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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 

Дука (Колчин) Марія Сергіївна, директор Державної установи 
«Державний центр олімпійської підготовки зі стрибків у воду», тема 
дисертації: «Початкова підготовка дітей в складно-координаційних 
видах спорту з урахуванням об’єктивних передумов ранньої 
спеціалізації (на матеріалі художньої гімнастики)», (017 Фізична 
культура і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.289.025                                     
у Національному університеті фізичного виховання і спорту України,              
(м. Київ, вул. Фізкультури,1, (044) 287-05-35). Науковий керівник: 
Шинкарук О. А., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, 
завідувач кафедри кіберспорту та інформаційних технологій 
Національного університету фізичного виховання і спорту України.                 
(06. 12. 2021) 
Квасниця Ірина Миколаївна, викладач кафедри теорії і методики 
фізичного виховання і спорту Хмельницького національного 
університету, тема дисертації: «Формування професійної мобільності 
майбутніх тренерів-викладачів з виду спорту у закладах вищої освіти», 
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 70.052.016 в Хмельницькому національному університеті 
(м. Хмельницький, вул. Інститутська,11, каб.427;  (097) 909-69-40). 
Наукові керівники: Гомонюк О. М., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри психології та педагогіки факультету здоров’я, 
психології, фізичної культури та спорту Хмельницького національного 
університету; Ребрина А. А. кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту факультету 
здоров’я, психології, фізичної культури та спорту Хмельницького 
національного університету. (06. 12. 2021) 
Лі Чжухуа, аспірантка Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», тема 
дисертації: «Формування методичної культури майбутніх учителів 
музичного мистецтва в процесі фахової підготовки», (015 Професійна 
освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.022           
у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, вул. 
Старопортофранківська, 26;  +38(048) 732-48-02). Науковий керівник: 
Койчева Т. І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». (06. 12. 2021) 
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Набатов Сергій Миколайович, аспірант Національного авіаційного 
університету, тема дисертації: «Підготовка майбутніх фахівців 
театрального мистецтва в університетах США», (015 Професійна освіта 
(за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.010                        
в Національному авіаційному університеті (м. Київ, проспект Любомира 
Гузара, 1,  (044) 406-74-22). Науковий керівник: Мельник Н. І., доктор 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології 
Національного авіаційного університету. (06. 12. 2021) 
Сараєва Ірина Володимирівна, аспірантка Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського», тема дисертації: «Формування оцінно-
контрольних дій у дітей передшкільного віку в різних видах діяльності», 
(012 Дошкільна освіта). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.026                  
у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, вул. Старопортофранків
ська, 26;  +38(048) 732-48-02). Науковий керівник: Богуш А. М., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики 
дошкільної освіти Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».            
(06. 12. 2021) 
Соловей Юлія Олександрівна, аспірантка Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, тема дисертації: 
«Державний контроль в управлінні діяльністю закладів дошкільної освіти 
в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)», (011  Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 73.053.011                                
в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 
(м. Черкаси, вул. Дашкевича, 24;  (067) 981-63-93). Науковий керівник: 
Ніколаєску І. О., доктор педагогічних наук, доцент, т.в.о. завідувача 
кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького. (06. 12. 2021) 
Стрілець Олександр Іванович, аспірант Інституту професійно-
технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, тема 
дисертації: «Професійна підготовка майбутніх токарів за дуальною 
формою освіти», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.458.011 в Інституті професійно-
технічної освіти Національної академії педагогічних наук України 
(м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а,  (044) 259-45-53). Науковий 
керівник: Радкевич В.О., доктор педагогічних наук, професор, директор 
Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 
педагогічних наук України. (06. 12. 2021) 
Ябуров Максим В’ячеславович, аспірант Державного вищого 
навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ), тема дисертації: «Формування іншомовної 
компетентності майбутніх економістів в умовах неформальної освіти», 
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
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ДФ 12.112.013 у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Донецька обл., 
вул. Г. Батюка, 19,  (0626) 66-54-54). Науковий керівник:                   
Гаврілова Л. Г., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
теорії і практики початкової освіти Державного вищого навчального 
закладу «Донбаський державний педагогічний університет».                            
(13. 12. 2021) 
Лютий Володимир Миколайович, начальник мовного відділу 
Національної академії Національної гвардії України (м. Харків), тема 
дисертації: «Формування мовної компетентності у офіцерів військових 
частин Національної гвардії України в процесі дистанційного навчання», 
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 12.112.011 у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Донецька обл., 
вул. Г. Батюка, 19,  (0626) 66-54-54). Науковий керівник:                 
Цибулько Л. Г., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
педагогіки Державного вищого навчального закладу «Донбаський 
державний педагогічний університет» (13. 12. 2021) 
Акімова Марія Петрівна, асистент кафедри правосуддя юридичного 
факультету Інституту управління, технологій та права Державного 
університету інфраструктури та технологій, тема дисертації: 
«Організаційно-управлінські умови розвитку оздоровчих видів 
гімнастики в Україні», (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.289.024 у Національному університеті фізичного 
виховання і спорту України, (м. Київ, вул. Фізкультури,1,                              
(044) 287-05-35). Науковий керівник: Мічуда Ю. П., доктор наук     
з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 
менеджменту і економіки спорту Національного університету фізичного 
виховання і спорту України. (13. 12. 2021) 
Варава Ірина Павлівна, аспірант Національного авіаційного 
університету, тема дисертації: «Формування готовності до професійної 
діяльності майбутніх техніків-програмістів», (015 Професійна освіта              
(за спеціалізаціями)). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.015         
в Національному авіаційному університеті (м. Київ, проспект Любомира 
Гузара, 1,  (044) 406-79-01). Науковий керівник: Лузік Е. В., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології 
професійної освіти факультету лінгвістики і соціальних комунікацій 
Національного авіаційного університету. (13. 12. 2021) 
Яблуновська Катерина Олександрівна, асистент кафедри методики 
професійного навчання Миколаївського національного аграрного 
університету, тема дисертації: «Розвиток екологічної компетентності 
майбутніх викладачів спеціальних дисциплін закладів професійної 
освіти аграрної галузі», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.458.012 в Інституті професійно-
технічної освіти Національної академії педагогічних наук України 
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(м. Київ, провулок Віто-Литовський, 98-а,  (044) 259-45-53). Науковий 
керівник: Єршова Л.М., доктор педагогічних наук, доцент, заступник 
директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійно-
технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.        
(13.12. 2021) 
Годун Володимир Петрович, викладач Відокремленого структурного 
підрозділу «Київський транспортно-економічний фаховий коледж 
Національного транспортного університету», тема дисертації: «Розвиток 
творчого потенціалу майбутніх автомеханіків у коледжах»,                               
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.458.009 в Інституті професійно-технічної освіти Національної 
академії педагогічних наук України (м. Київ, провулок Віто-Литовський, 
98-а,  (044) 259-45-53). Науковий керівник: Лузан П.Г., доктор 
педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник 
лабораторії науково-методичного супроводу фахівців у коледжах                       
і технікумах Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 
педагогічних наук України. (13. 12. 2021) 
Рихаль Володимир Ігорович, викладач кафедри теорії і методики 
фізичної культури Львівського державного університету фізичної 
культури імені Івана Боберського, тема дисертації: «Удосконалення 
технічної підготовленості кікбоксерів на етапі попередньої базової 
підготовки», (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.829.005 у Львівському державному університеті фізичної культури 
імені Івана Боберського (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11;                           
 (032) 255-32-01). Науковий керівник: Окопний А. М., кандидат наук  
з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри педагогіки          
та психології Львівського державного університету фізичної культури 
імені Івана Боберського. (13. 112. 2021) 
Лі Сяося, аспірант кафедри Державного закладу «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», тема дисертації: 
«Формування креативної компетентності майбутніх фахівців 
декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої освіти»,                    
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 29.053.008 у Державному закладі «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; 
 +38(050)987-29-51). Науковий керівник: Шехавцова С. О., доктор 
педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов Державного 
закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 
(13. 12. 2021) 
Сухенко Олена Антонівна, вчитель іноземної мови та літератури ТОВ 
ЗНЗ «Київський ліцей бізнесу», тема дисертації: «Стратегія 
формативного контролю та оцінювання у навчанні англійського письма 
учнів базової середньої школи», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.210 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 



 
5 

64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Любашенко О. В., 
доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання 
української та іноземних мов і літератур Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (13. 12. 2021) 
Поберецька Вікторія Василівна, викладач філологічних дисциплін 
Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського», тема дисертації: «Підготовка 
майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах до 
інтегрованого навчання учнів», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.456.002 в Інституті вищої освіти       
НАПН України, (м. Київ, вул. Бастіонна, 9,  (044) 286-68-04). Науковий 
керівник: Драч І. І., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту 
вищої освіти НАПН України. (13. 12. 2021) 
Дем’яненко Анатолій Миколайович, аспірант Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Організаційно-педагогічні умови правового виховання 
підлітків у громадських об’єднаннях», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.019 у Мелітопольському 
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 
(72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20;  +38(0619) 44-04-64). 
Науковий керівник: Москальова Л. Ю., доктор педагогічних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (13. 12. 2021) 
Георгадзе Тетяна Олександрівна, аспірант Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Організаційно-педагогічні умови формування 
сімейних цінностей в учнів основної школи», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.018 у Мелітопольському 
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 
(72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20;  +38(0619) 44-04-64). 
Науковий керівник: Федорова О. В., кандидат педагогічних наук, 
професор кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи, директор 
ННІСПМО Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького. (13. 12. 2021) 
Куліда Оксана Олександрівна, аспірант Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, тема 
дисертації: «Педагогічна рефлексія як спосіб моделювання 
особистісного самовизначення майбутнього бакалавра права»,                 
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада                             
ДФ 18.053.020 у Мелітопольському державному педагогічному 
університеті імені Богдана Хмельницького (72300, м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 20;  +38(0619) 44-04-64). Науковий керівник: 
Троїцька О. М., доктор філософських наук, професор, Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 
(13. 12. 2021) 
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Саяпіна Таїсія Петрівна, асистент кафедри інформаційних                    
систем і технологій Національного університету біоресурсів                                                  
і природокористування України, тема дисертації: «Формування 
цифрової компетентності майбутніх економістів у процесі професійної 
підготовки у закладах вищої освіти», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.036 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: Глазунова Олена 
Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 
інформаційних технологій Національного університету біоресурсів                    
і природокористування України. (13. 12. 2021) 
Ван Лейбо, аспірант Національного університету фізичного виховання і 
спорту України, тема дисертації: «Техніко-тактична підготовка 
футболістів на основі моделювання спеціальних вправ на етапі 
підготовки до вищих досягнень», (017 Фізична культура і спорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.289.015 у Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України, (м. Київ, вул. Фізкультури,1, 
(044) 287-05-35). Науковий керівник: Лісенчук Г. А., доктор наук                         
з фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри футболу 
Національного університету фізичного виховання і спорту України.               
(20. 12. 2021) 
Дмитрук Зоя Анатоліївна, аспірант Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти», тема дисертації «Управління 
процесом позиціонування закладу загальної середньої освіти                           
на регіональному ринку освітніх послуг»», (011 «Освітні, педагогічні 
науки»). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.011 у Державному 
закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти», (м. Київ,               
вул. Січових Стрільців 52-а,   (044) 484-10-96). Науковий керівник:              
Т. А. Махиня кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, 
адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту 
менеджменту і психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України. (20. 12. 2021) 
Клєщ Аліна Олександрівна, керівник гуртка ДНЗ № 208 м. Києва, тема 
дисертації: «Методика формування домінантної уваги майбутнього 
вчителя музики в процесі ансамблево-інструментальної підготовки», 
(014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.053.052 в Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). 
Науковий керівник: Гуральник Н. П., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова              
(20. 12. 2021) 
Лян Цзе, аспірантка Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,              
тема дисертації: «Формування естетичної компетентності майбутніх 
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учителів музичного мистецтва у професійній підготовці»,                                
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.053.023 у Державному закладі «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»                     
(м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26;  +38(048) 7324802). 
Науковий керівник: Койчева Т. І., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського». (20. 12. 2021) 
Мазур Іван-Станіслав Володимирович, асистент кафедри 
комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, тема дисертації: «Підготовка 
майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю до розробки                  
та застосування інтелектуальних систем машинного зору»,                              
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 58.053.017 в Тернопільському національному педагогічному 
університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Максима 
Кривоноса, 2, (0352) 43-58-80). Науковий керівник: Цідило І. М., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних 
технологій Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. (20. 12. 2021) 
Матюшинець Яна Володимирівна, старший викладач кафедри 
педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету 
імені Бориса Грінченка, тема дисертації: «Ґенеза ідей розвивального 
освітнього середовища дітей у вітчизняній педагогічній думці (кінець         
ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.133.019 у Київському університеті імені Бориса 
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2;        
 (044)272-19-02). Науковий керівник: Іванюк Г. І., доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. 
(20. 21. 2021) 
Огарь Юлія Віталіївна, вчитель української мови та літератури               
ТОВ «Загальноосвітній навчальний заклад «Фокус освіти», тема 
дисертації: «Формування граматично нормативного мовлення учнів 
ліцею на засадах особистісно орієнтованого підходу», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.020                               
у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2;  (044)272-19-02). Науковий керівник: 
Дика Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
мовно-літературної освіти Інституту післядипломної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка. (20. 21. 2021) 
Хомич Оксана Олександрівна, вчитель початкових класів 
Новопечерської школи м. Києва, тема дисертації: «Тенденції підготовки 
вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ 
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століття», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.133.021 у Київському університеті імені Бориса Грінченка            
(04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2;  (044)272-19-02). 
Науковий керівник: Іванюк Г. І., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка. (20. 12. 2021) 
Щербина Мадіна Баталівна, викладач кафедри англійської філології 
факультету романської філології і перекладу Київського національного 
лінгвістичного університету, тема дисертації: «Методика 
диференційованого формування англомовної компетентності                            
у діалогічному мовленні майбутніх учителів», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.054.004 в Київському 
національному лінгвістичному університеті (м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 73;  +38(044) 521-21-17). Науковий керівник:                       
Бігич О. Б., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно- 
комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного 
університету. (20. 12. 2021) 
Юй Хайюй, аспірантка Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,               
тема дисертації: «Формування методологічної культури майбутніх 
учителів хореографії у професійній підготовці»», (015 Професійна освіта                    
(за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада                             
ДФ 41.053.03  у Державному закладі «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
(м.Одеса,вул. Старопортофранківська, 26; тел. +38 (048) 7324802). 
Науковий керівник: Койчева Т. І., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського». (20. 12. 2021) 
Авдєєва Ольга Юріївна, викладач кафедри хімії Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, тема дисертації: 
«Підготовка майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь 
в учнів у позакласній діяльності», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 14.053.005 у Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка (м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 40,  (067)762-78-61). Науковий керівник: Вітвицька С. С., 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-
педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління 
Житомирського державного університету імені Івана Франка.                           
(28. 12. 2021) 
Ван Чуньцзе, аспірант Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, тема 
дисертації: «Методика підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва до застосування музично-шумових інструментів в освітньому 
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процесі» (014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.021 у Державному закладі 
«Південноукраїнський національний педагогічний університеті 
імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26;              
 +38(048) 7324802). Науковий керівник: Шип С. В., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва 
і хореографії  Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». (28. 12. 2021) 
Денисова Анастасія Володимирівна, здобувач Державного закладу 
вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, тема 
дисертації «Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості 
підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти»,   
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада                              
ДФ 26.455.010 у Державному закладі вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, (м. Київ, вул. Січових                       
стрільців 52-а,   (044) 484-10-96). Науковий керівник: Сидоренко В. В., 
доктор педагогічних наук, доцент, директор Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України. (28. 12. 2021) 
Дороніна Ольга Валеріївна, аспірант Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, тема дисертації: 
«Підготовка педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам 
похилого віку в Австралії», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.056 в Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 
(м. Харків, вул. Алчевських, 29;  +38(057) 700-35-27). Науковий 
керівник: Калашник Л. С., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри східних мов Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди. (28. 12. 2021) 
Лобода Дмитро Олександрович, аспірант кафедри загальної 
педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, тема дисертації: «Виховання 
«ідеального правителя» у філософсько-педагогічній спадщині 
мислителів європейського Відродження XIV – XVI століть», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.053.016   
в Полтавському національному педагогічному університеті імені 
В. Г. Короленка (м. Полтава, вул. Остроградського 2,   (0532) 52-17-
52). Науковий керівник: Семеновська Л. А., доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 
Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка. (28. 12. 2021) 
Магдич Тетяна Павлівна, головний спеціаліст відділу моніторингу, 
позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами 
місцевого спрямування Управління Державної служби якості освіти                   
у Житомирській області, тема дисертації: «Формування громадянської 
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компетентності учнів ліцею у процесі навчання української мови»,            
(014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 14.053.006 у Житомирському державному університеті 
імені Івана Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, 
 (067)762-78-61). Науковий керівник: Кучерук О. А., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови та 
методики її навчання Житомирського державного університету імені 
Івана Франка. (28. 12. 2021) 
Охременко Сергій Володимирович, аспірант Інституту професійно-
технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, тема 
дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх 
кваліфікованих робітників будівельної галузі з використанням онлайн-
технологій» (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.458.013 в Інституті професійно-технічної освіти 
Національної академії педагогічних наук України (м. Київ,                      
провулок Віто-Литовський, 98-а,  (044) 259-45-53). Науковий керівник: 
Каленський А. А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців                      
у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти 
Національної академії педагогічних наук України. (28. 12. 2021) 
Пань Шен, аспірант Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, тема 
дисертації: «Методика формування художньо-педагогічної освіченості 
майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної 
підготовки» (014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.024 у Державному закладі 
«Південноукраїнський національний педагогічний університеті 
імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26;             
 +38((048) 7324802). Науковий керівник: Реброва О. Є., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри музичного мистецтва 
і хореографії   Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». (28. 12. 2021) 
Рябокінь Аліна Олександрівна, аспірантка кафедри загальної 
педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, тема дисертації: «Розвиток римо- 
ірландських традицій у європейській системі освіти Середньовіччя», 
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 44.053.017 в Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В. Г. Короленка (м. Полтава, вул. Остроградського 2, 
  (0532) 52-17-52). Науковий керівник: Мокляк В. М., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та 
андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка. (28. 12. 2021) 
Се Фей, аспірант Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, тема дисертації: «Формування 
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педагогічної готовності вчителів танцю до громадянського виховання 
учнівської молоді у ВНЗ КНР», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.057 в Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 
(м. Харків, вул. Алчевських, 29,  (057) 700-35-27). Науковий керівник: 
Калашник Любов Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри східних мов Харківського  національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. (28. 12. 2021) 
Тао Жуй, аспірант Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, тема 
дисертації: «Методика формування художньо-педагогічної майстерності 
майбутніх викладачів вокалу» (014 Середня освіта (за предметними 
спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.028                                
у Державному закладі «Південноукраїнський національний          
педагогічний університеті імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 26;   +38((048) 7324802). Науковий 
керівник: Ніколаї Г. Ю., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри музичного мистецтва і хореографії Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського».(28. 12. 2021) 

 

02 Культура і мистецтво 

Росенко Ганна Миколаївна, директор Міжнародної школи мистецтв 
«Монтессорі центр», тема дисертації: «Відродження музичного 
олімпійського руху в Україні на початку ХХІ століття», (025 Музичне 
мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.850.012 в Національній 
академії керівних кадрів культури і мистецтв, (м. Київ, вул. Лаврська, 9, 
корп. 15, 01015,  (044) 5017828). Науковий керівник: Шульгіна В. Д., 
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри академічного 
і естрадного вокалу та звукорежисури Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв. (06. 12. 2021) 
Іванова Людмила Олександрівна, викладач кафедри загального та 
спеціалізованого фортепіано Одеської національної музичної академії 
ім. А.В. Нежданової, тема дисертації: «Традиціоналістський стильовий 
напрям у творчості композиторів України XIX-XX століття», (025 Музичне 
мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.008 в Одеській 
національній музичній академії імені А.В. Нежданової (м. Одеса, 
вул. Новосельського, 63,  (048)726-78-76). Науковий керівник: 
Андросова Д. В., доктор мистецтвознавства, професор кафедри 
теоретичної і прикладної культурології Одеської національної музичної 
академії імені А.В. Нежданової. (13. 12. 2021) 
Кікнавелідзе Катерина Олегівна, концертмейстер кафедри камерного 
ансамблю Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової, 
тема дисертації: «Явище каверу у сучасному скрипковому виконавству: 
нові форми діалогу академічної та масової сфер музичної творчості», 
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(025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.009       
в Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової                 
(м. Одеса, вул. Новосельського, 63,  (048)726-78-76). Науковий 
керівник: Осадча С. В., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувачка кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської 
національної музичної академії імені А.В. Нежданової. (13. 12. 2021) 
Чень Сяо, викладач факультету музики  Шеньянської консерваторії 
провінції Ляонін (Китай), тема дисертації: «Образна поетика 
європейської опери як класичний феномен: музично-інтерпретативний 
аспект», (025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада                     
ДФ 41.857.010 в Одеській національній музичній академії імені 
А.В. Нежданової (м. Одеса, вул. Новосельського, 63,  (048)726-78-76). 
Науковий керівник: Александрова Н. Г., кандидат мистецтвознавства, 
професор кафедри теорії музики та композиції Одеської національної 
музичної академії імені А.В. Нежданової. (13. 12. 2021) 
Чен Лінь, директор Ченлинскької школи мистецтв (м. Сіань, КНР), тема 
дисертації: «Художньо-невербальна комунікація та її втілення                             
у диригентському виконавстві», (025 Музичне мистецтво). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 55.053.053 у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (м. Суми,   
вул. Роменська, 87,  (0542) 68-59-02). Науковий керівник: Стахевич 
О.Г., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри      
хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 
(13. 12. 2021) 
Величко Надія Вікторівна, викладач кафедри графічного дизайну, 
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, тема дисертації: 
«Інтерактивність як засіб формування дизайну дитячої друкованої 
книги», (022 Дизайн). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.109.002                         
в Харківській державній академії дизайну і мистецтв (м. Харків,                     
вул. Мистецтв, 8, тел. (057) 706-21-03). Науковий керівник:                     
Сбітнєва Надія Федорівна, кандидат мистецтвознавства, професор, 
декан факультету дизайну Харківської державної академії дизайну                      
і мистецтв. (20. 12. 2021) 
Гахова Аліна Юріївна, тема дисертації: «Дизайн екологічного одягу: 
генеза, концепції, новації», (022 Дизайн). Спеціалізована вчена рада              
ДФ 64.109.003 в Харківській державній академії дизайну і мистецтв              
(м. Харків, вул. Мистецтв, 8, тел. (057) 706-21-03). Науковий керівник: 
Єременко Ірина Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент,                   
в. о. завідувачки кафедри дизайну Харківської державної академії 
дизайну і мистецтв. (20. 12. 2021) 
Гу Сінчень, ректор приватного художнього навчально-підготовчого 
центру «Сінчень» (м. Шеньян, Китайська народна республіка), тема 
дисертації: «Науковий дискурс дослідження традиційного живопису 
Китаю в європейському та американському мистецтвознавстві»,                 
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(023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.109.004 в Харківській державній 
академії дизайну і мистецтв (м. Харків, вул. Мистецтв, 8,                                  
тел. (057) 706-21-03). Науковий керівник: Шуліка В`ячеслав Вікторович, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри реставрації та 
експертизи творів мистецтва Харківської державної академії дизайну              
і мистецтв. (20. 12. 2021) 
Карась Олена Дмитрівна, аспірантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка, тема дисертації: 
«Формування мовленнєвої культури майбутніх бакалаврів професійного 
навчання з документознавства у фаховій підготовці», (015 Професійна 
освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.013           
у Глухівському національному педагогічному університеті імені 
Олександра Довженка (41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 24;  +38(05444) 2-34-27). Науковий керівник:                
Кузнецова Г. П., кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка. (20. 12. 2021) 
Мосендз Оксана Олегівна, старший викладач кафедри 
мистецтвознавства, Київський національний університет культури                        
і мистецтв, тема дисертації: «Символіка кольору і світла в українському 
живописі першої третини XX століття в контексті пошуків національного 
стилю», (023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.109.005 в Харківській 
державній академії дизайну і мистецтв (м. Харків, вул. Мистецтв, 8,            
тел. (057) 706-21-03). Науковий керівник: ТОКАР Марина Іванівна, 
кандидат мистецтвознавства, перший проректор з науково-педагогічної 
роботи, доцент кафедри аудіовізуального мистецтва Харківської 
державної академії дизайну і мистецтв. (20. 12. 2021) 
ОСАДЧИЙ Віктор Володимирович, старший викладач кафедри 
гуманітарних наук, культури і мистецтва, Кременчукський національний 
університет ім. Михайла Остроградського, тема дисертації: «Художнє 
життя міста Кременчук кінця XIX – XX століття», (023 Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.109.006 в Харківській державній академії дизайну і мистецтв 
(м. Харків, вул. Мистецтв, 8, тел. (057) 706-21-03). Науковий керівник: 
Шуліка В`ячеслав Вікторович, кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри реставрації та експертизи творів мистецтва Харківської 
державної академії дизайну і мистецтв. (20. 12. 2021) 
Кущ Вікторія Віталіївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Пісенна творчість Івана Карабиця», (025 Музичне мистецтво). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.850.013 в Національній академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, (м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15, 
01015,  (044) 5017828). Науковий керівник: Зосім О. Л., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри академічного                        
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і естрадного вокалу та звукорежисури Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв. (28. 12. 2021) 

 

03 Гуманітарні науки 

Воробйова Ольга Олександрівна, аспірантка Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, тема 
дисертації: «Трансформація парадигматичних структур лексики 
претекстів у пародіях і римейках», (035 Філологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.053.047 в Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29;           
тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник: Степанченко Іван Іванович, 
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної 
літератури та слов’янських мов  ХНПУ імені  Г.С. Сковороди.                      
(06. 12. 2021) 
Кулинич Богдан Григорович, спортсмен-інструктор Укрцентр 
«ІНВАспорт», тема дисертації: «Висвітлення в пресі України 
становлення і розвитку паралімпійського спорту (кінець 80-х рр. ХХ ст. – 
початок ХХІ ст.)», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 27.053.010 в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі 
Міністерства освіти і науки України (08401, Київська обл., м. Переяслав, 
вул. Сухомлинського, 30; тел. (044) 293-11-11. Наукові керівники:    
Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор, академік 
НАПН, професор кафедри історії і культури України та спеціальних 
історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі; 
Лазуренко Валентин Миколайович, доктор історичних наук, професор, 
проректор з гуманітарно-виховних питань, професор кафедри історії та 
права Черкаського державного технологічного університету.                         
(06. 12. 2021) 
Ладоня Катерина Юріївна, завідувач Науково-організаційного відділу 
Інституту педагогіки НАПН України, тема дисертації: «Неологізми                
в українськомовному сегменті соціальної мережі “FACEBOOK”»,               
(035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.018 у Київському 
університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник: Стишов О. А. 
– доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української 
мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка. 
(06. 12. 2021) 
Міненко Людмила Миколаївна, заступник головного редактора  відділу 
наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, тема дисертації: «Становлення                
і розвиток Національного військово-історичного музею України (1995-
2013 рр.», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.850.011 в Національній академії керівних кадрів культури                         
і мистецтв, (м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15, 01015,  (044) 5017828). 
Науковий керівник:  Литвин Сергій Харитонович, доктор історичних наук, 
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професор, професор кафедри культурології та міжкультурних 
комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
(06. 12. 2021) 
Хачатурян Каріне Рубіковна, аспірант Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: 
«Художній час і простір у романістиці Панаса Мирного»,                                     
(035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.050    
в Харківському національному педагогічному університеті імені                
Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). 
Науковий керівник: Левченко Наталія Микитівна, доктор філологічних 
наук, професор, професор кафедри української літератури та 
журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.              
(06. 12. 2021) 
Михайленко-Зото Олена Олександрівна, здобувачка Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова, тема дисертації 
«Російська паронімія в лінгвокультурологічному аспекті»,                               
(035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.031 в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Французький 
бульвар, 24/26, каб. 98, (067) 9046695). Науковий керівник: 
Степанов Є. М., професор кафедри загального та слов’янського 
мовознавства Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор. (13. 12. 2021) 
Цинтар Наталя Василівна, асистент кафедри іноземних мов для 
природничих факультетів Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, тема дисертації: «Категорія емотивності                           
в англійській художній літературі XIX та XXI століття (гендерний 
аспект)», (035 «Філологія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.042                               
у Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, 
вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: 
Кушнерик В. І., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 
комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. (13. 12. 2021) 
Янковець Олена Володимирівна, викладачка кафедри іноземних мов 
Національної академії Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького, тема дисертації: «Англійська прикордонна 
термінологія: структурно-семантичний, когнітивний і функціональний 
аспекти», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.043              
у Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, 
вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: 
Єсипенко Н.Г., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
англійської мови Чернівецького національного університету імені             
Юрія Федьковича. (13. 12. 2021) 
Вербицький Володимир Володимирович, Третій секретар 
Посольства України у Північній Македонії, тема дисертації:  
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«Особливості міжнародної діяльності Української греко-католицької 
церкви», (031 Релігієзнавство). Спеціалізована вчена рада                                
ДФ 26.001.275 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Предко О.І., доктор філософських 
наук, професор, професор кафедри релігієзнавства філософського 
факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. (13. 12. 2021) 
Мащенко Іванна Олегівна, викладач кафедри гуманітаристики та 
мистецтвознавства Харківської державної академії культури, тема 
дисертації «Репрезентації спортивно-художніх дійств у ХХ – поч. ХХІ ст.: 
соціокультурні виміри», (034 Культурологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.807.006 у Харківській державній академії культури (м. Харків, 
Бурсацький узвіз, 4, (057) 731-34-97). Науковий керівник: Шейко Василь 
Миколайович, доктор історичних наук, професор, дійсний член 
(академік) Національної академії мистецтв України, заслужений діяч 
мистецтв України, ректор Харківської державної академії культури.            
(13. 12. 2021) 
Юрчишин Віта Миколаївна, асистент кафедри англійської філології 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», тема дисертації: «Лінгвопрагматичні характеристики 
сатири в британському медійному дискурсі», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.040 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: 
Великорода Ю.М., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
англійської філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника». (13. 12. 2021) 
Стаценко Олена Миколаївна, аспірантка Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: 
«Номінація первинних адаптивних потреб людини «їжа», «тепло», 
«безпека» в російській мові», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.053.049 в Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-
27). Науковий керівник: Радчук Ольга Вячеславівна, доктор філологічних 
наук, доцент, професор кафедри зарубiжної лiтератури та слов’янських 
мов Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди. (13. 12. 2021) 
Соприкіна Вікторія Дмитрівна, аспірант кафедри української мови 
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди, тема дисертації: «Український псевдонімікон культурно-
мистецької сфери початку XXI ст.: номінативний та 
лінгвокультурологійний виміри», (035 Філологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.053.048 в Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29;              
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тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник: Маленко Олена Олегівна, 
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
українознавства і лінгводидактики, Харківський національний 
педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. (13. 12. 2021) 
Сухомлин Олександр Дмитрович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Російська військова присутність на території Війська 
Запорозького Низового (1734–1775)», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.228.001 в Інституті української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної 
академії наук України (м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, 01001, 
+380507227460). Науковий керівник: Брехуненко В. А., доктор 
історичних наук, професор, завідувач відділу актової археографії 
Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України.                             
(13. 12. 2021) 
Шпитковська Наталія Дмитрівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Мистецьке колекціонування як історико-культурне явище 
XVII-XXI століття», (034 культурологія). Спеціалізована вчена рада           
ДФ 26.460.004 у Інституті проблем сучасного мистецтва  Національної 
академії мистецтв України (01133, м. Київ, вул. Євгена                     
Коновальця, 18-Д,  (044) 529-2051). Науковий керівник: Роготченко 
Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства, професор, старший 
науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва 
Національної академії мистецтв України. (13. 12. 2021) 
Дмитрієва Олена Дмитрівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Школа Бориса Лятошинського у культуротворчих процесах XX–XXI 
століття», (034 Культурологія). Спеціалізована вчена рада                              
ДФ 26.460.001 у Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України 
(01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 18-Д;  (044) 529-20-51). Науковий 
консультант: Савчук Ігор Борисович, доктор мистецтвознавства, 
старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи 
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України. (13. 12. 2021) 
Шевченко Мирослава Євгеніївна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Культуротворчі інтенції художників-шістдесятників у поступі 
національного  мистецтва: традиції та новації», (034 Культурологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.460.003 у Інституті проблем сучасного 
мистецтва НАМ України (01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 18-Д, 
 (044) 529-20-51). Науковий керівник: Юр Марина Володимирівна, 
доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту 
проблем сучасного мистецтва НАМ України. (13. 12. 2021) 
Мандра Наталя Борисівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Мистецтвознавчі поняття у системі культури: функціонально-
типологічний аспект (на прикладі живопису кінця ХХ – початку ХХІ 
століття)», (034 Культурологія). Спеціалізована вчена рада                             
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ДФ 26.460.002 у Інституті проблем сучасного мистецтва                                
НАМ України  (01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця,18-Д;  (044) 529-20-
51 ). Науковий консультант: Юр Марина Володимирівна, доктор 
мистецтвознавства, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу теорії та історії культури Інституту проблем 
сучасного мистецтва НАМ України. (13. 12. 2021) 
Ховтура Анастасія Сергіївна, старший лаборант кафедри історії 
України історичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Становлення                     
та модернізація соціальної інфраструктури губернських міст 
Лівобережної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)», (032 Історія                   
та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.044 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Посохова Л. Ю., 
доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.                          
(13. 12. 2021) 
Камардаш Наталія Володимирівна, заступник директора з навчально-
виховної роботи Балаклійського педагогічного фахового коледжу 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради, тема дисертації: «Постмодерні освітні 
практики: проблема суб’єктивності», (033 Філософія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.051.046 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Перепелиця О. М., доктор філософських наук, 
доцент, завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії імені 
професора Й. Б. Шада філософського факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. (13. 12. 2021) 
Вощенко Олена Іванівна, молодший науковий співробітник відділу 
інформаційно-комунікаційних технологій, Інститут інформаційних 
технологій, Національна бібліотека України імені В. Вернадського, тема 
дисертації: «Контрдискурс у літературі українського соцреалізму              
1950–1970-х років», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.133.022 у Київському університеті імені Бориса Грінченка          
(04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). 
Науковий керівник: Єременко О. В., доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри української літератури, компаративістики              
і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка (13. 12. 2021) 
Біла Катерина Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу 
історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України Національної 
академії наук України. Тема дисертації «Селянське самоврядування в 
Правобережній Україні у 1861 – 1914 рр.», ( 032 Історія та археологія). 
Спеціалізовано вчена рада ДФ 26.235.001 в Інституті історії України           
НАН України, МОН України (м. Київ, вул. Грушевського 4, 01001,                  
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тел. 0965056372). Науковий керівник: Реєнт Олександр Петрович, 
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.                          
(20. 12. 2021) 
Верменич Яна Валеріївна, викладач кафедри англійської філології 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, тема 
дисертації: «Мультимодальні метафори з референтом ЕКОЛОГІЯ                  
в англомовному екологічному кінодискурсі», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.051 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Морозова О. І., 
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської 
філології факультету іноземних мов Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. (20. 12. 2021) 
Давиденко Алла Олександрівна, викладач кафедри іноземної 
філології Національного авіаційного університету, тема дисертації 
«Об'єктивація дискурсотвірних концептів TRADITION/ТРАДИЦІЯ, 
FAMILY/РОДИНА, HEALTH/ЗДОРОВ'Я, SUCCESS/УСПІХ у англо- та 
українськомовній комерційній рекламі», (035 Філологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.053.048 в Національному педагогічному університеті 
імені М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, тел. (044) 234-11-08). 
Науковий керівник: Леміш Н.Є., доктор філологічних наук, професор, 
завідувачка кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного 
мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова. (20. 12. 2021) 
Івченко Наталя Сергіївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Карнавалізований екодискурс (на матеріалі англомовних анімаційних 
фільмів)», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.070           
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
(м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: 
Самохіна В. О., доктор філологічних наук, професор, академік                    
НАН України., завідувач кафедри англійської філології, факультету 
іноземних мов Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. (20. 12. 2021) 
Лисак Мирослава Миронівна, асистент кафедри германської філології 
та перекладу Навчально-наукового інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Семантика іменникових композитів із соматичним компонентом                      
у німецькій мові», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада                           
ДФ 26.001.274 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Материнська О. В., доктор 
філологічних наук, професор, професор кафедри  германської філології 
та перекладу Навчально-наукового інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (20. 12. 2021) 
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Мелещенко Ольга Олегівна, старший викладач кафедри ділової 
іноземної мови та перекладу Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Дискурсивні стратегії 
англомовного політичного твітінгу Дональда Трампа: когнітивний 
мультимодальний аналіз», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.045 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Мартинюк А. П., доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.                      
(20. 12. 2021) 
Овчаренко Наталія Миколаївна, викладач кафедри теорії культури               
і філософії науки Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Метафора і метафоризація: 
філософсько-антропологічний вимір», (033 Філософія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.051.052 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-56-55). 
Науковий керівник: Титар О. В., доктор філософських наук, доцент, 
професор кафедри теорії культури і філософії науки філософського 
факультету Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. (20. 12. 2021) 
Одинець Анна Валеріївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Філософська концептуалізація технологічної форми життя»,                      
(033 Філософія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.276 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                       
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник:  
Шашкова Людмила Олексіївна, доктор філософських наук, професор 
завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії  філософського 
факультету Київського національного університету  імені Тараса 
Шевченка. (20. 12. 2021) 
Побережний Дмитро Олегович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Малі розповіді про Брекзит в англійськомовному сегменті соціальної 
інтернет-мережі «Фейсбук»: наративно-дискурсивний підхід», 
(035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.069                                     
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
(м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: 
Морозова О. І., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 
англійської філології факультету іноземних мов Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. (20. 12. 2021) 
Федченко Євгенія Едуардівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Гендер та сексуальність у релігійних і соціально-політичних практиках 
та візуальній культурі Давнього Риму (І ст. до Р.Х. – І ст. після Р.Х.)», 
(032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.264 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
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Котляров П. М., доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
історії мистецтв історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (20. 12. 2021) 
Чистотіна Ольга Олександрівна, викладач кафедри теоретичної                  
і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада філософського 
факультету Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Дискурси події: між вірністю                     
і зреченням», (033 Філософія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.053 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Шильман М. Є., кандидат філософських наук, 
доцент, доцент кафедри теоретичної і практичної філософії імені 
професора Й. Б. Шада філософського факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. (20. 12. 2021) 
Шелестак Лариса Романівна, старший лаборант кафедри етнології 
Львівського національного університету імені Івана Франка, тема 
дисертації: «Вишкіл офіцерів запасу в цивільних вищих навчальних 
закладах Львова (1944–1991)», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.041 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1,                
тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Якимович Б. З., доктор 
історичних наук, професор, професор кафедри бібліотекознавства та 
бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка. 
(20. 12. 2021) 
Щетінін Олексій Вікторович, вчитель історії та правознавства 
Християнської школи "Ріка життя", тема дисертації «Міжконфесійні 
відносини на Правобережній Україні під владою Російської імперії          
в 1793–1917 рр.», (031 Релігієзнавство). Спеціалізована вчена рада                    
ДФ 26.053.048 в Національному педагогічному університеті імені                       
М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий 
керівник: Мищак Іван Миколайович, доктор історичних наук,  професор, 
завідува науково-організаційного відділу Інституту законодавства 
Верховної Ради України.(20. 12. 2021) 
Бобер Тетяна Борисівна, аспірантка кафедри українського 
мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, тема дисертації: «Назви 
одягу, взуття та прикрас із середньонаддніпрянських говірок: структура, 
принципи номінації, просторове варіювання», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 73.053.013 у Черкаському національному 
університеті імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, бульвар 
Шевченка, 81,  (0472) 35-53-96. Науковий керівник: Мартинова Ганна 
Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 
українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького. (28. 12. 2021) 
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Вернюк Назарій Віталійович, викладач, Рівненський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
тема дисертації: «Мотиво-образна парадигма народних псалмів»,             
(035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.291 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                          
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Наумовська О. В., доктор філологічних наук, доцент, завідувачка 
кафедри фольклористики Навчально-наукового інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.               
(28. 12. 2021) 
ГОЛОД НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА, старший викладач кафедри 
мовознавства ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет», тема дисертації: «Драматургічні категорії в системі 
художнього мислення Василя Стефаника», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.039 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: 
Хороб Степан Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника». (28. 12. 2021) 
Дядечко Оксана Олексіївна, артист оркестру капели бандуристів 
Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів                          
та концертних програм. Тема дисертації: «Музичні інструменти Давньої 
Русі (Х–ХІІІ ст.)», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена ради 
ДФ 79.053.003 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка (14013, Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; 
 941174). Науковий керівник: Веремейчик Олена Михайлівна, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології                               
та краєзнавства Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка. (28. 12. 2021) 
Кіріченко Олександра Миколаївна, тимчасово не працює.Тема 
дисертації: «Діяльність засобів масової інформації Чернігівщини в 
період окупації 1941–1943 рр.», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена ради ДФ 79.053.004  у Національному університеті 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (14013, Чернігів, вул. 
Гетьмана Полуботка, 53;  941174). Науковий керівник: Дорохіна 
Тамара Федорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
України, археології та краєзнавства Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. (28. 12. 2021) 
Луцик Оксана Олександрівна, викладач кафедри документознавства 
та методики навчання, керівник відділу PR-технологій та зв’язків                      
з громадськістю Університету Григорія Сковороди в Переяславі, тема 
дисертації: «Місцеве самоврядування України в умовах соціально-
економічних та політичних трансформацій 1991-2020 рр. (на прикладі 
столичного регіону)», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена 
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рада ДФ 27.053.012 Університету Григорія Сковороди в Переяславі 
Міністерства освіти і науки України (08401, Київська обл., м. Переяслав, 
вул. Сухомлинського, 30;  (044) 293-11-11). Науковий керівник:          
Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри документознавства та методики навчання Університету 
Григорія Сковороди в Переяславі. (28. 12. 2021) 
Матвієнко Дар’я Михайлівна, тимчасово не працює. Тема дисертації: 
«Громадська та краєзнавча діяльність Петра Михайловича 
Добровольського (1871 – 1910)» (032 Історія та 
археологія).Спеціалізована вчена рада ДФ 79.053.005 у Національному 
університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (14013, 
Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53;  941174).Науковий керівник: 
Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор 
кафедри історії України, археології та краєзнавства, директор 
Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені                             
Т.Г. Шевченка. (28. 12. 2021) 
Тищенко Зара Робертівна, учитель української мови і літератури 
середньої загальноосвітньої школи № 166 м. Києва, тема дисертації: 
«Національно-культурні домінанти поетичного мовосвіту Тараса 
Мельничука», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 73.053.012 
у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 
(м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81,  (0472) 35-53-96. Науковий 
керівник: Літвінова Інна Миколаївна, кандидат філологічних наук, 
доцент, доцент кафедри української мови Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. (28. 12. 2021) 
Цигвінцева Юлія Олександрівна, молодший науковий співробітник 
відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної 
лінгвістики, Інститут української мови Національної академії наук 
України. Назва дисертації: «Джерела та способи неосемантизації 
сучасної української лексики», (035 Філологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.173.003 в Інституті української мови Національної академії 
наук України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044)2791885). 
Науковий керівник: Карпіловська Євгенія Анатоліївна, доктор 
філологічних наук, професор, завідувач відділу лексикології, 
лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту 
української мови Національної академії наук України. (28. 12. 2021) 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 

Барвінок Аліна Станіславівна, аспірантка Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», тема дисертації: «Статистичний аналіз 
інклюзивного розвитку регіонів України», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.052 в Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
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імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,                          
 (044) 455-60-30). Науковий керівник: Дрига С. Г., доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри математичного моделювання та 
статистики Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
(06.12.2021) 
Ворона Анна Володимирівна, аспірантка Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Формування сталого 
інноваційного розвитку національної економіки», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.036 у Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,      
 (0432) 50-89-30). Науковий керівник: Прямухіна Н. В., доктор 
економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та 
поведінкової економіки Донецького національного університету імені 
Василя Стуса. (06. 12. 2021) 
Москотіна Руслана Юріївна, фахівець 1 категорії навчальної 
лабораторії прикладних соціологічних досліджень кафедри методології 
та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Агентне моделювання як інструмент формалізації соціологічної теорії 
(на прикладі моделі протестної поведінки)», (054 Соціологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.238 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Сидоров М.В.-С., 
кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри 
методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(06.12.2021) 
Заболотна Олена Степанівна, аспірант Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова, тема дисертації: «Психологічна 
структура здатності до цілепокладання на різних етапах 
самореалізації», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада                         
ДФ 41.051.032 Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова, (м. Одеса, вул. Дворянська, 2, 65082,  ( 048)776-03-02).  
Науковий керівник: Кіреєва З.О., доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. (13. 12. 2021) 
Ярмольчик Марія Олегівна, аспірантка Національного авіаційного 
університету, тема дисертації: «Особистісні детермінанти вибору копінг-
стратегій учасниками операції об’єднаних сил на етапі декомпресії», 
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.014                                     
в Національному авіаційному університеті (м. Київ, проспект Любомира 
Гузара, 1,  (044) 406-79-01). Науковий керівник: Лич О.М., кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри авіаційної психології 
Національного авіаційного університету. (13. 12. 2021) 
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Назаренко Юлія Андріївна, аспірантка Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень, тема дисертації: «Капіталізація 
підприємств України в контексті валової доданої вартості та прихованих 
активів», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.177.006                
в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень                      
НАН України (м. Одеса, Французький бульвар, 29, (048) 722-29-05). 
Науковий керівник: Горячук В. Ф., доктор економічних наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 
міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я 
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень.              
(13.12. 2021) 
Котеленець Анастасія Миколаївна, асистент кафедри менеджменту 
та публічного адміністрування Чернігівського інституту інформації, 
бізнесу і права ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая», тема дисертації: «Державне регулювання 
використання земельних ресурсів сільського господарства України», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.142.014                                    
у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ, 
вул. Фрометівська, 2,  (044) 490-95-20). Науковий керівник: 
Шестаковська Т. Л., доктор наук з державного управління, доцент 
кафедри публічного управління та менеджменту організації 
Національного університету «Чернігівська політехніка». (13. 12. 2021) 
Портний Олексій Володимирович, аспірант Державного університету 
інфраструктури та технологій, тема дисертації: «Ціннісно-орієнтоване 
управління економічним розвитком транспортної компанії», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.820.010                                      
в Державному університету інфраструктури та технологій (м. Київ, 
вул. Кирилівська, 9,  (044)463-74-70). Науковий керівник: 
Яновська В. П., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування факультету управління 
та технологій Державного університету інфраструктури та технологій. 
(13. 12. 2021) 
Черній Владислав Олександрович, аспірант Державного університету 
інфраструктури та технологій, тема дисертації: «Формування 
економічної стратегії підприємства муніципального транспорту в умовах 
невизначеності», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.820.011 в Державному університету інфраструктури та технологій 
(м. Київ, вул. Кирилівська, 9,  (044)463-74-70). Науковий керівник: 
Творонович В.І., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування факультету управління 
та технологій Державного університету інфраструктури та технологій 
Блохін Павло Васильович, аспірант Закладу вищої освіти 
«Міжнародний університет фінансів», тема дисертації: «Механізми 
становлення економіки миробудівництва в системі економічної безпеки 
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держави», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 47.104.008            
в Національному університеті водного господарства                                               
та природокористування (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, 
 (050) 678-94-44). Науковий керівник: Іляш О. І., доктор економічних 
наук, професор, проректор з міжнародної та наукової діяльності Закладу 
вищої освіти «Міжнародний університет фінансів». (13. 12. 2021) 
Литвиненко (Федина) Світлана Миколаївна, молодший науковий 
співробітник кафедри економіки, підприємництва та бізнес-
адміністрування Сумського державного університету, тема дисертації: 
«Формування біоекономіки в контексті забезпечення сталого розвитку», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.031 у Сумському 
державному університеті (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 
 (0542) 33-53-45). Науковий керівник: Кубатко О. В., доктор 
економічних наук, професор, доцент кафедри економіки, 
підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного 
університету. (13. 12. 2021) 
Попков Денис Олександрович, суддя Східного апеляційного 
господарського суду, тема дисертації: «Політико-інституційні засоби 
консолідації розколотого суспільства», (052 Політологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.049 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4, тел. (057) 707-54-87). Науковий керівник: Шаповаленко М.В., 
доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології 
філософського факультету Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. (13. 12. 2021) 
Ма Фу, аспірант Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», тема 
дисертації: «Копінг-поведінка як процес набуття особистісного досвіду        
у соціумних взаємовідносинах», (053 Психологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.053.018 у Державному закладі «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
(м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Тел. (048) 732-48-02). 
Науковий керівник: Велитченко Леонід Кирилович, доктор психологічних 
наук, професор, професор кафедри сімейної та спеціальної педагогіки          
і психології Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». (13. 12. 2021) 
Младьонова Альона Дмитрівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Інформаційна війна і політика безпеки: політико-правовий 
вимір», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.048            
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
(м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: 
Комарова Т.Г., доктор політичних наук, доцент, професор кафедри 
політології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
(13. 12. 2021) 



 
27 

Болтовська Людмила Леонідівна, аспірантка Вінницького 
національного аграрного університету, тема дисертації: «Організаційно-
економічні засади управління динамічними процесами 
м’ясопродуктового підкомплексу», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена ради ДФ 05.854.007 у Вінницькому національному аграрному 
університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3,  (068) 004-56-62). Науковий 
керівник: Ковальчук С. Я., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницького 
національного аграрного університету. (13. 12. 2021) 
Ібрагім Мохамед Саад Хуссейн, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Формування та розвиток податкового потенціалу 
промислових підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 55.053.054 у Сумському державному педагогічному університеті 
імені А. С. Макаренка (м. Суми, вул. Роменська, 87,  (0542) 68-59-02). 
Науковий керівник: Клюс Ю. І., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри обліку і оподаткування Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля. (13. 12. 2021) 
Фаталов Вілен Володимирович, директор ГО «Щит і меч» (м. Київ), 
тема дисертації: «Забезпечення інноваційної компоненти стійкого 
розвитку підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 55.053.055 у Сумському державному педагогічному університеті 
імені А. С. Макаренка (м. Суми, вул. Роменська, 87,  (0542) 68-59-02). 
Науковий керівник: Клюс Ю. І., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри обліку і оподаткування Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля. (13. 12. 2021) 
Пилявський Юлій Миколайович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Розвиток ринкової економіки в Україні в контексті ідей 
лібертаріанства», (051 «Економіка»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 61.051.035 у Державному вищому навчальному закладі 
«Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, вул. Підгірна, 
46,  (066) 081-89-98). Науковий керівник: Молнар О. С., кандидат 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії 
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 
університет» (13. 12. 2021) 
Фіалковський Андрій Роальдович, директор ТОВ «АероДС», тема 
дисертації: «Розвиток інноваційного підприємництва як фактору 
формування стратегічних конкурентних переваг регіональної 
економіки»», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.036 
у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський 
національний університет» (м. Ужгород, вул. Підгірна, 46,             
 (066) 081-89-98). Науковий керівник: Мікловда В. П., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки                                    
і підприємництва Державного вищого навчального закладу 
«Ужгородський національний університет». (13. 12. 2021) 
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Чебан Юрій Володимирович, головний тренер збірної України                       
з веслування на байдарках та каное, тема дисертації: «Емоційно-
вольовий потенціал висококваліфікованих веслувальників на          
байдарках і каное», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада                  
ДФ 41.053.019 у Державному закладі «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
(м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. тел. (048)7324802). 
Науковий керівник: Чебикін Олексій Якович, доктор психологічних наук, 
професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки 
України, професор кафедри теорії та методики практичної психології 
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського». (13. 12. 2021) 
Литвин Валентина Анатоліївна, менеджер з виконання проєктів, 
Кімонікс Інтернешнл Інк., тема дисертації: «Неформальні інститути                 
у процесі формування регіональних ідентичностей Донбасу»,                      
(052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.047                               
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
(м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: 
Работягова Ірина Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент 
кафедри політології Харківського національного університету імені               
В. Н. Каразіна. (13. 12. 2021) 
Хамаілі Акрам, тимчасово не працює, тема дисертації: «Механізм 
інвестування підприємств малого та середнього бізнесу», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 09.052.004                                   
у Криворізькому національному університеті (м. Кривий Ріг,                               
вул. Віталія Матусевича, 11,  (098) 223-76-90). Науковий керівник: 
Афанасєв Є. В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
менеджменту і адміністрування Криворізького національного 
університету. (13. 12. 2021) 
Демко Валентина Сергіївна, викладач кафедри бізнес-консалтингу та 
міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного, тема дисертації: «Зелений туризм 
в системі економічного розвитку сільських територій України», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.044                 
у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  (044) 527 82 28). Науковий 
керівник: Пасєка С. Р., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького. (13. 12. 2021) 
Костенко Інна Сергіївна, асистент кафедри економічної кібернетики 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
тема дисертації: «Оптимізація економічних відносин в системі вищої 
освіти України з позиції суспільної корисності», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.046 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв 
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Оборони, 15,  (044) 527-82-28). Науковий керівник: Скрипник А. В., 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної 
кібернетики Національного університету біоресурсів                                                  
і природокористування України. (13. 12. 2021) 
Жилін Олексій Володимирович, фахівець зовнішньо-економічної 
діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-
виробнича компанія «ЕКОФАРМ», тема дисертації: «Регулювання ринку 
землі сільськогосподарського призначення в Україні», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.045 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15,  (044) 527 82 28). Науковий керівник: Кірейцева О.В., 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри глобальної 
економіки Національного університету біоресурсів                                                      
і природокористування України. (13. 12. 2021) 
Аль-Газалі Амін Сейф Алі, стажист Центральноукраїнського 
національного технічного університету, тема дисертації: «Організаційно-
економічний механізм регулювання фундаментальних наукових 
досліджень», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 23.073.005 у Центральноукраїнському національному технічному 
університеті, (м. Кропивницький, пр. Університетський, 8,                        
 (096) 734-32-24). Науковий керівник: Бондар Ю. А., кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки 
Льотної академії Національного авіаційного університету. (13. 12. 2021) 
Яковенко Аліна Олегівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Інституціоналізація електронної освіти у вищій школі України: переваги 
та ризики», (054 Соціологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.050 
у Харківському національному університеті імені В. Н.  Каразіна 
(м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: 
Хижняк О. В., доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри 
прикладної соціології та соціальних комунікацій соціологічного 
факультету Харківського національного університету імені                            
В.Н. Каразіна. (13. 12. 2021) 
Баган Надія Валеріївна, асистент кафедри менеджменту 
ім. І. А. Маркіної Полтавського державного аграрного університету, тема 
дисертації: «Формування та ефективність використання ресурсів 
аграрних підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 44.887.014 у Полтавському державному аграрному університеті 
(м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, тел. (050) 132-50-43). Науковий 
керівник: Березіна Л. М., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського 
державного аграрного університету. (20. 12. 2021) 
Баєва Каріна Олегівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Особистісні чинники екологічно значущої поведінки», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.054 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
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Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Кряж І. В., доктор 
психологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної психології 
факультету психології Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. (20. 12. 2021) 
Беспалько Андрій Олександрович, начальник науково-дослідного 
відділу дослідження проблем психології науково-дослідного управління 
військово-гуманітарних досліджень науково-дослідного центру 
Військового інституту Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, тема дисертації: «Відновлення копінг-ресурсів 
учасників бойових дій на етапі психологічної декомпресії»,     
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.277 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                          
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Сафін О.Д., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 
військової психології та педагогіки Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (20. 12. 2021) 
Бончук Наталія Володимирівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Психологічна готовність старшокласників до творчої 
діяльності», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.282 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Данилюк І. В., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 
експериментальної та прикладної психології, декан, голова вченої ради  
факультету психології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України, член-
кореспондент Національної академії педагогічних наук України.                       
(20. 12. 2021) 
Герасименко Ольга Анатоліївна, завідувач сектору психологічних 
досліджень лабораторії економічних, товарознавчих, психологічних 
досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності 
Національного наукового центру «Інститут судових експертиз                          
ім. Засл. проф. М.С. Бакаріуса», тема дисертації «Особливості 
особистісної ідентичності засуджених до позбавлення волі жінок»,             
(053 Психологія). Спеціалізована вчена ради ДФ 64.700.070                           
в Харківському національному університеті внутрішніх справ (61080,                
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 0577398299). Науковий керівник 
Швець Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, перший 
проректор Харківського національного університету внутрішніх справ. 
(20. 12. 2021) 
Дикань Богдан Олександрович, ФОП Дикань Богдан Олександрович, 
тема дисертації: «Суб’єктність мобільних електронних пристроїв: 
природа, виробництво, практики», (054 Соціологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.051.055 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Голіков О. С., доктор соціологічних наук, доцент, 
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доцент кафедри соціології соціологічного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. (20. 12. 2021) 
Ель Сафі Баян Максед Салех, тимчасово не працює. Тема дисертації: 
«Конфлікт на Близькому Сході: політико-культурний та безпековий 
виміри», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.052            
у Харківському національному педагогічному університеті імені 
Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, (057) 700-3527). 
Науковий керівник: Безрук О.О., завідувач кафедри політології, 
соціології і культурології Харківського національного педагогічного 
університету імені  Г.С. Сковороди. (20. 12. 2021) 
Кватирко Олександр Михайлович, начальник Волинського обласного 
управління лісового та мисливського господарства, тема дисертації: 
«Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспроможності 
лісового сектору регіону», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.004.051 у Національному університеті біоресурсів  
і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 (044) 527-82-28). Науковий керівник: Карпук А. І., доктор економічних 
наук, професор, директор Відокремленого підрозділу Національного 
університету біоресурсів і природокористування України «Боярська 
лісова дослідна станція». (20. 12. 2021) 
Кириченко Катерина Михайлівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Соціальна відповідальність в системі чинників розвитку 
атомної енергетики України», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 11.151.003 в Інституті економіки промисловості НАН України 
(м. Київ, вул. Марії Капніст, 2,  (044) 200-55-71). Науковий керівник:  
Грішнова О. А., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
економіки підприємства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (20. 12. 2021) 
Клепікова Ольга Валеріївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Особистісне благополуччя як чинник професійного становлення 
майбутніх психологів», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.133.023 у Київському університеті імені Бориса Грінченка           
(04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). 
Науковий керівник: Столярчук О. А. – доктор психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту 
людини Київського університету імені Бориса Грінченка. (20. 21. 2021) 
Логвіненко Богдан Ігорович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Економічний механізм узгодження рішень в системі рефлексивного 
управління на підприємствах», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 11.151.004 в Інституті економіки промисловості НАН України 
(м. Київ, вул. Марії Капніст, 2,  (044) 200-55-71). Науковий керівник:  
Турлакова С. С., доктор економічних наук, доцент, провідний науковий 
співробітник відділу фінансово-економічних проблем використання 
виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН 
України. (20. 12. 2021) 
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Мішин Сергій Іванович, головний спеціаліст відділу містобудування, 
архітектури, інфрастурктури та житлово-комунального господарства 
Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, тема 
дисертації: «Реформування системи місцевого самоврядування                      
в Україні, як умова демократичних змін», (052 Політологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.063 в Національному університеті 
«Одеська юридична академія» (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23, 
(096) 597-41-40). Науковий керівник: Вітман К.М., доктор політичних 
наук, професор, професор кафедри політичних теорій Національного 
університету «Одеська юридична академія». (20. 12. 2021) 
Музильов Олександр Володимирович, старший лаборант кафедри 
політичної соціології соціологічного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: 
«Політики образи у конструюванні та відтворенні колективної пам'яті            
в сучасній Україні», (054 Соціологія). Спеціалізована вчена рада                   
ДФ 64.051.056 у Харківському національному університеті імені                       
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4, (057) 707-54-87). Науковий 
керівник: Дублікаш Т.М., кандидат соціологічних наук, доцент, доцент 
кафедри політичної соціології соціологічного факультету Харківського 
національного університету імені  В. Н. Каразіна. (20. 12. 2021) 
Назаренко Володимир Анатолійович, фахівець навчально-
методичного відділу Національного університету біоресурсів                                
і природокористування України, тема дисертації: «Еколого-економічне 
прогнозування змін у землекористуванні під впливом урбанізаційних 
процесів», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.052             
у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  (044) 527-82-28). Науковий 
керівник: Мартин А. Г., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри землевпорядного проектування Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. (20. 12. 2021) 
Нікольська Анна Дмитрівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Соціально-психологічні чинники впливу рекламних текстів на купівельні 
наміри споживачів», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.133.024 у Київському університеті імені Бориса Грінченка           
(04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). 
Науковий керівник: Лозова О. М. – доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри практичної психології Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка. (20. 12. 2021) 
Новицький Олександр Олександрович, директор комунального 
підприємства «Житлово - Комунальний Сервіс «Хмельницький», тема 
дисертації: «Тригери в ЗМІ як засіб соціально-політичної конфліктності», 
(052 «Політологія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.017                         
у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського», (м. Одеса, вул. 
Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник: 
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Каменчук Т. О., кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 
політичних наук і права Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».                     
(20. 12. 2021) 
Паловскі Юлія Олексіївна, директор ТОВ «ЕКЛЕКТИЧНА ГРУПА» , 
тема дисертації: «Психологічні чинники емоційного вигорання керівників 
бізнесу», (053 Психологія) . Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.278 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Данилюк І. В., доктор психологічних наук, професор, декан факультету 
психології, професор кафедри експериментальної та прикладної 
психології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка , заслужений працівник освіти України, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України , Голова вченої ради. 
(20. 12. 2021) 
Прохоренко Аліна Марленівна, асистент кафедри політичних теорій 
Національного університету «Одеська юридична академія», тема 
дисертації: «Концепт інноваційних політичних технологій та особливості 
впровадження їх в Україні», (052 Політологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.086.064 в Національному університеті «Одеська юридична 
академія» (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23,  (096) 597-41-40). 
Науковий керівник: Кормич Л.І., доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри політичних теорій Національного університету 
«Одеська юридична академія». (20. 12. 2021) 
Прядко Анастасія Олегівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Психологічні особливості подолання професійних стереотипів 
вихователів в умовах реформування дошкільної освіти»,                                 
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.025                                
у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий 
керівник: Сергєєнкова О. П., доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри психології особистості та соціальних практик 
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.                     
(20. 12. 2021) 
Размєтаєв Андрій Сергійович, прокурор Київської окружної 
прокуратури міста Харкова Харківської обласної прокуратури. Тема 
дисертації: «Окупаційні режими у сучасному політичному процесі: 
політико-інституційний вимір», (052 Політологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.053.053 у Харківському національному педагогічному 
університеті імені  Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29,            
тел. (057) 700-3527). Науковий керівник: Куц Г.М., професор кафедри 
політології, соціології і культурології Харківського національного 
педагогічного університету імені  Г.С. Сковороди. (20. 12. 2021) 
Резніков Роман Борисович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Напрями оптимізації витрат підприємств енергетичної галузі», 
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(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.151.005 в Інституті 
економіки промисловості НАН України (м. Київ, вул. Марії Капніст, 2, 
 (044) 200-55-71). Науковий керівник: Турлакова С. С., доктор 
економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу 
фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу 
Інституту економіки промисловості НАН України. (20. 12. 2021) 
Свистун Ірина Юріївна, тимчасово не працює. Тема дисертації: 
«Громадські об’єднання як чинник демократизації українського 
суспільства», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада                           
ДФ 64.053.054 у Харківському національному педагогічному університеті 
імені  Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, (057) 700-3527). 
Науковий керівник: Денисенко І.Д., декан факультету психології                       
і соціології Харківського національного педагогічного університету імені  
Г.С. Сковороди. (20. 12. 2021) 
Урденко Олександр Георгійович, старший викладач кафедри 
комп’ютерної математики та інформаційної безпеки Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», тема дисертації: «Моделювання та управління 
інформаційною безпекою підприємства в умовах цифрової 
трансформації», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.006.060 у Державному вищому навчальному закладі «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, 
проспект Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). Науковий керівник:                 
Бєгун А. В., кандидат економічних наук, професор, професор кафедри 
комп’ютерної математики та інформаційної безпеки Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана». (20. 12. 2021) 
Ухналь Наталія Миколаївна, науковий співробітник відділу фінансової 
глобалізації та управління державним боргом Державної навчально-
наукової установи «Академія фінансового управління», тема дисертації: 
«Фінансово-економічна безпека України у контексті модернізації 
інституціональної структури міжнародних фінансів», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.853.001 в Державній навчально-
науковій установі «Академія фінансового управління» (м. Київ, 
бульв. Дружби народів, 38, (067) 890-60-07). Науковий керівник: 
Білорус О. Г., доктор економічних наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу економічної теорії Державної установи «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України». (20. 12. 2021) 
Чепур Оксана Олександрівна, тимчасово не працює, тема дисертації 
«Особливості психологічного впливу слідчого на особистість 
підозрюваного в процесі слідчих дій», (053 Психологія). Спеціалізована 
вчена ради ДФ 64.700.063 в Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27;                            
тел. 0577398299). Науковий керівник – Шиліна Алла Андріївна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та психології 
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факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх 
справ. (20. 12. 2021) 
Амурова Яна Володимирівна, викладач кафедри психології, глибинної 
корекції та реабілітації Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького, тема дисертації: «Особливості відображення 
феномену вини в малюнках тату», (05 Соціальні та поведінкові науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 27.053.013 в Університеті Григорія 
Сковороди в Переяславі. (Київська обл., м. Переяслав,                                      
вул. Сухомлинського, 30,  (068) 805 84 41). Науковий керівник:             
Яценко Тамара Семенівна, доктор психологічних наук, профессор, 
академік НАПН України, Національний педагогічний університет імені 
М.П.Драгоманова. (28. 12. 2021) 
Бичкова Світлана Сергіївна, професор кафедри 103 Національного 
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», тема 
дисертації «Психолого-правова характеристика позбавлення 
батьківських прав», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.110 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1,  (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Кудерміна О.І., доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри юридичної психології Національної академії 
внутрішніх справ. (28. 12. 2021) 
Білевич Наталія Олександрівна, старший інспектор інформаційної 
підтримки відділення поліції № 2 Одеського районного управління 
поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській 
області, тема дисертації «Психологічні та організаційно-правові засади 
успішної самореалізації у професійній діяльності жінок-поліцейських 
Національної поліції України», (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: Романенко О.В., доктор психологічних наук, 
професор, професор кафедри юридичної психології Національної 
академії внутрішніх справ. (28. 12. 2021) 
Войт Олексій Сергійович, аспірант Миколаївського національного 
університету мені В.О. Сухомлинського, тема дисертації: «Стратегічні 
вектори розвитку ринку органічної харчової продукції в Україні», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 38.134.004                                  
в Миколаївському національному університеті імені                                             
В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24,  (0512) 37-88-
38). Науковий керівник Іртищева І. О. проректор з науково-педагогічної 
роботи та інноваційної діяльності, доктор економічних наук, професор 
Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова. (28. 12. 2021) 
Дем’яненко Олександр Олександрович, провідний інженер ТОВ 
«Енерго Інжиніринг», тема дисертації: «Організаційно-економічний 
інструментарій управління інжиніринговими компаніями в будівництві на 
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засадах цифровізації», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.056.028 в Київському національному університеті будівництва              
і архітектури (м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31,  (067) 972-36-
13). Науковий керівник: Вахович І. В., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри економіки будівництва Київського 
національного університету будівництва і архітектури. (28. 12. 2021) 
Євтушенко Вікторія Ігорівна, практичний психолог відділення 
психопрофілактики та професійного психофізіологічного відбору 
Державної установи «Центр психіатричної допомоги та професійного 
психофізіологічного відбору МВС України», тема дисертації 
«Характерологічні детермінанти індивідуального стилю професійної 
діяльності поліцейського», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.111 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1,  (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Кудерміна О.І., доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри юридичної психології Національної академії 
внутрішніх справ. (28. 12. 2021) 
Залужний Антоній Леонідович, інженер-проектувальник Товариства з 
обмеженою відповідальністю інжинірингової компанії «Синергія», тема 
дисертації: «Трансформація потреб споживачів в умовах інформаційно-
мережевої економіки», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 47.104.009 в Національному університеті водного господарства та 
природокористування (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11,  (050) 678-
94-44). Науковий керівник: Сазонець І. Л., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський 
гуманітарний університет» (28. 12. 2021) 
Зражевська Анастасія Сергіївна, провідний консультант Головного 
організаційного управління Апарату Верховної Ради України, тема 
дисертації: «Моделі взаємодії громадянського та політичного 
суспільства як предмет політологічного аналізу», (052 Політологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.182 Київському національному 
університеті імені  Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13 
 (044 239 31 41). Науковий керівник: Цвих В.Ф., доктор політичних 
наук, професор. (28.12. 2021) 
Калантаєвська Ольга Олександрівна, асистент кафедри фешн та 
шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв, 
тема дисертації: «Формування стратегії сталого економічного розвитку 
аграрної галузі України», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 79.051.011 в Національному університеті «Чернігівська політехніка» 
(м. Чернігів, вул. Шевченка, 95;  (0462) 66-51-03). Науковий керівник: 
Гарафонова О. І., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського 
національного університету культури і мистецтв. (28. 12. 2021) 
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Каритка Валерій Валерійович, асистент кафедри соціології та масових 
комунікацій, Криворізький державний педагогічний університет, тема 
дисертації: «Екологічна відповідальність молоді як детермінанта 
сталого розвитку промислових регіонів: соціологічний вимір (на прикладі 
Дніпропетровської області)» (054 Соціологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 09.053.005 у Криворізькому державному педагогічному 
університеті (м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,   (056) 470-13-48). 
Науковий керівник: Лобанова А. С., доктор соціологічних наук, 
професор, професор кафедри соціології та масових комунікацій 
Криворізького державного педагогічного університету. (28. 12. 2021) 
Кріпкий Андрій Юрійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Забезпечення корпоративної безпеки організаційного розвитку 
підприємства», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.055.027 в Харківському національному економічному університеті 
імені Семена Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). 
Науковий керівник: Отенко І. П., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця.                 
(28. 12. 2021) 
Кроль Віта Вікторівна, асистент кафедри Національного університету 
водного господарства та природокористування, тема дисертації: 
«Розвиток соціального капіталу як чинник забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 47.104.010 в Національному університеті водного 
господарства та природокористування (33028, м. Рівне, 
вул. Соборна, 11,  (050) 678-94-44). Науковий керівник: Міщук Г. Ю., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових 
ресурсів і підприємництва Національного університету водного 
господарства та природокористування. (28. 12. 2021) 
Кучеренко Олександр Іванович, аспірант Київського національно 
університету будівництва і архітектури, тема дисертації: «Організаційно-
економічний інструментарій диверсифікації діяльності будівельних 
підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.056.029 в Київському національному університеті будівництва                
і архітектури (м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31,  (067) 972-36-
13). Науковий керівник: Рижакова Г. М., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту в будівництві Київського 
національного університету будівництва і архітектури. (28. 12. 2021) 
Лапоног Даниїл Віталійович, начальник відділу комп’ютерних систем 
та інформаційних технологій управління доходів та інформаційної 
діяльності Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, 
тема дисертації: «Розвиток державно-приватного партнерства                       
на підприємствах автотранспорту», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.089.017 у Харківському національному університеті 
міського господарства імені О. М. Бекетова (61002, м. Харків,                      
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вул. Маршала Бажанова, 17,  (057) 707-31-92). Науковий керівник: 
Шевченко І. Ю., доктор економічних наук, доцент, декан факультету 
управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету. (28. 12. 2021) 
Онісковець Богдана Іванівна, аспірантка Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України, тема дисертації «Психологічні особливості 
емоційних станів жінок літнього віку, хворих на ішемічну хворобу серця» 
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.453.008 в Інституті 
психології їм. Г.С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ,                                  
вул. Паньківська, 2; тел./факс: +380 (44) 288-33-20). Науковий керівник, 
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор. (28. 12. 2021) 
Скрипник Ольга Василівна, доцент кафедри економіки будівництва 
Київського національного університету будівництва і архітектури, тема 
дисертації: «Формування маркетингової цінової політики підприємств 
будіндустрії в умовах економічної циклічності», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.030 в Київському національному 
університеті будівництва і архітектури (м. Київ, Повітрофлотський 
проспект, 31,  (067) 972-36-13). Науковий керівник: Молодід О. О., 
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент 
кафедри економіки будівництва Київського національного університету 
будівництва і архітектури. (28. 12. 2021) 
Соловова Тетяна Іванівна, аспірантка Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України, тема дисертації «Особливості розвитку 
мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку з розладами 
аутистичного спектра» (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада  
ДФ 26.453.009 в Інституті психології їм. Г.С. Костюка НАПН України 
(01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел./факс: +380 (44) 288-33-20). 
Науковий керівник, Ткач Богдан Миколайович, старший науковий 
співробітник лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук. 
(28. 12. 2021) 
Софієва Ханим Раміз кизи, аспірантка Національного університету 
цивільного захисту України, тема дисертації: «Психологічні критерії 
оцінки професійної придатності рятувальників Служби Порятунку 
Особливого Ризику МНС Азербайджанської Республіки»,                               
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.026                                
в Національному університеті цивільного захисту України, (м. Харків, 
вул. Чернишевська, 94,  (057) 707-34-20). Науковий керівник:               
Тімченко О.В., доктор психологічних наук, професор, головний науковий 
співробітник навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової 
психології науково-дослідного центру Національного університету 
цивільного захисту України. (28. 12. 2021) 
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Федорова Яна Юріївна, аспірант Київського національно університету 
будівництва і архітектури, тема дисертації: «Процесно-орієнтований 
девелопмент будівельних підприємств», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.031 в Київському національному 
університеті будівництва і архітектури (м. Київ, Повітрофлотський 
проспект, 31,  (067) 972-36-13). Науковий керівник: Рижакова Г. М., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту          
в будівництві Київського національного університету будівництва                       
і архітектури. (28. 12. 2021) 
Яремчук Регіна Анатоліївна, начальник служби поліграфологічних 
досліджень Служби судової охорони, тема дисертації «Психолого-
правові засади використання поліграфу в кадровому забезпеченні 
підрозділів МВС України», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.112 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Кудерміна О.І., доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри юридичної психології Національної академії 
внутрішніх справ. (28. 12. 2021) 

 

07 Управління та адміністрування 

Аверкин Яків Федорович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Управлінський облік звичайної діяльності підприємств пивоварної 
промисловості», (071 Облік і оподаткування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 58.082.017 в Західноукраїнському національному університеті 
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). 
Науковий керівник: Задорожний З.-М. В., доктор економічних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Західноукраїнського 
національного університету. (06.12.2021) 
Гриненко Юлія Ігорівна, аудитор в аудиторській компанії «РАССЕЛ 
БЕДФОРД ЕРСІДЖІ», тема дисертації: «Аудит трансфертного 
ціноутворення на підприємствах», (071 Облік та оподаткування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.056 у Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,                      
 (044) 455-60-30). Науковий керівник: Петрик О. А., доктор економічних 
наук, професор, завідувачка кафедри аудиту Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (06. 12. 2021) 
Дурбалова Наталія Ігорівна, аспірант Одеської національної академії 
харчових технологій, тема дисертації: «Стратегічне управління 
інноваційним розвитком підприємств хлібопекарської галузі», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.088.021 в Одеській 
національній академії харчових технологій, (м. Одеса, вул. Канатна 112, 
 (048) 712-41-09). Науковий керівник Седікова І. О., доктор 
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економічних наук, професор кафедри менеджменту і логістики Одеської 
національної академії харчових технологій. (06.12. 2021) 
Задорожна Тетяна Сергіївна, головний спеціаліст ТОВ «Компанія 
Кепфер», тема дисертації: «Регулювання ринку цінних паперів в умовах 
глобалізації», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.057 у Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,                                    
 (044) 455-60-30). Науковий керівник: Гапонюк М. А., кандидат 
економічних наук, професор, професор кафедри фінансів імені Віктора 
Федосова Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».        
(06. 12. 2021) 
Клименко Костянтин Валерійович, головний бухгалтер                              
АТ «Укртранснафта», тема дисертації: «Стратегічне управління 
інноваційним розвитком нафтотранспортних підприємств»,                          
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.018                         
в Західноукраїнському національному університеті (46009,                                       
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). Науковий 
керівник: Гораль Л. Т., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри фінансів навчально-наукового інституту економіки та 
менеджменту Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу. (06.12.2021) 
Кобідзе Нонна Нодарівна, аспірантка Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Управління 
конкурентоспроможністю університету на ринку освітніх послуг», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.037                      
у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, 
(м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 50-8930). Науковий керівник: 
Шаульська Л. В., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького 
національного університету імені Василя Стуса. (06. 12. 2021) 
Ніколаєв Микола Геннадійович, директор із розвитку 
ТОВ «НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА», тема дисертації: «Формування 
адаптивного механізму управління реалізацією стратегії підприємства в 
умовах цифрового середовища», (073 Менеджмент). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.051.023 у Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72,  (056) 374-98-01). 
Науковий керівник: Мешко Н. П., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.    
(06. 12. 2021) 
Гришко Олена Петрівна, ДП «Інфотех», заступник директора 
департаменту розробки інформаційних систем, тема дисертації: 
«Інноватизація інформаційного забезпечення регулювання ринку праці 
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України», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.012, 
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, (м. Київ, 
вул. Нововокзальна, 17,  (044) 536-14-85). Науковий керівник: 
Руженський М. М., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 
теоретичної та прикладної економіки Інституту підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України. (13. 12. 2021) 
Степанкевич Наталія Сергіївна, молодший науковий спеціаліст відділу 
аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково-
дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, тема 
дисертації: «Формування та розвиток інфраструктури фондового ринку 
України», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.055.007 в Одеському національному 
економічному університеті, (м. Одеса, вул. Преображенська, 8, 
 (067) 750-83-36). Науковий керівник: Гарбар Ж. В., доктор 
економічних наук, доцент, професор кафедри аграрного менеджменту 
та маркетингу Вінницького національного аграрного університету               
(13. 12. 2021) 
Лантух Крістіна Олександрівна, аспірантка Університету державної 
фіскальної служби України (м. Ірпінь), тема дисертації: «Бюджетне 
фінансування соціальних функцій держави в Україні», (072 Фінанси, 
банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 27.855.008 в Університеті державної фіскальної служби України 
(м. Ірпінь, вул. Університетська, 31,  (04597) 6-09-94). Науковий 
керівник: Коляда Т. А., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри фінансів ім. Л. Л. Тарангул Університету державної фіскальної 
служби України (м. Ірпінь). (13. 12.2021) 
Корольов Денис Сергійович, генеральний директор КОРПОРАЦІЇ 
«ДЕТАЛЬ ВАГОН ГРУП», тема дисертації: «Формування команд у топ-
менеджменті корпорацій на основі компетентнісного підходу», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.887.012                           
у Полтавському державному аграрному університеті (м. Полтава,              
вул. Сковороди, 1/3,  050 132-50-43). Науковий керівник:               
Овчаренко Є. І., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
публічного управління, менеджменту та маркетингу Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля. (13.12. 2021) 
Демко Мар’яна Ярославівна, методист кафедри державного 
управління Закладу вищої освіти «Український католицький 
університет», тема дисертації: «Інтегровані маркетингові комунікації             
в діяльності комерційних банків України», (075 Маркетинг). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.015 в Хмельницькому 
національному університеті (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 
тел. (0382) 67-55-74, (096) 365-70-16). Науковий керівник:             
Майовець Є. Й., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка 
(13. 12. 2021) 
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Назаренко Юлія Олексіївна, заступник директора з навчально-
методичної роботи Державного навчального закладу «Одеський центр 
професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості», тема 
дисертації: «Розвиток людського капіталу в умовах соціально-
економічної нестабільності», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.891.017, Інститут підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України, (м. Київ, вул. Нововокзальна, 17,  (044) 536-14-85). 
Науковий керівник: Руженський М. М., доктор економічних наук, доцент, 
професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України. (13. 12. 2021) 
Петрова Марія Геннадіївна, аспірант Центральноукраїнського 
національного технічного університету, тема дисертації: 
«Удосконалення контролінгу в управлінні фінансами 
сільськогосподарських підприємств», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.004 у Центральноукраїнському 
національному технічному університеті, (м. Кропивницький,                             
пр. Університетський, 8,  (096) 734-32-24). Науковий керівник: 
Жовновач Р. І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики 
Центральноукраїнського національного технічного університету.                   
(13. 12. 2021) 
Брич Богдан Васильович, аспірант Західноукраїнського національного 
університету, тема дисертації: «Формування енергосервісного ринку 
шляхом регулювання діяльності енергосервісних компаній», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.020                              
в Західноукраїнському національному університеті (46009, м. Тернопіль, 
вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник: 
Задорожний З.-М. В., доктор економічних наук, професор, проректор                
з наукової роботи Західноукраїнського національного університету.              
(20. 12. 2021) 
Вініченко Сергій Анатолійович, завідувач навчально-дослідного 
господарства Каховського агротехнологічного фахового коледжу, тема 
дисертації: «Формування маркетингових стратегій розвитку підприємств 
на ринку продукції бджільництва», (075 Маркетинг). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 70.052.017 в Хмельницькому національному університеті 
(м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,  (0382) 67-55-74,                              
(096) 365-70-16). Науковий керівник: Ларіна Я. С., доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри маркетингу імені А. Ф. Павленка 
Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана». (20. 12. 2021) 
Коваль Крістіна Павлівна, аспірант Національного університету 
«Чернігівська політехніка», тема дисертації: «Механізми удосконалення 
надання соціальних послуг на основі європейських стандартів 
соціального захисту населення», (073 Менеджмент). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 79.051.010 в Національному університеті «Чернігівська 
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політехніка» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 95;  (0462) 66-51-03). 
Науковий керівник: Бутко М. П., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту та державної служби Національного 
університету «Чернігівська політехніка». (20. 12. 2021) 
Малиш Ірина Анатоліївна, аспірант Державного біотехнологічного 
університету, тема дисертації: «Управління інноваційно-інвестиційним 
забезпеченням розвитку підприємств аграрного сектору», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.832.009                            
у Державний біотехнологічний університет (61102, м. Харків, 
вул. Алчевських, 44,  (057) 700-38-88). Науковий керівник: 
Бухало О. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
маркетингу, підприємництва і організації виробництва Державного 
біотехнологічного університету. (20. 12. 2021) 
Мороз Іванна Василівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Детермінанти управління зовнішнім державним боргом України», 
(072 Фінанси, банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 58.082.021 в Західноукраїнському національному університеті 
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). 
Науковий керівник: Крисоватий А. І., доктор економічних наук, професор, 
ректор Західноукраїнського національного університету. (20. 12. 2021) 
Прозоров Денис Вікторович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Обліково-аналітичне забезпечення формування інтегрованої звітності 
підприємств», (071 Облік і оподаткування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.883.012 Університету банківської справи (м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 11,  (067) 718-18-03). Науковий керівник: Костирко Р. О., 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри облікових 
технологій та оподаткування Навчально-наукового інституту банківських 
технологій та бізнесу Університету банківської справи. (20. 12. 2021) 
Стецевич Андрій Ігорович, директор ТОВ «КРИЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ», 
тема дисертації: «Фінансово-кредитне забезпечення функціонування          
та розвитку малого і середнього бізнесу в Україні», (072 Фінанси, 
банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.883.013 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.            
(20. 12. 2021) 
Альнуаімі Хамед Рашид Саєд Абдулла, аспірант Державного 
університету «Одеська політехніка», тема дисертації: «Ризик-
менеджмент надзвичайних ситуацій бізнес-структур в умовах глобальної 
інформатизації», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.052.030 в Державному університеті «Одеська політехніка»                
(м. Одеса, проспект Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий керівник: 
Башинська І. О., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 



 
44 

обліку, аналізу і аудиту Державного університету «Одеська політехніка». 
(28. 12. 2021) 
Альхаммаді Талеб Абдулла Мохамед Алі, аспірант Державного 
університету «Одеська політехніка», тема дисертації: «Кадрова безпека 
у системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій бізнес-структур», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.031   
в Державному університеті «Одеська політехніка» (м. Одеса, проспект 
Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий керівник: Башинська І. О., 
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аналізу              
і аудиту Державного університету «Одеська політехніка». (28. 12. 2021) 
Зубко Дар’я Олександрівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Формування стратегії бренду торговельних підприємств», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.029                      
в Харківському національному економічному університеті імені Семена 
Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий 
керівник: Шталь Т. В., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри міжнародної економіки і менеджменту Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця.                 
(28. 12. 2021) 
Сучек Світлана Ігорівна, провідний співробітник відділу комунікацій 
Головного управління «Приватбанк», м. Дніпро, тема дисертації: 
«Трансформація екологічного оподаткування в Україні в умовах 
євроїнтеграції», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.019 у Волинському  
національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13, 
 (0332) 72-01-23). Науковий керівник: Карлін М. І., доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри фінансів Волинського 
національного університету імені Лесі Українки. (28. 12. 2021) 
Юрків Руслан Русланович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності суб’єктів малого 
підприємництва в Україні» (072 Фінанси, банківська справа                                  
та страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.046                                   
у Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, 
вул. Університетська, 1,  (063) 607-59-82). Науковий керівник: 
Крупка М. І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного 
університету імені Івана Франка. (28. 12. 2021) 

 

08 Право 

Аль-Саеді Хайдер Саід Джіхад, адвокат (Республіка Ірак), тема 
дисертації: «Дисциплінарна відповідальність державних службовців за 
законодавством Іраку та України», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.062.012 у Національному авіаційному університеті (м. Київ, 
проспект Любомира Гузара, 1, (044) 406-70-35). Науковий керівник: 
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Пивовар Ю.І., кандидат юридичних наук, професор, заступник керівника 
Департаменту аналітичної та правової роботи – начальник правового 
управління (І) апарату Верховного Суду. (06. 12. 2021) 
Андрущенко Сергій Васильович, помічник судді, Господарський суд 
Одеської області, тема дисертації: «Правовий режим морського порту», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.058                                                 
в Національному університеті «Одеська юридична академія»                      
(м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23,  (096) 361-39-75). Науковий 
керівник: Кормич Б. А., доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри морського та митного права Національного університету 
«Одеська юридична академія». (06. 12. 2021) 
Кожушко Сергій Олександрович, старший оперуповноважений в ОВС 
2 сектору 2 відділу Головного відділу по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю Управління Служби безпеки України                  
в Харківській області, тема дисертації: «Кримінологічні засади протидії 
злочинності в оборонно-промисловому комплексі України»,                  
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.066 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, завідувач кафедри кримінального 
права і кримінології факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ. (06.12.2021) 
Кравченко Костянтин Володимирович, суддя П’ятого  апеляційного  
адміністративного суду, тема дисертації: «Процесуальний порядок 
апеляційного оскарження  в адміністративному судочинстві»,                 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.027 в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова (м. Одеса,                          
вул. Дворянська 2,  +38-099-098-4874). Науковий керівник:                
Гаран Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри адміністративного та господарського права 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.                 
(06.12. 2021) 
Кушнір Сергій Петрович, головний державний інспектор відділу 
супроводження в судах податкових спорів за позовами органів ДПС 
Головного управління ДПС в Одеській області, тема дисертації 
«Професійна компетентність державного службовця: сутнісно-понятійна 
характеристика та правове регулювання», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.086.059 в Національному університеті «Одеська 
юридична академія», МОН України (65000, м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 23 (048) 719-87-63). Науковий керівник: Ківалов С.В., доктор 
юридичних наук, професор, академік НАПрН України, президент 
Національного університету «Одеська юридична академія».(06.12.2021) 
Мар’єнко Лариса Михайлівна, суддя Харківського окружного 
адміністративного суду, тема дисертації: «Погроза або насильство щодо 
судді, народного засідателя чи присяжного: кримінологічна 



 
46 

характеристика та запобігання», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.700.067 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, завідувач кафедри кримінального права і кримінології 
факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 
справ. (06.12.2021)  
Нєвзорова Ірина Володимирівна, аспірант кафедри теорії та історії 
держави і права Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, тема дисертації: «Теоретико-правові основи 
компетентнісної діяльності нотаріуса», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.727.035 у Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; 
(056) 377-34-80). Науковий керівник: Почтовий Максим Миколайович, 
кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник директора 
Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.                 
(06. 12. 2021) 
Печко Володимира Володимирівна, помічник судді Київського 
апеляційного суду, тема дисертації: «Інститут застосування примусових 
заходів медичного характеру у кримінальному процесі України»,                
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.019 у Донецькому 
державному університеті внутрішніх справ, МВС України (87510, 
Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24). 
Науковий керівник: Пилипенко Дмитро Олексійович, кандидат 
юридичних наук, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін 
факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту 
Донецького державного університету внутрішніх справ. (06.12.2021) 
Рубцова Ірина Михайлівна, заступник керівника апарату 
Шевченківського районного суду міста Києва, тема дисертації: 
«Адміністративно-правова охорона атмосферного повітря»,                    
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.013                                            
у Національному авіаційному університеті (м. Київ, проспект Любомира 
Гузара, 1, (044) 406-70-35). Науковий керівник: Пивовар Ю.І., кандидат 
юридичних наук, професор, заступник керівника Департаменту 
аналітичної та правової роботи – начальник правового управління (І) 
апарату Верховного Суду. (06. 12. 2021) 
Семененко Богдан Володимирович,  прокурор Дніпровської окружної 
прокуратури м. Києва, тема дисертації: «Правове регулювання 
дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів прокуратури», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.262 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,               
вул. Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник: Мельник 
В.П., доктор юридичних наук, доцент кафедри іноземних мов та 
соціально-гуманітарних дисциплін Київського інституту інтелектуальної 
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власності та права Національного університету "Одеська юридична 
академія". (06.12.2021) 
Токмілова Любов Миколаївна, суддя Одеського окружного 
адміністративного суду, тема дисертації «Гарантії забезпечення 
процесуальних прав учасників адміністративного судочинства                         
в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.029                   
в Національному університеті «Одеська юридична академія», (65000,        
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23 (048) 719-87-63). Науковий керівник: 
Біла-Тіунова Л.Р., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного і фінансового права Національного університету 
«Одеська юридична академія». (06.12.2021) 
Фоміна Галина Юріївна, аспірант кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення ННІ права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Правове 
регулювання переведення та переміщення працівників», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.265 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вулиця Володимирська, 
60,  (044) 2393141). Науковий керівник: Венедіктов С.В., доктор 
юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (06.12.2021) 
Шабельніков Сергій Кузьмич, суддя Харківського апеляційного суду, 
тема дисертації: «Кримінологічне законодавство України: феномен та 
наукові засади розвитку», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.700.069 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, 
завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 
Харківського національного університету внутрішніх справ. (06.12.2021)  
Перцова-Тодорова Лілія Миколаївна, ад’юнкт денної форми навчання 
Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації «Забезпечення 
прав та законних інтересів осіб під час проведення обшуку на стадії 
досудового розслідування», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.108 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Омельченко О.Є., кандидат юридичних наук, доцент, адвокат. 
(13. 12. 2021) 
Баб'юк Петро Михайлович, суддя, Тернопільський окружний 
адміністративний суд, тема дисертації: «Межі здійснення спадкових 
прав: порівняльний аналіз законодавства України та інших європейських 
держав», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.500.011                        
у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України      
(м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А;  +380442867098). Науковий 
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керівник: Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, професор, 
народний депутат України. (13. 12. 2021) 
Жук Андрій Володимирович, суддя, Верховний Суд, тема дисертації: 
«Відновлення становища, яке існувало до порушення, як спосіб захисту 
цивільних прав», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.500.012 
у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України      
(м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А;  +380442867098). Науковий 
керівник: Короленко Віталій Михайлович, кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
лабораторії захисту суб'єктивних прав відділу проблем приватного 
права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака. (13. 12. 2021) 
Костів Олександр Зіновійович, суддя, Тернопільський апеляційний 
суд, тема дисертації: «Правове регулювання відносин колективного 
управління майновими авторськими та суміжними правами»,                       
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.500.013 у Науково-
дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ,          
вул. М. Раєвського, 23-А;  +380442867098). Науковий керівник:        
Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, професор, народний 
депутат України. (13. 12. 2021) 
Позняк Василь Михайлович, суддя, Тернопільський міськрайонний 
суд Тернопільської області, тема дисертації: «Здійснення та захист 
корпоративних прав подружжя», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.500.014 у Науково-дослідному інституті приватного права             
і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії 
правових наук України (м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А;                                       
 +380442867098). Науковий керівник: Галянтич Микола 
Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, в. о. завідувача 
відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту 
приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака.               
(13. 12. 2021) 
Могила Вадим Сергійович старший оперуповноважений ВКР 
відділення поліції №1 Миколаївського районного управління поліції 
ГУНП в Миколаївській області, м. Миколаїв, тема дисертації: 
«Повноваження слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді                       
та вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій»,         
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.024 в Одеському 
державному університеті внутрішніх справ (65014, м. Одеса,                           
вул. Успенська, 1; тел. (067)-906-84-18). Науковий керівник:                                 
Гловюк Ірина Василівна доктор юридичних наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу організації наукової роботи Львівського 
державного університету внутрішніх справ. (13. 12. 2021) 
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Черкасов Денис Олегович, адвокат Адвокатського об’єднання 
«Юрімекс», тема дисертації: «Відповідальність за шкоду, завдану 
внаслідок дефекту в продукції», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.266 Київського національного університету імені                     
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник:  Отраднова Олеся Олександрівна, 
доктор юридичних наук, професор,  директор Тренінгового центру 
прокурорів України. (13.12. 2021) 
Ратушна Сабіна Ігорівна, юрисконсульт Консультативно-виробнича 
приватна фірма «РИА», тема дисертації: «Право спільної сумісної 
власності на земельну ділянку», затверджена вченою радою 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда»,              
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.895.015                                           
в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда 
Юзькова (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-
00). Науковий керівник: Костяшкін Іван Олександрович, доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового, земельного 
та господарського права, Хмельницький університет управління та 
права імені Леоніда Юзькова. (13. 12. 2021) 
Беліченко Олександра Валентинівна, працює асистентом кафедри 
теорії права та конституціоналізму Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: Українська правова думка про 
юридичний процес (XIX ст. – 20-ті рр. XX ст.), (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.095 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» (79000, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  кім. 207 
головного корпусу, т. (032) 2582712). Науковий керівник: Стецюк Б.Р., 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права та 
правового регулювання авіаційної діяльності Льотної академії 
Національного авіаційного університету. (13. 12. 2021) 
Комісаренко Вікторія Дмитрівна, заступник директора департаменту 
– начальник відділу нормативно-правової роботи юридичного 
департаменту Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості 
України, тема дисертації: «Застосування практики ЄСПЛ при захисті 
особистих немайнових прав батьків та дітей», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.895.011 в Хмельницькому 
університеті управління та права імені Леоніда Юзькова 
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). 
Науковий керівник: Сердечна Ірина Леонідівна, кандидатка юридичних 
наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права та процесу 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова. (13. 12. 2021) 
Бортник Ольга Юріївна, суддя Господарського суду Львівської області, 
тема дисертації: «Набуття права власності із судових рішень», 
затверджена вченою радою Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
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ДФ 70.895.007 в Хмельницькому університеті управління та права імені 
Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8;                        
тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник: Чудик-Білоусова Надія 
Іванівна, кандидатка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри 
трудового, земельного та господарського права, Хмельницький 
університет управління та права імені Леоніда Юзькова. (13. 12. 2021) 
Кірик Алла Юріївна, асистентка кафедри міжнародного та 
європейського права процесу Хмельницького університету управління 
та права імені Леоніда Юзькова, тема дисертації: «Гарантії прав 
спадкоємців при спадкуванні за заповітом», затверджена вченою радою 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда»,            
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.895.017                                           
в Хмельницькому 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 європейського 
права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова. (13. 12. 2021) 
Строїч Василь Васильович, тимчасово безробітний, тема дисертації: 
Сучасні соціально-правові  механізми протидії злочинності в Україні», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.084 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» (79000, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12, кім. 207 головного корпусу, т. (032) 2582712). Науковий керівник: 
Гумін О.М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права, 
психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 
політехніка». (13. 12. 2021) 
Трохименко Аліна Русланівна, асистент кафедри цивільного та 
господарського права, тема дисертації: «Адміністративно-правове 
регулювання побутових послуг в Україні», (081 Право).                 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.048 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: Світличний 
Олександр Петрович, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри цивільного та господарського права Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. (13. 12. 2021) 
Сіра Аліна Василівна, керуюча Адвокатського бюро «Аліна Сіра та 
Партнери», тема дисертації: «Адміністративна відповідальність за 
правопорушення, пов’язані з корупцією у сфері земельних відносин», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.043  
у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий 
керівник: Гулак Олена Василівна, доктор юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. (13. 12. 2021) 
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Васюк Микола Миколайович, адвокат, тема дисертації: «Публічні 
послуги в медичній галузі України» (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.004.047 у Національному університеті біоресурсів                                
і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 044 527 82 28). Науковий керівник: Світличний Олександр Петрович, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного та 
господарського права Національного університету біоресурсів                             
і природокористування України. (13. 12. 2021) 
Щамбура Денис Володимирович, адвокат, тема дисертації 
«Неофіційне право», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.136.004 в Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 33; тел. +380(67) 766 85 19). Науковий керівник:  
Крестовська Наталя Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри державно-правових дисциплін Міжнародного 
гуманітарного університету. (13. 12. 2021) 
Вилцан Анастасія Олександрівна, диспетчер Інституту підготовки 
кадрів для органів юстиції України Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, тема дисертації: «Інститут 
відшкодування (компенсації) шкоди, завданої особі незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-
розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду               
в кримінальному процесі», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.086.040 в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 
Науковий керівник: Маринів Володимир Іванович, кандидат юридичних 
наук, професор, професор кафедри кримінального процесу 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.             
(13. 12. 2021) 
Гафич Іван Іванович, адвокат, тема дисертації: «Організаційно-правові 
основи участі прокурора у вирішенні питання про закриття 
кримінального провадження», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.086.041 в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 
Науковий керівник: Каркач П.М., кандидат юридичних наук, професор, 
професор кафедри судоустрою та прокурорської діяльності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.              
(13. 12. 2021) 
Байдюк Іван Іванович, тимчасово безробітний, тема дисертації:          
«Адміністративно-правове забезпечення взаємодії Державної 
прикордонної служби України з правоохоронними органами»,                      
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.032 у Сумському 
державному університеті (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,                   
 (0542) 33-53-42). Науковий керівник:  Рєзнік О.М., доктор юридичних 
наук, доцент, секретар Сумської міської ради. (20. 12. 2021) 
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Варченко Ольга Олександрівна, начальник управління розслідування 
злочинів, виявлених ДВБ і ДМП головного слідчого управління 
Національної поліції України, тема дисертації: «Забезпечення поваги до 
людської гідності в кримінальному провадженні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.039 в Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; 
тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Трофименко Володимир 
Михайлович, доктор юридичних наук, професор, заступник Голови 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. 
(20. 12. 2021) 
Ватаманюк Любов Василівна, тимчасово безробітна, тема дисертації: 
«Інститут правосуддя в Україні: ціннісний вимір», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.096 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» (79000, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 207 
головного корпусу,  т. (032) 2582712). Науковий керівник: Гарасимів Т.З., 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та 
конституціоналізму Навчально-наукового інституту права, психології та 
інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 
(20. 12. 2021) 
Головач Ганна Олегівна, старший юрисконсульт, Товариство                           
з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Укрiмпорт», тема 
дисертації «Валідність та дія м’якого права», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.136.003 в Міжнародному 
гуманітарному університеті (м. Одеса, Фонтанська дорога, 33; 
тел. +380(67) 766 85 19). Науковий керівник – Манько Денис Григорович, 
доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових 
дисциплін Міжнародного гуманітарного університету. (20. 12. 2021) 
Драчевський Євгеній Юрійович, аспірант кафедри конституційного, 
міжнародного і кримінального права Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Кримінально-
правова охорона господарських відносин у сфері організації                                
і проведення азартних ігор та лотерей», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 11.051.038 у Донецькому національному університеті 
імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508930). 
Науковий керівник: Мовчан Р.О., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального 
права Донецького національного університету імені Василя Стуса.        
(20. 12. 2021) 
Каплін Сергій Миколайович, аспірант Академії праці, соціальних 
відносин і туризму, тема дисертації: «Конституційно-правове 
забезпечення діяльності професійних спілок в Україні у контексті 
зарубіжного досвіду», (081 Право). Спеціалізована вчена рада                      
ДФ 26.888.004 в Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, 
вул. Кільцева дорога, 3-А, т. (044) 522-49-40). Науковий керівник:       
Шатіло В.А., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
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конституційного та адміністративного права Національного 
транспортного університету. (20. 12. 2021) 
Китайгородська Вікторія Володимирівна, директор Департаменту 
адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради, 
тема дисертації: «Особливості правового регулювання трудового 
договору посадових осіб органів місцевого самоврядування»,                    
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.042 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник:            
Сприндис С.І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри  цивільно-
правових дисциплін і трудового права імені професора 
О.І. Процевського Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди. (20. 12. 2021) 
Красуцький Віталій Віталійович, юрист адвокатського об'єднання      
«АЙ ЕМ ДЖІ ПАРТНЕРС», тема дисертації: «Цивільно-правове 
регулювання зобов’язань майнового поручителя», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.059 у ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, 
проспект Перемоги 54/1, тел. (044) 455-60-30). Науковий керівник: 
Шимон Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, професор, 
завідувачка кафедри підприємницького та корпоративного права ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України. (20. 12. 2021) 
Курява Вікторія Вячеславівна, тимчасово безробітна, тема 
дисертації: «Адміністративно-правові концептуальні засади створення 
суду інтелектуальної власності в Україні», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 55.051.033 у Сумському державному університеті                  
(м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-42). Науковий 
керівник: Логвиненко М.І., кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-
економічної безпеки Сумського державного університету.(20. 12. 2021) 
Лушпієнко Юлія Олегівна, адвокат адвокатського об`єднання «Аспер», 
тема дисертації: «Адміністративно-правовий режим надрокористування 
в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.034                   
у Сумському державному університеті (м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2,  (0542) 33-53-42). Науковий керівник:  Шлапко Т.В., 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського 
державного університету. (20. 21. 2021) 
Малетов Дмитро Володимирович, викладач-стажист кафедри 
кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного 
університету, тема дисертації: «Адміністративно-правові засади 
діяльності Вищого антикорупційного суду в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.035 у Сумському державному 
університеті (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-42). 
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Науковий керівник: Гаруст Ю.В., доктор юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-
економічної безпеки Сумського державного університету. (20. 12. 2021) 
Махно Наталія Володимирівна, суддя Коломийського міськрайонного 
суду Івано-Франковської області, тема дисертації: «Правовий режим 
водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.043 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Петлюк 
Ю.С., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та 
правоохоронної діяльності Хмельницького інституту ПрАТ                           
«ВНЗ Міжрегіональна академія управління персоналом». (20. 12. 2021) 
Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної 
прокуратури Хмельницької області, тема дисертації: «Цивільно-правове 
регулювання донорства в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.051.040 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). 
Науковий керівник: Герц А. А., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри цивільного права та процесу Львівського 
національного університету імені Івана Франка. (20. 12. 2021) 
Парфило Ігор Васильович, адвокат АО «ВБ ПАРТНЕРС», тема 
дисертації: «Криміналістична характеристика та основи розслідування 
фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів»,                     
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.044 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Шевчук 
Віктор Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. (20. 12. 2021) 
Позігун Інна Олександрівна провідний фахівець докторантури                     
та аспірантури  Одеського державного університету внутрішніх справ, 
м. Одеса, тема дисертації: «Верховенство права як принцип 
адміністративного процесу в Україні та державах континентального 
права», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.025                        
в Одеському державному університеті внутрішніх справ (65014, 
м. Одеса, вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий керівник: 
Корнієнко Максим Вікторович доктор юридичних наук, професор 
завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського 
державного університету внутрішніх справ. (20. 12. 2021) 
Смолка Олексій Вікторович, адвокат адвокатського бюро «Олексія 
Чорного», тема дисертації «Особливості проходження державної 
служби в окремих державних органах в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.060 в Національному університеті 
«Одеська юридична академія», МОН України (65000, м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 23 (048) 719-87-63). Науковий керівник: Біла-Тіунова 
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Л.Р., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного і фінансового права Національного університету 
«Одеська юридична академія». (20. 12. 2021) 
Суліменко Дмитро Віталійович, оперуповноважений 5-го відділу 
боротьби з організованими групами з ознаками корупції Управління 
стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту 
стратегічних розслідувань Національної поліції України, тема дисертації: 
«Правове регулювання оцінювання результатів трудової діяльності 
працівників», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.045             
в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: 
Ярошенко О.М., доктор юридичних наук, професор, проректор                   
з навчально-методичної роботи Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого.(20. 21. 2021) 
Суходоля Мар’яна Володимирівна, аспірантка кафедри теорії, історії 
держави і права та філософії права Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Правова культура та 
позитивні форми правосвідомості: теоретико-правові аспекти 
співвідношення», (081 Право). Спеціалізована вчена рада                                
ДФ 11.051.040 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508930). Науковий 
керівник: Міхайліна Т.В., доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри теорії, історії держави і права та філософії права Донецького 
національного університету імені Василя Стуса. (20. 12. 2021) 
Чернишова Валерія Юріївна, начальник юридичного відділу ТОВ 
«АТОМ УКРАЇНА», тема дисертації: «Адміністративно-правовий інститут 
відповідальності суб’єктів владних повноважень», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.267 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Берлач А. І., доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри службового та 
медичного права Навчально-наукового інституту права Київського 
національного університету імені  Тараса Шевченка. (20. 12. 2021) 
Шеляженко Юрій Вадимович, асистент кафедри державно-правових 
дисциплін у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та 
права «КРОК», тема дисертації: «Правові основи особистої автономії 
приватних осіб та організацій: теоретичний аспект», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.130.005 Вищого навчального закладу 
«Університету економіки та права «КРОК» (м. Київ, вул. Табірна 30-32, 
(+38 044) 455-57-13). Науковий керівник: Француз-Яковець Тетяна 
Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри 
конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін 
Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного 
університету «Одеська юридична академія». (20. 12. 2021) 
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Ярусевич Євгеній Юрійович, юрисконсульт юридичного бюро 
державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро 
«ЛУЧ», тема дисертації: «Адміністративно-правове регулювання 
державно-експортного контролю за товарами військового призначення 
та подвійного використання», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 55.051.036 у Сумському державному університеті (м. Суми,                   
вул. Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-42). Науковий керівник:   
Рєзнік О.М, доктор юридичних наук, доцент, секретар Сумської міської 
ради. (20. 12. 2021) 
Балюк Тетяна Миколаївна, ТОВ АГРО-СТРЕЙД, юрист, тема 
дисертації «Цивільне судочинство у справах про надання права                     
на шлюб», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.113                    
в Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1,  (044) 246-94-91). Науковий керівник:                   
Чурпіта Г.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
цивільно-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ. 
(28. 12. 2021) 
Бондар Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри державно-
правових дисциплін та українознавства, Сумський національний 
аграрний університет, тема дисертації: «Юридична освіта в Україні                 
в умовах глобалізації: історико-правове дослідження», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.025  в Сумському національному 
аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160,                 
 (0542) 70-10-68). Науковий керівник: Запара Світлана Іванівна доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри приватного                               
та соціального права, Сумський національний аграрний університет.       
(28. 12. 2021) 
Василик Юлія Сергіївна, консультант Першої київської державної 
нотаріальної контори, тема дисертації «Адміністративно-правові засади 
формування та реалізації державної правової політики у сфері 
нотаріату», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.106                
в Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1,  (044) 246-94-91). Науковий керівник:               
Сербин Р.А., доктор юридичних наук, професор, проректор 
Національної академії внутрішніх справ. (28. 12. 2021) 
Вахрушев Олексій Вячеславович, ТОВ "VLADI", заступник 
фінансового директора, тема дисертації: «Методика розслідування 
службової недбалості», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.058 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Даньшин Максим Валерійович, доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та 
правової роботи Військово-юридичного інституту Національного 
університету імені Ярослава Мудрого. (28.12. 2021) 
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Волинець Інна Павлівна, викладач кафедри загальноюридичних 
дисциплін, Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий 
коледж», тема дисертації: «Захист прав інтелектуальної власності від 
недобросовісної конкуренції на ринку лікарських засобів», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.501.004 у Науково-дослідному 
інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук 
України (м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11;  (044) 200 08 76). 
Науковий керівник: Кодинець Анатолій Олександрович, доктор 
юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу 
промислової власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної 
власності Національної академії правових наук України. (28.12.2021) 
Гордіюк Сергій Анатолійович, фізична особа – підприємець, тема 
дисертації: «Конституційно-правове регулювання духовно-культурних 
відносин в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.059 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Серьогін В. О., доктор юридичних наук, професор, 
в.о. декана юридичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. (28. 12. 2021) 
Дрозд Артем Олександрович, головний юрисконсульт з питань 
договірної роботи ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ УКРАЇНА», тема дисертації: 
«Інститут конституційного контролю в державах романо-германської 
правової системи: історико-порівняльний аналіз», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.054 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Захарченко Петро 
Павлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії 
та історії права та держави навчально-наукового інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.                     
(28. 12. 2021) 
Іноземцева Катерина Олександрівна, начальник відділу по роботі               
з персоналом Другого апеляційного адміністративного суду, тема 
дисертації: «Організаційно-правові засади кадрового забезпечення 
судової системи України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада                   
ДФ 55.051.040 у Сумському державному університеті (м. Суми,                  
вул. Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-42). Науковий керівник: 
Логвиненко М.І., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративного, господарського права та фінансово-економічної 
безпеки Сумського державного університету. (28. 12. 2021) 
Козакевич Олеся Миколаївна, тимчасово не працює, тема дисертації 
«Забезпечення доступу до правосуддя в транзитивних умовах», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.068                                            
в Національному університеті «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 23;  +380502851816). Науковий керівник:            
Скуріхін Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
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загальної теорії права та держави Національного університету «Одеська 
юридична академія». (28. 12. 2021) 
Кониченко Олег Миколайович, Суддя Донецького окружного 
адміністративного суду, тема дисертації: «Захист прав суб’єктів 
господарювання від порушень та посягань органів державної влади», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.039 у Донецькому 
національному університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця,                          
вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508930). Науковий керівник: Гринюк Р.Ф., 
доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького національного 
університету імені Василя Стуса. (28. 12. 2021) 
Курята Леонід Леонідович, заступник начальника – начальник відділу 
кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Головного 
управління Національної поліції у м. Києві, тема дисертації 
«Розслідування шахрайства, вчиненого під приводом проповідування 
віровчень та виконання релігійних обрядів», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.114 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
 (044) 246-94-91). Науковий керівник: Мировська А.В., кандидат 
юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики та судової 
медицини Національної академії внутрішніх справ. (28. 12. 2021) 
Люльчук Наталія Михайлівна, головний спеціаліст відділу по роботі          
з державним майном Управління забезпечення та документообігу 
Міністерства юстиції України, тема дисертації «Договір про надання 
правничої допомоги в цивільному праві України», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.115 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
 (044) 246-94-91). Науковий керівник: Бурлака О.С., доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін 
Національної академії внутрішніх справ. (28. 12. 2021) 
Льошенко Олена Юріївна, адвокат Ради адвокатів м. Києва, тема 
дисертації «Реалізація права на справедливий суд у кримінальному 
провадженні України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.086.076 в Національному університеті «Одеська юридична 
академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23;  +380502851816). 
Науковий керівник: Аленін Юрій Павлович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри кримінального процесу, детективної та 
оперативно-розшукової діяльності Національного університету 
«Одеська юридична академія». (28. 12. 2021) 

Марченко Тетяна Юріївна, адвокат АО «ЛІГРАН.ТТ», тема            
дисертації «Право підозрюваного, обвинуваченого мати час і 
можливості, необхідні для підготовки свого захисту: теорія і практика 
реалізації у кримінальному провадженні України», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.069 в Національному університеті 
«Одеська юридична академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23;                                   
 +380502851816). Науковий керівник: Підгородинська Анастасія 
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Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової 
діяльності Національного університету «Одеська юридична академія». 
(28. 12. 2021) 
Матвійчук Марія Анатоліївна, викладачка кафедри кримінально-
правових дисциплін Національного університету «Острозька академія», 
тема дисертації: «Кримінально-виконавче право в працях                                 
І. О. Малиновського: історичний аспект», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.051.048 у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1,  (063) 607-59-82). 
Науковий керівник: Попелюшко В. О., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Національного 
університету «Острозька академія». (28. 12. 2021) 
Мерімеріна Інга Олександрівна, начальник відділу ведення Єдиного 
реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи 
Одеської обласної прокуратури, тема дисертації «Прокурор як субʼєкт 
доказування при обранні, зміні, скасуванні заходів забезпечення 
кримінального провадження слідчим суддею, судом», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.070 в Національному університеті 
«Одеська юридична академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23;            
+380502851816). Науковий керівник: Аленін Юрій Павлович, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу, 
детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного 
університету «Одеська юридична академія». (28. 12. 2021) 
Микитюк Діана Юріївна, провідний спеціаліст відділу опрацювання 
документів управління забезпечення автоматизованого документообігу 
суду секретаріату Касаційного кримінального суду Верховного Суду, 
тема дисертації «Адміністративно-правове забезпечення статусу 
учасника бойових дій на Сході України» (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.236.022 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: Кисіль Людмила Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу проблем державного управління 
та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. . Корецького 
НАН України.. (28. 12. 2021) 
Моргун Вячеслав Васильович, приватний підприємець, тема 
дисертації «Конституційне-правове забезпечення матеріально-
фінансової основи місцевого самоврядування в Україні та деяких 
зарубіжних державах», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.116 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1,  (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Камніська Н.В., доктор юридичних наук, професор, головний 
науковий консультант відділу європейського права та міжнародної 
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інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України.                           
(28. 12. 2021) 
Мороз Алла Миколаївна, начальник юридичного відділу ТОВ «ДЕПС 
ІНВЕСТ», тема дисертації «Адміністративно-правове забезпечення 
нормування у будівництві», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.117 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1,  (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Лошицький М.В., доктор юридичних наук, професор, 
Східноєвропейський університет ім. Абязова, професор кафедри 
публічного права. (28. 12. 2021) 
Музика Вікторія Василівна, здобувачка Національного університету 
«Одеська юридична академія», тема дисертації «Атрибуція кібератак 
проти об’єктів критичної інфраструктури: визначення основних проблем 
та шляхів їх вирішення» (081 Право). Спеціалізована вчена рада                 
ДФ 41.086.081 в Національному університеті «Одеська юридична 
академія» (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23,  (048) 719-88-01). 
Науковий керівник: Бігняк О.В., завідувач кафедри міжнародного та 
європейського права, доктор юридичних наук, професор. (28. 12. 2021) 
Нагорнюк-Данилюк Олена Анатоліївна, заступник директора з питань 
правового супроводження проектів Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ЛІГАЛ АСІСТЕНС ГРУП», тема дисертації «Медіація 
в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх в кримінальному 
процесі України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.107 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1,  (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Погорецький М.А., доктор юридичних наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (28. 12. 2021) 
Омельченко Ольга Петрівна, юрисконсульт, ТОВ «Український 
науково-проектний інститут цивільного будівництва», тема дисертації: 
«Правове регулювання діяльності біобанків: цивільно-правовий аспект», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.501.003 у Науково-
дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії 
правових наук України (м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11;                          
 (044) 200 08 76). Науковий керівник: Кашинцева Оксана Юріївна, 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу промислової 
власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності 
Національної академії правових наук України. (28.12.2021) 
Павлик Микола Петрович, старший оперуповноважений в особливо 
важливих справах управління стратегічних розслідувань в Житомирській 
області Департаменту стратегічних розслідувань Національної             
поліції України, тема дисертації «Розслідування злочинів у сфері 
надання послуг із працевлаштування за кордоном», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.118 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
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 (044) 246-94-91). Науковий керівник: Зарубей В.В., кандидат 
юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу 
Національної академії внутрішніх справ. (28. 12. 2021) 
Петрова Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри 
міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету, 
тема дисертації: «Адміністративно-правові засади моніторингу 
державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.026 в Сумському національному 
аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160,                
 (0542) 70-10-68). Науковий керівник: Кравцова Тетяна Миколаївна, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя, 
Сумський національний аграрний університет. (28. 12. 2021) 
Плосконос Артем Ігоревич, помічник начальника Департаменту 
патрульної поліції, тема дисертації «Тактика допиту учасників 
організованих злочинних груп та злочинних організацій», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.119 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
 (044) 246-94-91). Науковий керівник: Саковський А.А., доктор 
юридичних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту № 2 
Національної академії внутрішніх справ. (28. 12. 2021) 
Приходько Олена Віталіївна, виконавчий директор компанії Modelex 
(Монако), тема дисертації: «Публічно-приватне партнерство в аспекті 
конституційної економіки», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.060 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Серьогін В. О., доктор юридичних наук, професор, 
в.о. декана юридичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. (28. 12. 2021) 
Роскошна Нателла Годердзіївна, фізична особа – підприємець, тема 
дисертації: «Медіація в концепції відновного правосуддя», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.061 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Слінько Д. С., доктор 
юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових 
дисциплін юридичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. (28. 12. 2021) 
Роскошний Ілля Валерійович, фізична особа – підприємець, тема 
дисертації: «Конституційно-правові засади взаємодії людини і держави 
в умовах інформаційного суспільства», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.051.062 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Серьогін В. О., доктор юридичних наук, професор, 
в.о. декана юридичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. (28. 12. 2021) 
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Сліпенюк Василь Володимирович, адвокат, тема дисертації:  
«Конституційне право особи на використання в судочинстві рідної мови 
або мови, якою вона володіє», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.051.030 в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова (м. Одеса, вул. Дворянська 2,  (+38) 099-098-4874). 
Науковий керівник: Кармазіна Катерина Юріївна, кандидат юридичних 
наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та правосуддя 
Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова.                         
(28. 12. 2021) 
Соловйов Вячеслав Олександрович, головний фахівець Управління 
з правових питань та регуляторної політики державної установи «Офіс 
із залучення та підтримки інвестицій», тема дисертації «Захисник як 
субʼєкт доказування при обранні, зміні, скасуванні заходів забезпечення 
кримінального провадження слідчим суддею», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.071 в Національному університеті 
«Одеська юридична академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23;            
+380502851816). Науковий керівник: Аленін Юрій Павлович, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу, 
детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного 
університету «Одеська юридична академія». (28. 12. 2021) 
Спінчевська Олександра Миколаївна, заступник завідувача відділу 
попередніх висновків управління опрацювання конституційних подань та 
конституційних звернень Правового департаменту Конституційного 
Суду України, тема дисертації «Конституційний юрисдикційний процес: 
сучасний стан та перспективи удосконалення», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.109 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
 (044) 246-94-91). Науковий керівник: Колодій А.М., доктор юридичних 
наук, професор, директор юридичного інституту Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана». (28. 12. 2021) 
Тагієв Акіф Сахавет огли, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Ісламське право: особливості шиїтської доктрини», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.049 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77;  (057) 704-93-61). Науковий керівник:                
Лук’янов Д.В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародного приватного права та порівняльного правознавства 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.              
(28. 12. 2021) 
Борисюк Інна Едуардівна, адвокат Адвокатського обʼєднання 
«Вінницький центр правової допомоги», тема дисертації «Правовий 
механізм взаємодії громадянського суспільства та Української держави 
у сфері захисту прав дитини», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.086.066 в Національному університеті «Одеська юридична 
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академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23;  +380502851816). 
Науковий керівник: Мельничук Ольга Степанівна, доктор юридичних 
наук, доцент, професор кафедри загальної теорії права та держави 
Національного університету «Одеська юридична академія».                           
(28. 12. 2021) 
Танчик Олександр Михайлович, начальник Департаменту правового 
забезпечення – головний юрисконсульт Акціонерного товариства 
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг», 
тема дисертації: «Адміністративно-правові основи застосування санкцій 
до юридичних осіб», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.063 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Лук’янець Д. М., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри державно-правових дисциплін юридичного 
факультету Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. (28. 12. 2021) 
Терехова Олександра Юріївна, секретар судового засідання 
Сумського окружного адміністративного суду, тема дисертації:               
«Окружні адміністративні суди в системі суб’єктів адміністративного 
права», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.041                          
у Сумському державному університеті (м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2,  (0542) 33-53-42). Науковий керівник: Янішевська К.Д., 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-
правових дисциплін та судочинства Сумського державного 
університету. (28. 12. 2021) 
Терпелюк Євгеній Володимирович, директор Адвокатського бюро 
Євгенія Терпелюка, тема дисертації: «Суб’єктивне ставлення особи до 
об’єктивних ознак кримінального правопорушення та його кримінально-
правове значення», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.064 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Житний О. О., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного 
факультету Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. (28. 12. 2021) 
Шевченко Олександр Вікторович, пенсіонер, тема дисертації: 
«Нормативно-правове закріплення російської імперської політики на 
українських землях (ХVIII – початок ХХ ст.)», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.065 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Кагановська Т. Є., 
доктор юридичних наук, професор, ректор Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. (28. 12. 2021) 
Шишикін Сергій Миколайович, безробітний, тема дисертації 
«Відповідальність за наслідки аварії у міжнародному приватному 
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морському праві» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.236.025 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: 
Переверзєва Ольга Сергіївна, кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник відділу міжнародного права і порівняльного 
правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України. (28. 12. 2021) 
Юрченко Вадим Васильович, прокурор Немирівської окружної 
прокуратури Вінницької області, тема дисертації «Психологія 
процесуального керівництва прокурором під час досудового 
розслідування», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.120 
в Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1,  (044) 246-94-91). Науковий керівник:       
Кощинець В.В., доктор юридичних наук, професор, заступник 
начальника Департаменту кримінально-виконавчої служби України.      
(28. 12. 2021) 

 

09 Біологія 

Утевська Світлана Володимирівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Вплив спадкової обтяженості та пренатального стресу на 
формування схильності до розвитку експериментального аутоімунного 
енцефаломієліту у щурів», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада       
ДФ 64.051.040 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Наукові керівники: Атраментова Л. О., доктор біологічних наук, 
професор, завідувач кафедри генетики і цитології біологічного 
факультету Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна; Берченко О. Г., доктор біологічних наук, професор, 
завідувач лабораторії нейрофізіології, імунології та біохімії ДУ «Інститут 
неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук 
України». (06. 12. 2021) 
Чумак Аліна Вікторівна, молодший науковий співробітник Інституту 
експериментальної патології, онкології і радіобіології                                          
ім. Р. Є. Кавецького НАН України, тема дисертації: «Функціональна 
поляризація макрофагів при використанні Bacillus subtilis ІМВ В-7724           
в процесі росту пухлин різного гістогенезу (експериментальне 
дослідження)», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада                                   
ДФ 26.155.004 в Інституті експериментальної патології, онкології            
і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, (м. Київ,                            
вул. Васильківська, 45,  (044) 257-90-54). Науковий керівник:                  
Чехун Василь Федорович, академік НАН України, доктор медичних наук, 
професор, завідувач відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну 
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терапії Інституту експериментальної патології, онкології         
і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. (06. 12. 2021) 
Огінська Наталія Віталіївна, аспірантка кафедри гістології та 
ембріології Тернопільського національного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, тема дисертації: «Морфологічні 
зміни мозочка при експериментальній термічній травмі та за умов 
корекції», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.046                  
у Тернопільському національному медичному університеті імені   
І. Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль, майдан Волі, 1;                 
тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Небесна З. М., доктор 
біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології 
Тернопільського національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України. (13. 12. 2021) 
Бороменський Данило Олександрович, провідний інженер відділу 
мікології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, тема 
дисертації: «Біологічні особливості штамів видів роду Ganoderma P. 
Karst. з Колекції культур шапинкових грибів (IBK)», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.009 в Інституті ботаніки                          
ім. М.Г. Холодного НАН України (01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; 
тел.: (044) 234-40-41). Науковий керівник: Бісько Ніна Анатоліївна, 
доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу мікології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України.             
(13. 12. 2021) 
Регеда Любов Володимирівна, аспірантка Інституту ботаніки                        
ім. М.Г. Холодного НАН України, тема дисертації: «Біологічні 
особливості видів роду Pholiota (Fr.) P.Kumm. у культурі», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.010 в Інституті ботаніки           
ім. М.Г. Холодного НАН України (01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; 
тел.: (044) 234-40-41). Науковий керівник: Бісько Ніна Анатоліївна, 
доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу мікології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України.            
(13. 12. 2021) 
Кокорев Олександр Ігоревич, науковий співробітник лабораторії 
генетики, біотехнології і якості Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр`єва 
НААН України, тема дисертації: «Стрес-протекторний вплив поліамінів 
на рослини та його функціональний зв’язок з сигнальними 
посередниками», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада                              
ДФ 26.211.011 в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
(01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; тел.: (044) 234-40-41). Науковий 
керівник: Колупаєв Юрій Євгенович, доктор біологічних наук, професор, 
старший науковий співробітник лабораторії генетики, біотехнології                 
і якості Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва НААН України.    
(13. 12. 2021) 
Лобода Марія Іванівна, молодший науковий співробітник Інституту 
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, тема 



 
66 

дисертації: «Біосинтез антибіотичних і рістрегулювальних метаболітів 
Streptomyces netropsis IMВ Ac-5025 за дії екзогенних сполук»,                         
(091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.233.001 в Інституті 
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, (м. Київ,       
вул. академіка Заболотного, 154,  (044) 294-66-99). Науковий керівник: 
Білявська Л. О., доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, 
в.о. завідувача відділу загальної та ґрунтової мікробіології Інституту 
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.                   
(13. 12. 2021) 
Мурадова Альона Сергіївна, менеджер з реєстрації лікарських засобів 
ТОВ «Кратія», тема дисертації: «Таутомерні і конформаційні переходи       
у нуклеотидній парі основ G·C: квантово-хімічне дослідження»,                      
(091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ  26.001.258 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                        
вул. Володимирська, 64/1, 01601,  (044) 239-31-41). Науковий 
керівник: Нипорко Олексій Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики 
Інституту високих технологій Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. (13.12. 2021) 
Кардаш Євгенія Сергіївна, аспірантка Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, тема дисертації: 
«Видовий склад та екологія комах-філофагів листяних порід 
урбоценозів м. Харків», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада                 
ДФ 64.053.046 в Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-
27). Науковий керівник: Пучков Олександр Васильович, завідувач 
лабораторії наукових фондових колекцій, доктор біологічних наук, 
професор Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України.                
(13. 12. 2021) 
Літовченко Олена Леонідівна, асистент кафедри гігієни та екології 
№ 2, Харківський національний медичний університет, тема дисертації: 
«Особливості формування біологічних ефектів при впливі 
електромагнітного випромінювання в умовах холодового стресу  
в експерименті», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.039 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Божков А.І., доктор біологічних наук, професор, 
в.о. кафедри молекулярної біології та біотехнології Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. (13. 12. 2021) 
Моргун Галина Миколаївна, молодший науковий співробітник Інституту 
морської біології Національної Академії Наук України, тема дисертації: 
«Особливості мікроеволюції та адаптації чужорідних безхребетних 
тварин унаслідок інвазії в водойми Азово-Чорноморського басейну», 
(091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.038 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
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Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Утєвський С. Ю., 
доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології та 
екології тварин біологічного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н.  Каразіна. (13. 12. 2021) 
Гнатюк Ірина Сергіївна, провідний інженер відділу генетичної інженерії 
Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії 
наук України, тема дисертації: «Застосування прийомів генетичної 
інженерії для отримання біотехнологічних рослин та редагування геному 
ріпаку озимого Brassica napus L.», (091 Біологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.202.002 в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії 
Національної академії наук України (м. Київ, вул. Академіка 
Заболотного, 148,  (044) 526-7053). Науковий керівник: Симоненко 
Ю. В., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу 
генетичної інженерії Інституту клітинної біології та генетичної інженерії 
Національної академії наук України. (20. 12. 2021) 
Пісоцька Валерія Валеріївна, аспірантка Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, тема дисертації: 
«Структурно-функціональне значення захисних лісосмуг у формуванні 
орнітокомплексів північного сходу України», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.055 в Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 
(м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник: 
Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор, 
завідувачка кафедри зоології Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди. (20. 12. 2021) 
Безкопильна Світлана Вікторівна, аспірантка Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького, тема 
дисертації: «Особливості формування механізмів забезпечення 
розумової працездатності в онтогенезі» (091 Біологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 32.051.019 у Волинському національному університеті 
імені Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13,  (0332)72-01-23). Науковий 
керівник: Лизогуб Володимир Сергійович, доктор біологічних наук, 
професор, професор кафедри анатомії фізіології та фізичної реабілітації 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 
(28. 12. 2021) 

 

10 Природничі науки 

Велігіна Євгенія Сергіївна, інженер 1 категорії Інституту біоорганічної 
хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, тема дисертації: «Синтез 
та властивості нових оксазоло[4,5-d]-піримідинів та піразоло-[1,5-
а][1,3,5]триазинів», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.220.002 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії      
ім. В.П. Кухаря НАН України (м. Київ, вул. Мурманська, 1, 
 044 296 04 09). Науковий керівник: Качковський Олексій Дмитрович, 



 
68 

доктор хімічних наук, старший науковий співробітник відділу хімії 
біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної 
хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. (06.12. 2021) 
Корній Юрій Євгенович, інженер 1 категорії Інституту біоорганічної хімії 
та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, тема дисертації: «Синтез 
нових іміногідантоїнових похідних з противірусною та протираковою 
активністю», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.220.001                    
в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії  ім. В.П. Кухаря НАН України 
(м. Київ, вул. Мурманська, 1,  044 296 04 09). Науковий керівник: 
Броварець Володимир Сергійович, доктор хімічних наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу хімії 
біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної 
хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. (06. 12. 2021) 
Тимчук Катерина Юріївна, асистент кафедри медичної біології та 
генетики Буковинського державного медичного університету, тема 
дисертації: «Артроподоіндикація деструктивних соціальних та 
агровиробничих впливів на екологічні системи», (101 Екологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.022 у Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 
72,  (056) 374-98-01). Науковий керівник: Федоряк Марія Михайлівна, 
доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та 
біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича. (06. 12. 2021) 
Коптєва Тетяна Сергіївна, викладач Харківського національного 
педагогічного університету Г.С. Сковороди, тема дисертації: «Висотна 
диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів 
Криворіжжя», (103 Науки про Землю). Спеціалізована вчена рада                
ДФ 05.053.025 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. (13. 12. 2021) 
Дубінін Микола Миколайович, старший викладач кафедри квантової 
радіофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та 
комп’ютерних систем Харківського національного університету імені  
В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Формування, діагностика та управління 
випромінюванням сфокусованих лазерних пучків терагерцового 
діапазону», (105 Прикладна фізика та наноматеріали). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.051.036 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Маслов В. О., доктор фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри квантової радіофізики факультету 
радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.                       
(13. 12. 2021) 
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Матвіїв Роман Богданович, аспірант кафедри загальної фізики 
Львівського національного університету імені Івана Франка, тема 
дисертації: «Вплив домішок на оптико-електронні параметри 
діелектричних кристалів групи сульфатів», (105 Прикладна фізика та 
наноматеріали). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.038                                   
у Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, 
вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: 
Стадник В. Й., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 
кафедри загальної фізики Львівського національного університету імені 
Івана Франка. (13. 12. 2021) 
Гаюк Надія Володимирівна, аспірантка Національного авіаційного 
університету, тема дисертації: «Фото(електро)каталізатори на основі 
композитів ТіО2/MnO2/ГНТ/ІНТ», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.062.011 в Національному авіаційному університеті (м. Київ, 
проспект Любомира Гузара, 1,  (044) 406-79-01). Науковий керівник:  
Сокольський Георгій Володимирович, доктор хімічних наук, доцент, 
професор кафедри фізичної хімії Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».           
(13. 12. 2021) 
Коломойцев Олексій Олегович, старший викладач кафедри хімічного 
матеріалознавства хімічного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації:                                           
«Хімія 2,4-дизаміщених похідних 5-формілтіазолу», (102 Хімія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.043 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків,                         
майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник:                 
Котляр В. М., кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімічного 
матеріалознавства хімічного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. (13. 12. 2021) 
Сосонка Ірина Іванівна, випускниця аспірантури 2021 року кафедри 
вищої геодезії та астрономії Національного університету «Львівська 
політехніка», тема дисертації: «Аналіз та оцінка якості часових серій 
координат референцних GNSS-станцій України», (103 Науки про 
Землю). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.093 в Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,           

 (032) 258 27 12). Науковий керівник: Савчук С. Г., доктор технічних 
наук, професор, професор кафедри вищої геодезії та астрономії 
Національного університету «Львівська політехніка». (13. 12. 2021) 
Чудак Денис Михайлович, старший викладач кафедри прикладної хімії 
хімічного факультету, тема дисертації: «Провідні катіон-радикальні солі 
фульваленів із складними метало-аніонами», (102 Хімія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.042 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Черановський В. О., 
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 
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прикладної хімії хімічного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. (13. 12. 2021) 
Бердник Михайло Ігорович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Метод L1-регуляризації для опису фізико-хімічних властивостей 
молекул», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.041                  
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
(м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: 
Іванов В. В., доктор хімічних наук, професор, професор кафедри 
хімічного матеріалознавства Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. (13. 12. 2021) 
Мазілін Богдан Олександрович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Структура та механічні властивості комбінованих 
нанокомпозитних покриттів на основі керамічних матеріалів»,                    
(105 Прикладна фізика та наноматеріали). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.037 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Литовченко Сергій Володимирович, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри матеріалів реакторобудування та 
фізичних технологій Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний 
факультет» Харківського національного університету імені  
В. Н. Каразіна. (13. 12. 2021) 
Ковальчук Ірина Василівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
“Суспільно-географічне дослідження бальнеологічних курортних 
поселень Львівської області”, (106 Географія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.259 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Запотоцький С. П., доктор 
географічних наук, професор, професор кафедри економічної та 
соціальної географії, декан географічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (13. 12. 2021) 
Грінішин Олег Андрійович, ФОП, тема дисертації «Ефекти далекодії в 
кінетиці та гідродинаміці плазми», (104 Фізика та астрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.015 в Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара (м. Дніпро,                     
просп. Гагаріна, 72 телефон (056) 374-98-00, (056) 374-98-01, факс        
(056) 374-98-41) Науковий керівник: Соколовський Олександр 
Йосипович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри 
теоретичної фізики факультету фізики, електроніки та комп’ютерних 
систем Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
(13. 12. 2021) 
Дубовий Віталій Петрович, ФОП Дубовий В.П., тема дисертації           
«Нові аналітичні форми на основі комплексів Cu(ІІ) з деякими похідними 
6,7-дигідроксибензопірилію та їх застосування в аналізі», (102 Хімія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.029 в Одеському національному 
університеті імені І.І. Мечникова, (м. Одеса, вул. Дворянська, 2, 65082, 
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 ( 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. (13. 12. 2021) 
Даник Антон Юрійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Фізичні основи мінімізації дозового навантаження на пацієнта при 
корекції впливу розсіяного випромінювання у рентгенівській 
діагностиці», (105 Прикладна фізика та наноматеріали). Спеціалізована 
вчена рада  ДФ 26.001.239 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Судаков О. О., кандидат фізико-
математичних наук, доцент кафедри медичної радіофізики факультету 
радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського  
національного університету імені Тараса Шевченка. (20. 12. 2021) 
Демидов Петро Володимирович, випускник аспірантури Інституту 
фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук 
України, тема дисертації: «Особливості локалізованого поверхневого 
плазмонного резонансу в системах з високопровідними 
наноструктурами різної морфології», (105 Прикладна фізика та 
наноматеріали). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.199.008 в Інституті 
фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук 
України (м. Київ, проспект Науки, 41 тел. +38044 525-40-20). Науковий 
керівник: Чегель Володимир Іванович, доктор фізико-математичних 
наук, провідний науковий співробітник відділу № 13 Інституту фізики 
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. (20. 12. 2021) 
Конєв Сергій Олександрович, хімік, ТОВ «НВП «Єнамін», тема 
дисертації: «Синтез флуоресцентно-мічених амінокислот та біологічно 
активні пептиди на їх основі», (102 Хімія ). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.255 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/1, 01601,  (044) 239-31-
41). Науковий керівник:  Комаров Ігор Володимирович, доктор хімічних 
наук, професор, директор Інституту високих технологій Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (20. 12. 2021) 
Курятніков Євгеній Ігорович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Нелінійна динаміка тороïдальних Бозе-конденсатів», (104 Фізика та 
астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.287 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,        
вул. Володимирська, 64/13, 01601, ☎ (044) 2393141). Науковий керівник: 
Якименко О. І., доктор фiзико-математичних наук, доцент кафедри 
квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (20. 12. 2021) 
Олійник Артем Олександрович, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Топологічні 
структури в нелінійних середовищах», (104 Фізика та астрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.286 Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Якименко О.І., 
доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри квантової 
теорії поля фізичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (20. 12. 2021) 
Паренюк Віктор Анатолійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Суспільно-географічне дослідження міграцій молоді України»,                 
(106 Географія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.290 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                         
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Провотар Н. І., кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри 
економічної та соціальної географії географічного факультету 
Київського національного університету імені  Тараса Шевченка.      
(20. 12. 2021) 
Приходькіна Вікторія Сергіївна, молодший науковий співробітник 
відділу гідрологічних досліджень Українського гідрометеорологічного 
інституту ДСНС України та НАН України, тема дисертації: «Особливості 
максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг та 
його розрахункові характеристики», (103 Науки про Землю). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 265.262.001 в Українському 
гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України,              
(03028, м. Київ, просп. Науки, 37,  (044) 525-86-53). Науковий керівник: 
Горбачова Л.О., доктор географічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувачка відділу гідрологічних досліджень Українського 
гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.               
(20. 12. 2021) 
Резниченко Марина Олексіївна, молодший науковий співробітник 
відділу фізики іоносфери, Інститут іоносфери НАН і МОН України, тема 
дисертації: «Прояви слабких варіацій космічної погоди в системі 
іоносфера-плазмосфера: результати спостережень та моделювання», 
(104 Фізика та астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.068            
в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий 
керівник: Котов Дмитро Володимирович, кандидат фізико-математичних 
наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту іоносфери НАН        
і МОН України. (20. 12. 2021) 
Сметанін Микола Вікторович, аспірант Державного вищого 
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 
університет», тема дисертації: «Синтез та реакції анельованих 
піридинів», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.078.010                    
в Державному вищому навчальному закладі «Український державний 
хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8,               
тел. (067) 599-38-78). Науковий керівник: Марков В.І., професор кафедри 
фармації та технологій органічних речовий, доктор хімічних наук, 
професор кафедри Державного вищого навчального закладу 
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«Український державний хіміко-технологічний університет».                           
(20. 12. 2021) 
Степанов Віктор Борисович, молодший науковий співробітник відділу 
мікроконтактної спектроскопії Фізико-технічного інституту низьких 
температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України, тема 
дисертації: «Транспортні властивості і термоЕРС міді і мідно-оксидних 
ВТНП, роль дефектів», (104 Фізика та астрономія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.175.005 у Фізико-технічному інституті низьких температур 
ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України, (61103, м. Харків, 
проспект Науки, 47,  (097) 2402092). Науковий керівник: Соловйов 
А.Л., доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник відділу мікроконтактної спектроскопії 
Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна 
Національної академії наук України. (20. 12. 2021) 
Сюсько Євген Васильович, молодший науковий співробітник 
лабораторії високочастотного нагріву плазми (22-10) Національного 
наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, 
тема дисертації: «Застосування рефракції мікрохвиль для діагностики 
неоднорідної плазми», (104 Фізика та астрономія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.051.057 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Ковтун Ю.  В., кандидат фізико-математичних наук, 
старший науковий співробітник, начальник лабораторії 22-10 відділу 
стелараторів Національного наукового центру «ХФТІ» НАН України.          
(20. 12. 2021) 
Циганок Євген Юрійович, лаборант навчальної лабораторії екології 
ландшафту кафедри фізичної географії та геоекології географічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Ландшафтно-екологічна організація 
природоохоронних територій урбанізованих зон (на прикладі міста 
Києва)», (106 Географія). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.261 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник:  
Гродзинський М. Д., доктор географічних наук, професор, завідувач 
кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-
кореспондент НАН України. (20. 12. 2021) 
Артемчук Петро Юрійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Детектування та обробка електромагнітних сигналів радіо-, 
мікрохвильового та терагерцового діапазонів у спінтронних магнітних 
наноструктурах», (105 Прикладна фізика та наноматеріали). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.251 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Прокопенко О. В., 
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 
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нанофізики та наноелектроніки факультету радіофізики, електроніки та 
комп’ютерних систем Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (28. 12. 2021) 
Гетта Оксана Сергіївна, асистент кафедри «Хімічна техніка                              
та промислова екологія» Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: «Підвищення 
екологічної безпеки харчових виробництв шляхом очищення                             
та утилізації рідких відходів», (101 Екологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.050.073 у Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-
56). Науковий керівник: Шестопалов О. В., кандидат технічних наук, 
доцент, завідуючий кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут». (28. 12. 2021) 
Ковальчук Андрій Іванович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
“Атласне картографування річково-басейнових систем (на прикладі 
басейну річки Бистриця”, (106 Географія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.289 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Даценко Людмила Миколаївна, 
доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та 
картографії географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (28. 12. 2021) 
Корнієнко Вікторія Олександрівна, провідний гідролог відділу 
гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру, 
тема дисертації: «Оцінка і прогноз водного режиму                                                 
та гідроенергетичного потенціалу річок басейну Прип’яті (в межах 
України)», (103 Науки про Землю). Спеціалізована вчена рада                         
ДФ 26.001.260 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Ободовський О.Г., доктор 
географічних наук, професор, професор кафедри гідрології та 
гідроекології географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (28. 12. 2021) 
Порохня Микола Федорович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Підвищення екологічної безпеки виробництва очищеного бікарбоната 
натрію шляхом мінімізації газових та рідинних відходів», (101 Екологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.074 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків,                         
вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий керівник: 
Шестопалов О. В., кандидат технічних наук, доцент, завідуючий 
кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
Бухало С. І., кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри 
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«Інтегровані технології, процеси і апарати» Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». (28.12. 2021) 

 

11 Математика та статистика 

Яджак Наталія Степанівна, асистент кафедри механіки механіко-
математичного факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка, тема дисертації: «Розроблення моделей росту 
коротких тріщин у металевих матеріалах за тривалих навантажень та 
експлуатаційних середовищ», (113 Прикладна математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.039 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1,                   
 (063) 607-59-82). Науковий керівник: Андрейків О. Є., доктор 
технічних наук, член-кореспондент НАН України, професор, завідувач 
кафедри механіки Львівського національного університету імені Івана 
Франка. (13. 12. 2021) 
Скворцов Сергій Олександрович, учитель математики СЗШ №69                  
м. Києва, тема дисертації: «Локальна поведінка відображень                                 
з необмеженою характеристикою», (111 Математика). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.206.006 в Інституті математики Національної академії 
наук України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3,тел. (044)234-51-
50). Науковий керівник: Севостьянов Євген Олександрович, доктор 
фізико-математичних наук, професор, старший науковий співробітник, 
в.о. завідувача кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та 
статистики Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
(13. 12. 2021) 
Логвіненко Станіслав Станіславович, фахівець відділу аналізу та 
актуарних розрахунків департаменту андеррайтингу СК «Арсенал 
Страхування», тема дисертації: «Статистичне оцінювання параметрів          
у моделях з дробовим броунівським рухом», (112 Статистика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.252 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник:  Ральченко К. В., 
доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теорії 
ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-
математичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (20. 12. 2021) 
Польовий Віталій Євгенович, випускник аспірантури Національного 
університету «Львівська політехніка», тема дисертації: «Моделювання 
поширення плазмон-поляритонних хвиль в шаруватих структурах»,         
(113 Прикладна математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.087 
в Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів,                
вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н.к., кім. 213 ,  (032) 258-23-68). 
Науковий керівник: Костробій П. П., доктор фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри прикладної математики Національного 
університету «Львівська політехніка». (28. 12. 2021) 
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12 Інформаційні технології 

Бородиня Віталій Віталійович, асистент кафедри інформаційних 
технологій проектування та прикладної математики Київського 
національного університету будівництва і архітектури. Тема дисертації 
«Інформаційна інтелектуальна система діагностики технічного стану 
будівель», (126. Інформаційні системи та технології). Спеціалізована 
вчена ради ДФ 26.056.025 в Київському національному університеті 
будівництва і архітектури, Міністерство освіти і науки (адреса:            
просп. Повітрофлотський, 31, м.Київ, 03037, Україна;                  
тел.: +38(097) 247-06-47). Науковий керівник: Терентьєв Олександр 
Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних 
технологій проектування та прикладної математики Київського 
національного університету будівництва і архітектури. (06. 12. 2021) 
Ворона Михайло Владиславович, здобувач Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова, тема 
дисертації: «Математичні моделі та інформаційна технологія для 
оцінювання розміру програмних застосунків з відкритим кодом на РНР», 
(122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 38.060.004                 
в Національному університеті кораблебудування імені адмірала 
Макарова (м. Миколаїв, пр. Героїв України 9,  (0512) 42-42-80). 
Науковий керівник: Приходько С.Б., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем 
Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова. (13. 12. 2021) 
Пелещак Іван Романович, аспірант кафедри інформаційних систем та 
мереж Національного університету «Львівська політехніка», тема 
дисертації: «Система розпізнавання мультиспектральних образів на 
основі осциляторних нейронних мереж», (124 Системний аналіз). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.090 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). 
Науковий керівник: Литвин В.В., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри інформаційних систем та мереж Національного 
університету «Львівська політехніка». (13. 12. 2021) 
Ннамене Крістофер Чізоба, аспірант Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя, тема дисертації: 
Комп’ютерна онтологія предметної області «Моделювання                                 
та опрацювання циклічних сигналів», (122 Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ58.052.014 в Тернопільському 
національному технічному університеті імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 
вул. Руська 56, 46001, тел. (097) 6970226). Науковий керівник:                
Лупенко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри 
комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя. (13. 12. 2021) 
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Табачишин Данило Романович, асистент кафедри інформаційних 
систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка», 
тема дисертації: «Системні методи та засоби аналізу параметрів 
сталого зростання соціополісів», (124 Системний аналіз). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.089 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). 
Науковий керівник: Пасічник В.В., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного 
університету «Львівська політехніка». (13. 12. 2021) 
Крамов Артем Андрійович, інженер-програміст ПП «ХЕЛП МІКРО», 
тема дисертації: «Проектування і застосування нейронних мереж для 
створення методів оцінки когерентності україномовних текстів»,                
(123 Комп’ютерна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.242 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Погорілий С. Д., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та 
комп’ютерних систем Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (13. 12. 2021) 
Дабагян Давид Олександрович, начальник відділу перспективних 
розробок АТ «БАНК «ГРАНТ», м. Харків, тема дисертації: «Моделі, 
методи та інформаційна технологія планування підвищення рівня 
привабливості банка з точки зору клієнтів», (122 комп’ютерні науки) 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.069 Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий керівник: Годлевський 
Михайло Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут». (20. 12. 2021) 
Казарян Артем Геннадійович, ФОП Казарян Артем Геннадійович, тема 
дисертації: «Методи та засоби управління системою «розумного» 
будинку з використанням хмарних обчислень», (122 Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.097 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). 
Науковий керівник: Теслюк В. М., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри автоматизованих систем управління Національного 
університету «Львівська політехніка». (20. 12. 2021) 
Матвєєв Олександр Миколайович, ФОП м. Харків, тема дисертації: 
«Багатоагентні моделі та методи збору та видобування бізнес-
інформації у веб-просторі», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.050.070 у Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,              
 (057) 707-66-56). Науковий керівник: Чередніченко Ольга Юріївна, 
доктор технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії         
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та інформаційних технологій управління Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». (20. 12. 2021) 
Товстокоренко Олег Юрійович, ФОП м. Харків, старший викладач 
кафедри моделювання систем і технологій, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна (за сумісництвом), тема дисертації: 
«Моделі та інструментальні засоби розробки та супроводу варіабельних 
компонентів  програмного забезпечення систем «Розумний будинок» 
(122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.071              
у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий 
керівник: Ткачук Микола Вячеславович, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри моделювання систем і технологій 
факультету комп'ютерних наук Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна. (20. 12. 2021) 
Шеханін Кирил Юрійович, фізична особа-підприємець Шеханін Кирил 
Юрійович, тема дисертації: «Розробка та аналіз стеганографічних 
методів приховування даних в структуру файлових систем»,                          
(125 Кібербезпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.071                             
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
(м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: 
Кузнецов О. О., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
безпеки інформаційних систем і технологій факультету комп’ютерних 
наук Харківського національного університету імені  В. Н. Каразіна.              
(20. 12. 2021) 
Іванов Олексій Володимирович, асистент кафедри інформаційних 
систем Державного університету «Одеська політехніка», тема 
дисертації: «Моделі та методи аналізу зон ризику потенційно 
небезпечних об’єктів в геоінформаційних системах», (122 Комп’ютерні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.034 в Державному 
університеті «Одеська політехніка» (м. Одеса, проспект Шевченка, 1, 
 048) 705-73-88). Науковий керівник: Арсірій О.О., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем Державного 
університету «Одеська політехніка». (28. 12. 2021) 
Лечаченко Тарас Анатолійович, аспірант Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя, тема 
дисертації: «Моделі та методи підтримки прийняття рішень в 
інформаційних процесах дуальної освіти», (122 Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ58.052.013 в Тернопільському 
національному технічному університеті імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 
вул. Руська 56, 46001,  (097) 6970226). Наукові керівники:         
Карпінський Микола Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри 
кібербезпеки Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя, Кареліна  Олена Володимирівна, к.пед. наук, доцент, 
кафедри кібербезпеки Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя. (28. 12. 2021) 
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Мельник Роман Володимирович, асистент кафедри автоматизованих 
систем управління Національного університету «Львівська політехніка», 
тема дисертації: «Інформаційна технологія управління 
енергодинамічними режимами за наявності поновлювальних джерел 
енергії», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада                        
ДФ 35.052.098 у Національному університеті «Львівська політехніка»     
(м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий керівник: 
Медиковський М.О., доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри автоматизованих систем управління, директор Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного 
університету «Львівська політехніка». (28. 12. 2021) 

 

13 Механічна інженерія 

Кондрашова Світлана Георгіївна, в.о. директора Відокремленого 
структурного підрозділу "Бердянський машинобудівний фаховий коледж 
НУ "Запорізька політехніка", тема дисертації: «Удосконалення процесів 
формування поверхневого корозійностійкого шару литих виробів»,              
(136 Металургія). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.052.004                                             
у Національному університеті «Запорізька політехніка», (м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64,  (067) 618-21-90). Науковий керівник:                
Наумик Валерій Владиленович, д.т.н., професор, проректор з Наукової 
роботи та міжнародної діяльності Національного університету  
«Запорізька політехніка». (06.12.2021) 
Позовний Олександр Олександрович, молодший науковий 
співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії «Гермомеханіки 
та вібродіагностики» Сумського державного університету, тема 
дисертації: «Вплив багатошпаринних ущільнень на герметичність та 
вібронадійність відцентрових насосів», (133 Галузеве 
машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.029                        
у Сумському державному університеті (м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Науковий керівник: Загорулько А.В., 
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерної 
механіки імені Володимира Марцинковського Сумського державного 
університету. (06. 12. 2021) 
Сиротюк Ілля Вадимович, аспірант кафедри процесів, обладнання та 
енергетичного менеджменту Одеської національної академії харчових 
технологій, тема дисертації: «Розробка випарного апарату із системою 
об’ємного підведення енергії», (133 Галузеве машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.088.019 в Одеській національній 
академії харчових технологій, (м. Одеса, вул. Канатна, 112,                          
 (048) 712-41-09). Науковий керівник: Бурдо О.Г., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри процесів, обладнання та 
енергетичного менеджменту Одеської національної академії харчових 
технологій.  (06. 12. 2021) 
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Гапонов Олексій Олександрович, тимчасово непрацюючий, тема 
дисертації: «Підвищення ефективності багатоскребкових ланцюгових 
траншейних екскаваторів на основі критичноглибинного блокованого 
різання ґрунтів», (133 Галузеве машинобудування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.059.001 у Харківському національному автомобільно-
дорожньому університеті (м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 3, 
ауд. 204  (057) 707-36-72). Науковий керівник: Супонєв В.М., доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри будівельних і дорожніх 
машин Харківського національного автомобільно-дорожнього 
університету. (13. 12. 2021) 
Костюк Назар Олегович, асистент кафедри комп’ютеризованого 
машинобудування Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, тема дисертації: «Обґрунтування параметрів 
вібраційної машини для знезаражування та зміни властивостей води» 
(131 Прикладна механіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.014             
в Хмельницькому національному університеті (м. Хмельницький,                  
вул. Інститутська, 11, тел. (0382) 67-55-74, (096) 365-70-16). Науковий 
керівник: Гордєєв А. І., доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри «Технології машинобудування» Хмельницького національного 
університету. (13. 12. 2021) 
Аджамський Сергій Вікторович, аспірант Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, тема дисертації: 
«Синтез конструкторсько-технологічних рішень для виготовлення 
деталей ракетно-космічної техніки із застосуванням вибіркового 
лазерного плавлення», (134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.021 в Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара,  
(м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72,  (067) 633-86-83. Науковий керівник: 
Ткачов Ю.В., кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедри 
космічних інформаційних технологій фізико-технічного факультету 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.                   
(13. 12. 2021) 
Шепеленко Марія Іванівна, асистент кафедри інжинірингу з галузевого 
машинобудування Навчально-наукового технологічного інституту 
Державного університету економіки і технологій, тема дисертації: 
«Вдосконалення технічної системи «змішувач-конвеєр» в питаннях 
оптимізації кінцевої обробки шихтових матеріалів», (133 Галузеве 
машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 09.052.003                          
у Криворізькому національному університеті (м. Кривий Ріг,                          
вул. В. Матусевича, 11;  (098) 223-76-90). Науковий керівник: 
Засельський Володимир Йосипович, д-р техн. наук, проф.,                                
в.о. завідувача кафедри інжинірингу з галузевого машинобудування 
Навчально-наукового технологічного інституту Державного університету 
економіки і технологій. (13. 12. 2021) 
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Гезенцвей Юхим Ісаакович, аспірант кафедри Матеріалознавства та 
обробки матеріалів, тема дисертації: «Технологічність застосування 
дрібнозерністих термозміцнених сталей в конструкціях кожухів 
доменних печей», (132 Матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.051.020 в Державному вищому навчальному закладі 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»                  
(м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А; тел: (056) 756-34-66). Науковий 
керівник: Большаков В. І. заслужений діяч науки та техніки України, 
Лауреат державної премії України, доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри матеріалознавства і обробки матеріалів Державного 
вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури». (20. 12. 2021) 
Савкин Святослав Віталійович, провідний інженер технологічного 
направлення ООО «Метінвест інжиніринг», тема дисертації: «Розробка 
методів розрахунку та вдосконалення ресурсозберігаючої технології 
виробництва зварних труб із застосуванням вібрації»,                               
(132 Матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада  
ДФ 08.084.005 в Українському державному університеті науки                               
і технологій (м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 373-15-44). Науковий 
керівник: Балакін В.Ф., професор кафедри теорії, технології та 
автоматизації металургійних процесів, доктор технічних наук, професор. 
(20. 12. 2021) 
Слупська Юлія Сергіївна, асистент кафедри Матеріалознавства та 
обробки матеріалів, тема дисертації: «Особливості моделювання 
процесів формування структури в зварних з’єднаннях низьковуглецевих 
низьколегованих сталей», (132 Матеріалознавство). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.051.019 в Державному вищому навчальному закладі 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»                
(м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А; тел: (056) 756-34-66). Науковий 
керівник: Бекетов О.В. доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
фундаментальних і природничих дисциплін Державного вищого 
навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури». (20. 12. 2021) 
Уланов Сергій Олександрович, аспірант кафедри технології 
авіаційних двигунів Національного університету "Запорізька 
політехніка", тема дисертації: «Підвищення якості виготовлення деталей 
ротора осьового компресора ГТД технологічними методами»,                       
(134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.062.011 в Національному аерокосмічному університеті                               
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків,              
вул. Чкалова, 17, (057) 788-40-32). Науковий керівник - Павленко Д.В., 
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології авіаційних 
двигунів Національного університету «Запорізька політехніка».                       
(20. 12. 2021) 
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Ківшик Антон Вікторович, фахівець Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», тема дисертації: 
«Обґрунтування параметрів подачі будівельних розчинів прямоточним 
насосом електромагнітної дії», (133 Галузеве машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.052.004 у Національному університеті 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, (м. Полтава, 
Першотравневий проспект, 24,  (0532) 60-87-57). Науковий керівник: 
Коробко Б.О. доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-
педагогічної та навчальної роботи Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». (28. 12. 2021) 
Паньків Юлія Юріївна, аспірантка Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя, тема дисертації: 
«Підвищення інтенсивності процесу та розроблення обладнання для 
перемішування компонентів», (133 Галузеве машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ58.052.015 в Тернопільському 
національному технічному університеті імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 
вул. Руська 56, 46001,  (097) 6970226). Науковий керівник:                  
Стадник Ігор Ярославович д.т.н., професор, професор кафедри 
обладнання харчових технологій Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя.(28. 12. 2021) 
Тришин Павло Романович, начальник бюро технічного контролю КП 
«НВК«Іскра» (м. Запоріжжя), тема дисертації: «Удосконалення 
фінішного оброблення каналу кутових хвилеводів за допомогою 
полірування полімерно-абразивними щітковими інструментами», (133  
Галузеве машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.076 
у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий 
керівник: Гончар Н.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
технології машинобудування Національного університету «Запорізька 
політехніка». (28. 12. 2021) 

 

14 Електрична інженерія 

Безверхня Юлія Сергіївна, аспірант Національного університету 
«Запорізька політехніка», тема дисертації: «Вдосконалення підходів 
визначення параметрів тролейних шинопроводів систем цехового 
електропостачання з нелінійними навантаженнями»,                                           
(141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.067 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків,                           
вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Коцур М. І., 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електричних та 
електронних апаратів Національного університету «Запорізька 
політехніка». (20. 12. 2021) 
Макогон Артем Віталійович, інженер першої категорії, Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Назва 
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дисертації: «Методи обробки рідин за допомогою високовольтних 
розрядів і сильних імпульсних електричних полів»,                                              
(141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.075 в Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків,                           
вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий керівник: Бойко М.І., 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної 
електрофізики «Харківський політехнічний інститут». (28. 12. 2021) 
Чжоу Сяолун, аспірант Державного університету «Одеська політехніка», 
тема дисертації: «Удосконалення методики розрахунку прямоточного 
парогенератору для АЕС малої потужності», (143 Атомна енергетика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.033 в Державному університеті 
«Одеська політехніка» (м. Одеса, проспект Шевченка, 1,  048) 705-73-
88). Науковий керівник: Кравченко В.П., доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри атомних електростанцій Державного 
університету «Одеська політехніка». (28. 12. 2021) 

 

15 Автоматизація та приладобудування 

Максименко Андрій Олександрович, ФОП Максименко Андрій 
Олександрович, тема дисертації: «Комп’ютерно-інтегрована система 
управління піролізом відходами агротехнологій з визначенням складу 
синтез-газу», (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.029 в Державному університеті 
«Одеська політехніка» (м. Одеса, проспект Шевченка, 1,  048) 705-73-
88). Науковий керівник: Брунеткін О. І., доктор технічних наук, доцент, 
професор кафедри комп’ютерних технологій автоматизації Державного 
університету «Одеська політехніка». (13. 12. 2021) 
Єфименко Сергій Андрійович, фізична особа-підприємець, тема 
дисертації: «Колориметричний метод та засіб для експрес контролю 
якості зернових культур», (152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.052.002                                   
у Харківському Національному університеті радіоелектроніки (м. Харків, 
пр. Науки 14,  (057) 702-14-71). Науковий керівник: Хорошайло Ю.Є., 
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри проектування та 
експлуатації електронної апаратури Харківського національного 
університету радіоелектроніки. (20. 12. 2021) 
Костеров Олександр Олексійович, старший науковий співробітник  
державного підприємства «Науково-дослідний інститут метрології 
вимірювальних і управляючих систем», тема дисертації: 
«Удосконалення та дослідження державного первинного еталона 
одиниці звукового тиску в повітряному середовищі», (152 Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна техніка). Спеціалізована вчена рада                
ДФ 35.052.091 в Національному університеті «Львівська політехніка»           
(м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  (032)237-49-93). Науковий керівник: 
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Паракуда В.В., к.т.н., доцент, директор державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих 
систем». (28.12.2021) 
Присяжнюк Людмила Олександрівна, інженер з якості І категорії 
Державного підприємства «Івано-Франківський науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Івано-
Франківськстандартметрологія»), тема дисертації: «Вдосконалення 
методів та засобів вимірювання енергетичних характеристик природного 
газу», (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.023 в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу (м. Івано-Франківськ, 
вул. Карпатська, 15,  (097) 588-46-50). Науковий керівник: 
Петришин І.С., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
метрології та інформаційно-вимірювальної техніки Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу. (28. 12. 2021) 

 
 

16 Хімічна та біоінженерія 

Костюченко Євген Володимирович, викладач-стажист кафедри 
хімічної технології високомолекулярних сполук Шосткинського інституту 
Сумського державного університету, тема дисертації: «Концентрування 
водних розчинів малолетких рідин в плівковому апараті з протоком 
нейтрального газу», (161 Хімічні технології та інженерія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 55.051.030 у Сумському державному університеті                    
(м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Науковий 
керівник: Лукашов В.К., доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук Шосткинського 
інституту Сумського державного університету. (06. 12. 2021) 
Василенко Катерина Вячеславівна, молодший науковий співробітник 
Державного вищого навчального закладу «Український державний 
хіміко-технологічний університет», тема дисертації: «Одержанння 
високочистих орто- і пірофосфатів натрію, калію, амонію та кальцію для 
використання в якості харчових добавок», (161 Хімічні технології та 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.078.009 в Державному 
вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-
технологічний університет» (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8,                                 
тел. (067) 599-38-78). Науковий керівник: Ніколенко М.В., завідувач 
кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та 
косметичних засобів, доктор хімічних наук, професор, професор 
кафедри Державного вищого навчального закладу «Український 
державний хіміко-технологічний університет». (13. 12. 2021) 
Шевченко Кирило Володимирович, директор технічний ТОВ 
«Хімконсалтінг Трейд» м. Люботин, тема дисертації: «Технологія 
компонентів моторних та котельних палив з вторинної полімерної 
сировини» (161 Хімічні технології та інженерія) Спеціалізована вчена 
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рада ДФ 64.050.066 Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» (м. Хрків, вул. Кирпичова, 2,                 
 (057) 707-66-56). Науковий керівник: Григоров Андрій Борисович, 
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технологій переробки 
нафти, газу та твердого палива Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут». (13. 12. 2021) 
Маціпура Павло Аатолійович, аспірант кафедри фізичної, аналітичної 
та загальної хімії Національного університету «Львівська політехніка», 
тема дисертації: «Інтенсифікація  процесу модифікації бітумів 
епоксидними сполуками» (161 Хімічні технології та інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.094 в Національному університеті 
«Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 12,                              
☎ (032) 258-27-12). Науковий керівник: Старчевський В.Л., професор, 
доктор технічних наук, професор кафедри фізичної, аналітичної та 
загальної хімії Національного університету «Львівська політехніка».          
(20. 12. 2021) 
Рутковська Катерина Сергіївна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Електрохімічний синтез гіпохлориту натрію                                         
з деполяризацією катодного процесу», (161 Хімічні технології                           
та інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.072                                       
в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий 
керівник: Тульський Г.Г., доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри «Технічна електрохімія», Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». (28. 12. 2021) 
Хухрянський Олег Миколайович, керівник технологічної групи 
Спільного підприємства ТОВ «UZLITI Engineering», тема дисертації: 
«Гідродинамічні та тепломасообмінні характеристики модульних 
комбінованих тарілчасто-насадкових контактних секцій», (161 Хімічні 
технології та інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.037                  
у Сумському державному університеті (м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Наукові керівники: Ляпощенко О.О., 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної інженерії  
Сумського державного університету; Моїсєєв В.Ф., кандидат технічних 
наук, професор, професор кафедри хімічної техніки та промислової 
екології  Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний iнститут». (28. 12. 2021) 

 

17 Електроніка та телекомунікації 

Свіденюк Михайло Олегович, провідний інженер лабораторії методів 
обробки даних дистанційного зондування при відділі геоінформаційних 
технологій в дистанційному зондуванні Землі Державної установи 
«Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 
наук Національної академії наук України», тема дисертації: «Методика 
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комплексування даних радіолокаційного та оптичного знімання для 
визначення фізичних параметрів земної поверхні», (172 Телекомунікації 
та радіотехніка). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.162.001 в Державній 
установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту 
геологічних наук Національної академії наук України» (м. Київ, вулиця 
Олеся Гончара, 55-б,  (044) 290-26-01).Науковий керівник:                     
Станкевич С. А., доктор технічних наук, професор, завідувач відділу 
системного аналізу Державної установи «Науковий центр аерокосмічних 
досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук 
України». (06.12.2021) 
Волошин Юлія Андріївна, асистент Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
тема дисертації: «Метод, моделі та засоби формування 
електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону                         
з нетепловим впливом», (172 Телекомунікації та радіотехніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.062.010 в Національному 
аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут», (м. Харків, вул. Чкалова, 17,  (057) 788-40-32). 
Науковий керівник: Куліш С. М., кандидат технічних наук, доцент, 
професор кафедри радіоелектронних та біомедичних 
комп`ютеризованих засобів і технологій Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 
(20. 12. 2021) 
Танасійчук Ярослав Володимирович, інженер-конструктор І кат. 
Державного підприємства завод «Генератор», тема дисертації: 
«Неруйнівна методика діагностики резонаторних елементів  потужних 
електронно-вакуумних НВЧ приладів», (172 Телекомунікації                             
та радіотехніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.253               
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Ольшевський С.В., доктор технічних наук,  доцент кафедри радіотехніки 
та радіоелектронних систем факультету радіофізики, електроніки та 
комп’ютерних систем Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (28. 12. 2021) 

 

18 Виробництво та технології 

Висоцька Світлана Іванівна, аспірантка відділу технології цукру, 
цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів 
Національної академії аграрних наук України, тема дисертації: 
«Технологічні особливості  модифікації крохмалю в борошні 
пшеничному», (181 Харчові технології). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.378.002 в Інституту продовольчих ресурсів НААН (м. Київ, 
вул. 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4А,  044 517 17 37. 
Науковий керівник: Кузнєцова І.В., доктор сільськогосподарських наук, 
старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу технології 
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цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих 
ресурсів НААН. (06.12.2021) 
Синиця Ольга Вікторівна, асистент кафедри технології м'яса, риби                
і морепродуктів Одеської національної академії харчових технологій, 
тема дисертації: «Розроблення м'ясних продуктів з використанням 
низькотемпературних режимів оброблення», (181 Харчові технології). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.088.020 в Одеській національній 
академії харчових технологій, (м. Одеса, вул. Канатна, 112,                 
 (048) 712-41-09). Науковий керівник: Віннікова Л.Г., докторка 
технічних наук,  професорка, завідувачка кафедри технології м'яса, риби 
і морепродуктів Одеської національної академії харчових технологій. 
(06. 12. 2021) 
Холобцева Ірина Петрівна, аспірант кафедри зернопродуктів та 
кондитерських виробів Державного біотехнологічного університету, тема 
дисертації: «Удосконалення технології здобного печива, збагаченого на 
кальцій, шляхом використання добавок білково-мінеральних»,      
(181 Харчові технології). Спеціалізована вчена ради ДФ 64.832.006                 
в Державному біотехнологічному університеті (61102, м. Харків,                 
вул. Алчевських, 44,  057 7003888). Наукові керівники : Сєрік Максим 
Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових 
технологій в ресторанній індустрії Державного біотехнологічного 
університету; Самохвалова О.В., кандидат технічних наук, професор, 
професор кафедри технології зернопродуктів і кондитерських виробів 
Державного біотехнологічного університету. (06. 12. 2021) 
Ярмолюк Марія Андріївна, аспірант відділу технології цукру, 
цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів 
Національної академії аграрних наук України, тема дисертації: 
«Оптимізація технології виробництва сушених харчових продуктів 
високої споживчої якості», (181 Харчові технології). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.378.003 в Інституті продовольчих ресурсів НААН 
України (02000, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4А;  (044) 517-17-37). 
Науковий керівник: Кузнєцова І.В., доктор сільськогосподарських наук, 
старший науковий співробітник, заступниця завідувача відділу технології 
цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих 
ресурсів Національної академії аграрних наук України. (06.12.2021) 
Андронович Галина Михайлівна, викладач кафедри харових 
технологій Черкаського державного технологічного університету, тема 
дисертації «Удосконалення технології хлібобулочних виробів                              
з використанням продуктів переробки білого льону», (181 Харчові 
технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.013 в Національному 
університеті харчових технологій (м. Київ, вул. Володимирська,                  
тел.(044) 289-57-00). Науковий керівник: Бондаренко Ю.В., кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри технології хлібопекарських                                       
і кондитерських виробів. (20. 12. 2021) 
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Бурченко Людмила Миколаївна, діловод НУХТ, тема дисертації 
«Технологія хлібобулочних виробів підвищеної харчової цінності                      
з подовженим терміном зберігання», (181 Харчові технології). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.014 в Національному університеті 
харчових технологій (м. Київ, вул. Володимирська, тел.(044) 289-57-00). 
Науковий керівник: Білик О.А., кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів.                         
(20. 12. 2021) 

 

19 Архітектура та будівництво 

Писаревський Богдан Юрійович, асистент кафедри комп’ютерних 
технологій будівництва та реконструкції аеропортів Національного 
авіаційного університету, тема дисертації: «Чисельне моделювання 
конструкцій багатоповерхових будівель при динамічних впливах»,           
(192 Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада        
ДФ 41.085.008 в Одеській державній академії будівництва та архітектури 
(м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел. +(380)988012895). Науковий керівник: 
Барабаш М.С., професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва 
та реконструкції аеропортів Національного авіаційного університету, 
доктор технічних наук, професор. (06. 12. 2021) 
Корнійчук Тетяна Сергіївна, старший викладач кафедри 
електротехніки та систем РАО (Ракетно-артилерійське озброєння) 
Військової академії (м. Одеса), тема дисертації: «Динаміка 
сталефібробетонних конструкцій», (192 Будівництво та цивільна 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.007 в Одеській 
державній академії будівництва та архітектури (м. Одеса,          
вул. Дідріхсона, 4, тел. +(380)503366911). Науковий керівник:             
Сур’янінов М. Г., завідувач кафедри будівельної механіки Одеської 
державної академії будівництва та архітектури, доктор технічних наук, 
професор. (13. 12. 2021) 
Єрьомін Андрій Васильович, аспірант Київського національного 
університету будівництва і архітектури, тема дисертації 
«Енергоефективні системи опалення сумісні із сталою комплексною 
термомодернізацією будівлі», (192 Будівництво та цивільна інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.015 у Київському національному 
університеті будівництва і архітектури (м. Київ, Повітрофлотський 
проспект, 31, тел. (044) 245-48-44). Науковий керівник: Приймак О. В., 
доктор технічних наук, професор, декан факультету інженерних систем 
та екології Київського національного університету будівництва і 
архітектури. (13. 12. 2021) 
Власенко Тетяна Вікторівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Оптимізація інструментарію впровадження будівельного проекту               
на засадах інжинірингу», (192 «Будівництво та цивільна інженерія»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.018 в Київському національному 
університеті будівництва і архітектури (м. Київ, Повітрофлотський 
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проспект, 31, 03037,  (097) 254-24-24). Науковий керівник:                        
Тугай Олексій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри організації і управління будівництвом, Київський національний 
університет будівництва і архітектури. (28. 12. 2021) 

 

20 Аграрні науки та продовольство 

Завгородня Світлана Володимирівна, аспірант Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, тема дисертації: 
«Формування продуктивності та якості насіння сорго зернового залежно 
від елементів технології вирощування в умовах  Правобережного 
Лісостепу України», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.360.005 у Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків 
Національної академії аграрних наук України (03110, м. Київ, вул. 
Клінічна, 25, корпус 1, тел. (044) 275-50-00). Науковий керівник: 
Сторожик Лариса Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, с.н.с., 
член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник лабораторії 
насіннєзнавства і насінництва буряків, зернових та біоенергетичних 
культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 
України. (06.12.2021) 
Павлюк Лілія Василівна, молодший науковий співробітник Інституту 
садівництва Національної академії аграрних наук України, тема 
дисертації: «Наукове обґрунтування удосконалення відбору безвірусних 
клонів у системі сертифікації садивного матеріалу вишні та черешні», 
(203 Садівництво та виноградарство). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 27.375.002 в Інституті садівництва НААН (с. Новосілки Фастівського 
р-ну, Київської обл., вул. Садова, 23, тел. (044) 526-65-48). Науковий 
керівник: Бублик М.О., доктор сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН, перший заступник директора Інституту 
садівництва НААН. (13. 12. 2021) 
Вугляр Василь Сергійович, тема дисертації: «Продуктивність, 
перетравність корму та якість м’яса свиней за згодовування білково-
вітамінно-мінеральної добавки» (204 Технологія виробництва                                 
і переробки продукції тваринництва). Спеціалізована вчена рада                     
ДФ 05.854.010 у Вінницькому національному аграрному університеті 
(м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (097) 9423962). Науковий керівник: 
Сироватко К.М., канд. с.-г. наук, доцент, доцент кафедри технології 
виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі Вінницького 
національного аграрного університету. (13. 12. 2021) 
Ткаченко Тетяна Юріївна, головний спеціаліст сектору роботи із 
зверненнями громадян загального відділу виконавчого комітету 
Старокостянтинівської міської ради, тема дисертації: «Вплив різного 
рівня лізину в раціонах свиней із консервованим вологим зерном 
кукурудзи на показники забою та якість продукції» (204 Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 05.854.009 у Вінницькому національному аграрному 
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університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, 0979423962. Науковий 
керівник: Кулик Михайло Федорович, д. с.-г. наук, професор, професор 
кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та 
годівлі Вінницького національного аграрного університету. (13. 12. 2021) 
Чуйко Дмитро Вікторович, аспірант Державного біотехнологічного 
університету, тема дисертації: «Формування підвищеної продуктивності 
генотипів соняшнику залежно від регуляторів росту рослин в східній 
частині Лісостепу України», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.832.008 у Державному біотехнологічному університеті (м. Харків, 
вул. Алчевських, 44,  (057) 700-38-88). Науковий керівник: Брагін О.М., 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри  генетики, 
селекції та насінництва Державного біотехнологічного університету.        
(13. 12. 2021) 
Мацала Максим Станіславович, аспірант Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, тема дисертації: «Динаміка 
лісового покриву Чорнобильської зони відчуження» (205 Лісове 
господарство). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.050                                      
у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,   044 527 82 28). Науковий 
керівник: Білоус Андрій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, завідувач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 
Національного університету біоресурсів і природо-користування 
України. (13. 12. 2021) 
Василенко Олена Сергіївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Адаптивність сортів винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»         
до умов північної частини Лісостепу України» (203 Садівництво                       
та виноградарство). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.053  
у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий 
керівник: Кондратенко Тетяна Єгорівна, доктор сільськогосподарських 
наук, професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри 
садівництва імені професора В. Л. Симиренка Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. (20. 12. 2021) 
Врублевський Андрій Темурович, менеджер ТОВ «Баєр» Київської 
області, тема дисертації: «Удосконалення існуючих та розробка нових 
технологічних прийомів мікроклонального розмноження горіхоплідних 
культур», (201 «Агрономія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 27.821.008 
в Білоцерківському національному аграрному університеті (Київська 
обл., м. Біла Церква, пл. Соборна 8/1,  (04563) 5-12-88). Науковий 
керівник: Мацкевич В’ячеслав Вікторович, доктор сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри лісівництва, ботаніки та фізіології рослин 
Білоцерківського національного аграрного університету. (28.12. 2021) 

 

21 Ветеринарна медицина 
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Козак Наталія Ігорівна, асистент кафедри епізоотології та інфекційних 
хвороб тварин Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету, тема дисертації: «Фільтривні форми дисоціантів 
Mycobacterium bovis: ідентифікація та їх біологічні властивості»,                 
(211 Ветеринарна медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.804.011 
в Дніпровському державному аграрно-економічному університеті                 
(м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова  (056) 744-81-32). Науковий керівник: 
Зажарський В.В., кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри 
епізоотології та інфекційних хвороб тварин Дніпровського державного 
аграрно-економічного університету. (06. 12. 2021) 
Сакара Віталій Сергійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Діагностичні критерії та ефективність застосування хелатів Zn та Mn       
у комплексі профілактичних заходів за перозу курчат-бройлерів»,            
(211 Ветеринарна медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.359.002 
у Національному науковому центрі «Інститут експериментальної                         
і клінічної ветеринарної медицини», (м. Харків, вул. Пушкінська, 83, 
 (057) 707-20-53). Науковий керівник: Мельник Андрій Юрійович, 
кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії та клінічної 
діагностики ім. В.І. Левченка Білоцерківського національного аграрного 
університету. (06. 12. 2021) 
Ковальчук Олег Миколайович, завідувач лабораторією 
патоморфології кафедри анатомії і гістології Поліського національного 
університету, тема дисертації: «Морфологія підшлункової залози котів             
у нормі та за панкреатиту», (211 Ветеринарна медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 14.083.004 в Поліському національному 
університеті (м. Житомир, бульвар Старий, 7,  (0412) 47-13-56). 
Науковий керівник: Горальський Л. П., доктор ветеринарних наук, 
професор, завідувач кафедри анатомії і гістології Поліського 
національного університету. (13. 12. 2021) 
Маковська Ірина Федорівна, молодший науковий співробітник 
кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, тема 
дисертації: «Особливості епізоотичного процесу сказу в Україні  
в період з 1950 по 2020 роки», (211 «Ветеринарна медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.049 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: Недосєков Віталій 
Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор, професор 
кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології Національного 
університету біоресурсів і природокористування. (13. 12. 2021) 
Давидович Віктор Андрійович, головний лікар ветеринарної 
медицини ТОВ «Ясенсвіт», тема дисертації: «Санітарно-гігієнічна оцінка 
використання барвників жовтків курячих яєць», (212 Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.055                   
у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
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України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий 
керівник: Шевченко Лариса Василівна, доктор ветеринарних наук, 
професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора 
А. К. Скороходька Національного університету біоресурсів і природо-
користування України. (20. 12. 2021) 
Кісіль Дмитро Олександрович, не працює, Сумський національний 
аграрний університет, тема дисертації: «Обґрунтування ветеринарно–
санітарних заходів на пасіках з метою профілактики заразних хвороб», 
(211 Ветеринара медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.019 
в Сумському національному аграрному університеті, (м. Суми, 
вул. Г. Кондратьєва, 160,  (0542) 70-10-68). Науковий керівник: 
Березовський Андрій Володимирович, доктор ветеринарних наук, 
професор, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, 
зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Заслужений 
працівник ветеринарної медицини України, Сумський національний 
аграрний університет. (28. 12. 2021) 
Морозов Богдан Станіславович, не працює, Сумський національний 
аграрний університет, тема дисертації: «Кишкові гельмінтози собак                  
і котів в Сумський області (поширення, лікування, розробка заходів 
боротьби)» (211 Ветеринара медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 55.859.018 в Сумському національному аграрному університеті, 
(м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160,  (0542) 70-10-68). Науковий 
керівник: Березовський Андрій Володимирович, доктор ветеринарних 
наук, професор, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, 
зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Заслужений 
працівник ветеринарної медицини України, Сумський національний 
аграрний університет. (28. 12. 2021) 

 

22 Охорона здоров’я 

Клименко Христина Петрівна, асистент кафедри дитячих інфекційних 
хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького МОЗ України, тема дисертації «Корекція порушень 
мікробіоти ротової порожнини і місцевого імунітету у дітей з інфекційним 
мононуклеозом спричиненим вірусом Епштейн-Барр» (228 Педіатрія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.029 у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України, (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник: 
Надрага Олександр Богданович, доктор медичних наук, професор 
кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів. 
(06. 12. 2021) 
Корж Надія Володимирівна, аспірант Івано-Франківського 
національного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції            
у поєднанні з надмірною масою тіла з урахуванням основних 
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патогенетичних шляхів прогресування», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.024 в Івано-Франківському 
національному медичному університеті МОЗ України (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32 -95). Науковий керівник: 
Островський Микола Миколайович, доктор медичних наук, професор, 
Заслужений лікар України, завідувач кафедри фтизіатрії                                          
і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського 
національного медичного університету МОЗ України. (06. 12. 2021) 
Мигаль Іван Іванович, лікар анестезіолога ПП «Медичний центр 
Інтерсоно», тема дисертації «Оптимізація реґіонарних методів 
периопераційного знеболювання при корекції лійкоподібної деформації 
грудної клітки у дітей» ( 222 «Медицина. Спеціалізована вчена рада     
ДФ 35.600.031 у Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького МОЗ України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 
69, тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник: Фесенко Улболган 
Абдулхамітівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України.                           
(06. 12. 2021) 
Небелюк Назарій Михайлович, асистент кафедри патологічної 
фізіології Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького МОЗ України, тема дисертації «Патофізіологічні 
особливості перебігу експериментальної бронхіальної астми в умовах 
адреналінового пошкодження міокарда та їх корекція корвітином»          
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.032                             
у Львівському національному медичному університеті імені Данила 
Галицького  МОЗ України, (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, 
тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник: Регеда Михайло Степанович, 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної 
фізіології, Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького МОЗ України. (06. 12. 2021) 
Гуранич Сергій Петрович, асистент кафедри фізіології Івано-
Франківського національного медичного університету МОЗ України, 
тема дисертації: «Структурно-метаболічні особливості тканин 
пародонта інтактних щурів та за умов експериментальної 
інсулінорезистентності у поєднанні з йододефіцитом»                                      
(221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.021 в Івано-
Франківському національному медичному університеті МОЗ України 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). 
Науковий керівник: Воронич-Семченко Н.М., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри фізіології Івано-Франківського 
національного медичного університету МОЗ України. (13. 12. 2021) 
Заяць Ольга Василівна, асистент Івано-Франківського національного 
медичного університету МОЗ України, тема дисертації: «Співвідношення 
показників оксидативних процесів, системи L-аргінін/аргінази, газових 
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медіаторів (нітроген оксиду і гідроген сульфіду) ротової рідини та 
тиреоїдного і стоматологічного статусу дітей із латентним 
залізодефіцитом», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада            
ДФ 20.601.022 в Івано-Франківському національному медичному 
університеті МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; 
тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник: Воронич-Семченко Н.М., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології Івано-
Франківського національного медичного університету МОЗ України.          
(13. 12. 2021) 
Семенюк Андрій Олександрович, лікар акушер-гінеколог Київського 
міського пологового будинку № 4, тема дисертації: «Тактика ведення 
жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія 
на фоні надлишкової маси тіла» (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.613.063 у Національному університеті охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-
01). Науковий керівник: член-кореспондент НАМН України, доктор 
медичних наук, професор Вдовиченко Юрій Петрович, професор 
кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (13. 12. 2021) 
Федорова Дар’я Михайлівна, лікар акушер-гінеколог КНП «Київський 
міський пологовий будинок № 3», тема дисертації: «Диференційований 
підхід до тактики лікування жінок зі стресовим нетриманням сечі»              
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.066                                  
у Національному університеті охорони здоров’я України імені                           
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, 
професор Вдовиченко Юрій Петрович, професор кафедри акушерства, 
гінекології та перинатології Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика. (13. 12. 2021) 
Чіп Євгеній Едуардович, лікар ортопед-травматолог КНП «Глобинська 
міська лікарня», тема дисертації: «Хірургічне лікування переломів 
проксимального відділу великогомілкової кістки», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада Д 26.606.01 в ДУ «Інститут травматології та 
ортопедії НАМН України» (01601 м. Київ, бул. Бульварно-Кудрявська, 27, 
тел. (044) 486 1865). Науковий керівник: Калашніков А.В., д.м.н., 
професор, керівник відділу пошкоджень опорно-рухового апарату та 
проблем остеосинтезу ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН 
України». (13. 12. 2021) 
Косулін Станіслав Валерійович, асистент кафедри онкологічної 
хірургії, променевої терапії та паліативної допомоги Харківської 
медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, тема дисертації: 
«Оптимізація хірургічного лікування гострої бластоматозної жовтяниці 
при дистальному раку жовчовивідних шляхів і підшлункової залози з 
урахуванням гепато-ренального синдрома», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.040 в Харківській медичній 
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академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58,                          
тел. (057) 711-79-75). Науковий керівник: Вінник Юрій Олексійович, 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкологічної 
хірургії, променевої терапії та паліативної допомоги, Харківська медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України. (13. 12. 2021) 
Голубовська Юлія Єгорівна, лікар-педіатр ФОП Гіленко Ганна 
Ігорівна, м. Київ, тема дисертації: «Фізичний розвиток, стан кісткової 
системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит при лікуванні 
імунобіологічними препаратами» (228 Педіатрія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.613.055 у Національному університеті охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-
01). Науковий керівник: Марушко Тетяна Вікторівна, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри педіатрії-2 Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (13. 12. 2021) 
Томнюк Олег Миколайович, лікар акушер-гінеколог гінекологічного 
відділення Київської міської клінічної лікарні № 6, тема дисертації: 
«Профілактика невиношування вагітності та перинатальної патології у 
жінок із антифосфоліпідним синдромом та ретрохоріальною 
гематомою» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.065 
у Національному університеті охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, 
професор Вдовиченко Юрій Петрович, професор кафедри акушерства, 
гінекології та перинатології Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика. (13. 12. 2021) 
Кондрат Іван-Андрій Володимирович, аспірант Івано-Франківського 
національного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Вікові особливості патоморфологічних змін яєчка при 
експериментальному цукровому діабеті (експериментальне 
дослідження)», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
20.601.023 в Івано-Франківському національному медичному 
університеті МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; 
тел. (0342) 53-32 -95). Науковий керівник: Жураківська Оксана 
Ярославівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
анатомії людини Івано-Франківського національного медичного 
університету МОЗ України та Кіндратів Ельвіра Олександрівна, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії 
Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ 
України. (13. 12. 2021) 
Данчина Таїсія Андріївна, ординатор відділення реанімації та 
інтенсивної терапії (для хірургічних хворих), Національного військово – 
медичного клінічного центру «ГВКГ», м. Київ, тема дисертації: 
«Мультимодальна малоопіоїдна анестезія у пацієнтів кардіохірургічного 
профілю під час аортокоронарного шунтування в умовах штучного 
кровообігу» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.059 
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у Національному університеті охорони здоров’я України імені                              
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Лоскутов Олег Анатолійович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (13. 12. 2021) 
Фуркало Олексій Сергійович, лікар-анестезіолог відділення лікування 
гострого коронарного синдрому та інфаркту міокарда у ДУ «Інститут 
Серця» МОЗ України, м. Київ, тема дисертації: «Інтенсивна терапія 
невідкладних станів при ендоваскулярній реваскуляризації міокарду              
у пацієнтів похилого віку з гострим коронарним синдромом»                          
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.067                                   
у Національному університеті охорони здоров’я України імені                              
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Лоскутов О.А., доктор медичних наук, професор, завідуючий 
кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (13. 12. 2021) 
Жегестовська Діана Володимирівна, асистент кафедри терапії                      
і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України, тема дисертації: «Оптимізація прогнозування наслідків гострого 
інфаркту міокарда шляхом визначення лейкоцитарних і тромбоцитарних 
показників та відношення фактору фон Віллебранда до ADAMTS13», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.047                                    
у Тернопільському національному медичному університеті імені                 
І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. 
(0352)52-72-69. Науковий керівник: Гребеник М.В., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри терапії і сімейної медицини 
факультету післядипломної освіти Тернопільського національного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.                     
(13. 12. 2021) 
Юрченко Ірина Олександрівна, лікар дитячий гінеколог,                               
КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького 
району м. Києва», тема дисертації: «Диференційований підхід до 
лікування порушень менструальної функції на тлі гіперпролактинемії              
в періоді статевого дозрівання» (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.613.068 у Національному університеті охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-
01). Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Горбунова 
Ольга Володимирівна, професор кафедри акушерства, гінекології та 
перинатології Національного університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика. (13. 12. 2021) 
Колесников Володимир Геннадійович, лікар-ординатор відділення 
анестезіології ДУ «Інституту серця МОЗ України», тема дисертації: 
«Особливості анестезіологічного забезпечення пацієнтів з супутньою 
артеріальною гіпертензією при виконанні операцій аортокоронарного 
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шунтування в умовах штучного кровообігу» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.061 у Національному університеті 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 
9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Лоскутов О.А., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 
Національного університету охорони здоров’я України імені                                
П. Л. Шупика. (13. 12. 2021) 
Рогава Ірма Володимирівна, лікар акушер-гінеколог Медичного центру 
імені О. Гудушаурі, м. Тбілісі, Грузія, тема дисертації: «Прогнозування           
і профілактика прееклампсії при вагітності після допоміжних 
репродуктивних технології» (222 «Медицина»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.613.062 у Національному університеті охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-
01). Науковий керівник: Савченко С. Є., доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології 
Українського державного інституту репродуктології Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (13. 12. 2021) 
Антофійчук Тетяна Миколаївна, аспірант кафедри внутрішньої 
медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського 
державного медичного університету, тема дисертації: «Особливості 
клінічного перебігу стеатогепатиту різної етіології з анемією        
та синдромом перенавантаження залізом, диференційоване лікування», 
(за спеціальністю: 222 Медицина) Спеціалізована вчена рада                          
ДФ 76.600.027 у Буковинському державному медичному університеті 
(58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел. (0372)551739). Науковий 
керівник: Хухліна Оксана Святославівна, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної 
фармакології та професійних хвороб (Буковинський державний 
медичний університет; м.Чернівці). (13. 12. 2021) 
Веклич Ксенія Артемівна, асистент кафедри інфекційних хвороб та 
клінічної імунології медичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Роль гуморальних 
факторів імунітету у розвитку, перебігу корової інфекції та виникненні 
ускладнень», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.600.066 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4, тел. (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Попов Микола Миколайович, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології 
медичного факультету Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна.. (13. 12. 2021) 
Cідько Інна Юріїівна, аспірантка Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: «Біологічні властивості 
мікрофлори, що приймає участь у розвитку піодермій та вугрової 
хвороби, що ускладнена вторинною інфекцією», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.037 в Вінницькому національному 
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медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, 
(0432) 55-37-35). Науковий керівник: Ковальчук В.П., завідувач кафедри 
мікробіології, доктор медичних наук, професор Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. (20. 12. 2021) 
Абудейх Удай Хельмі (громадянин Йорданії), аспірант кафедри 
травматології та ортопедії Національного медичного університету імені 
О.О.Богомольця, тема дисертації: «Оптимізація хірургічного лікування 
пацієнтів з пухлинами кісток з використанням матеріалу на основі 
біоактивного скла», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.003.065 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,     (044) 234-37-63). 
Наукові керівники: Бур’янов О.А., професор, доктор медичних наук, 
завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця; Проценко В.В., професор, доктор 
медичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України. (20. 12. 2021) 
Алі Мухаммед Газі Алкаммаз (громадянин Йорданії), аспірант 
кафедри дерматології та венерології з курсом косметології 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, тема 
дисертації: «Особливості показників ліпідного обміну у хворих на псоріаз 
з осінньо-зимовим, весняно-літнім і позасезонним (змішаним) типами 
перебігу та корекція патогенетичної терапії дерматозу», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.066 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,               
тел. (044) 234-37-63). Наукові керівники: Степаненко Р.Л., професор, 
доктор медичних наук, професор кафедри дерматології та венерології з 
курсом косметології Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця. (20. 12. 2021) 
Баглай Тетяна Олександрівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Проблема раціонального використання антимікробних лікарських 
засобів системної дії в Україні», (226 Фармація). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.605.029 в Національному фармацевтичному університеті 
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: 
Яковлєва Лариса Василівна, доктор фармацевтичних наук, професор, 
професорка кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу 
Національного фармацевтичного університету. (20. 12. 2021) 
Блажіна Ірина Юріївна, асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії 
та медичної психології ім. С. М. Савенка Буковинського державного 
медичного університету, тема дисертації: «Недементні когнітивні 
розлади при епілепсії: клініко-психопатологічна та нейропсихологічна 
характеристика, немедикаментозна корекція», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.046 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4,         
тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник: Коростій Володимир Іванович, 
доктор медичних наук, професор, професор кафедри психіатрії, 
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наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського 
національного медичного університету. (20. 12. 2021) 
Болонська Анна Віталіївна, асистент кафедри медицини катастроф та 
військової медицини Дніпровського державного медичного університету. 
Назва дисертації: «Обґрунтування різних методів респіраторної      
та нереспіраторної інтенсивної терапії для профілактики розвитку тяжкої 
бронхолегеневої дисплазії недоношених новонароджених»,                        
(228 Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.042                                   
у Дніпровському державному медичному університеті (49004,                      
вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий 
керівник: Сорокіна Олена Юріївна, доктор медичних наук, професор, 
завід. кафедри медицини катастроф та військової медицини 
Дніпровського державного медичного університету. (20. 12. 2021)  
Вівчарук Вікторія Петрівна, аспірантка кафедри дитячої хірургії                
та дитячої анестезіології, Харківський національний медичний 
університет, тема дисертації: «Оптимізація лікувальної тактики при 
гемангіомах у дітей на основі прогнозування клінічного перебігу»,            
(228 Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.047                                   
в Харківському національному медичному університеті (м. Харків,     
просп. Науки 4, тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник: Давиденко В.Б., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та 
дитячої анестезіології Харківського національного медичного 
університету  (20. 12. 2021) 
Вороняк Дарія Ігорівна, завідувач відділення ендоскопії                                        
з функціональним блоком Національна дитяча спеціалізована лікарня 
«ОХМАТДИТ», тема дисертації: «Обгрунтування та оцінка ефективності 
ендоскопічних та хірургічних методів профілактики кровотеч з варикозно 
розширених вен у дітей з портальною гіпертензією», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.067 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,             
тел. (044) 234-37-63). Науковий керівник: Дубровін О.Г., професор 
кафедри дитячої хірургії, доктор медичних наук, професор 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.                    
(20. 12. 2021) 
Заікіна Юлія Олександрівна, аспірантка кафедри загальної практики-
сімейної медицини, фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної 
академії післядипломної освіти МОЗ України, тема дисертації: «Вплив 
комплексного лікування на показники клініко - функціонального статусу 
та якості життя у хворих на бронхіальну астму та ожиріння»,                           
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.041                                 
в Харківській медичній академії післядипломної освіти (м. Харків,               
вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник: Кочуєва Марина 
Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
внутрішньої медицини №2 Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна МОН України. (20. 12. 2021) 
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Кієнко Людмила Сергіївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Розробка складу та технології м’якої лікарської форми противірусної 
дії», (226 Фармація, промислова фармація). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.605.036 в Національному фармацевтичному університеті        
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: 
Гриценко Віта Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор, 
професорка кафедри заводської технології ліків Національного 
фармацевтичного університету. (20. 12. 2021) 
Кізім Ярослав Володимирович, молодший науковий співробітник 
Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф.                                  
О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», 
здобувач Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф.               
О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України». Тема 
дисертації: «Клініко-морфологічне обґрунтування антирефлюксної 
терапії у хворих на плоскоклітинний рак гортані І-ІІ стадії T1-2N0M0 на фоні 
ларингофарингеального рефлюксу» (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.611.001 Державної установи «Інститут 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії 
медичних наук України» (03680, м. Київ, вул. Зоологічна, 3;                            
тел. (044) 483-12-82). Науковий керівник: Заболотний Дмитро Ілліч, 
доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, директор 
Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф.                                 
О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України».  
(20. 12. 2021) 
Ковальчук Петро Миколайович, лікар-отоларинголог Сімейна клініка 
"Лікар Ковальчук" м. Черкаси, аспірант Державної установи «Інститут 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії 
медичних наук України». Тема дисертації: «Клініко-інструментальна 
характеристика порушень голосового апарату та оцінка техногенних 
факторів ризику при хронічному ларингіті» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.611.002 Державної установи «Інститут 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії 
медичних наук України» (03680, м. Київ, вул. Зоологічна, 3;                             
тел. (044) 483-12-82). Науковий керівник: Шидловська Тетяна 
Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка лабораторії 
голосу і слуху Державної установи «Інститут отоларингології ім.                                              
проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук 
України». (20. 12. 2021) 
Ковальчук Христина Володимирівна, лікар-офтальмолог 
офтальмологічного відділення № 4 Київської міської клінічної 
офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока», тема дисертації: 
«Діагностична значимість реактивності рецепторів тромбоцитів                         
в розвитку і прогресуванні вікової макулярної дегенерації»                               
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.060                                  
у Національному університеті охорони здоров’я України імені 
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П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Могілевський С. Ю., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри  офтальмології  Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика. (20. 12. 2021) 
Кулик Анна Володимирівна, аспірантка Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
«Мікробіологічна оцінка ефективності засобів знезаражування 
медичного обладнання», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 05.600.036 в Вінницькому національному медичному університеті        
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (0432) 55-37-35). 
Науковий керівник: Назарчук О. А., доцент кафедри мікробіології, доктор 
медичних наук, доцент Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова. (20. 12. 2021) 
Лук’янець Євгенія Юріївна, асистент кафедри загальної практики 
(сімейної медицини) НМУ імені О.О. Богомольця, тема дисертації: 
«Скринінг остеопорозу та остеопенії у жінок різного віку в асоціації                    
з факторами ризику хронічних неінфекційних захворювань на рівні 
надання первинної медичної допомоги», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.068 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,               
тел. (044) 234-37-63). Науковий керівник: Барна О.М., завідувачка 
кафедри загальної практики (сімейної медицини), доктор медичних наук, 
професор Національного медичного університету імені                                   
О.О. Богомольця. (20. 12. 2021) 
Макуха Юлія Миколаївна, лікар-кардіолог, Комунальне некомерційне 
підприємство «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва», тема 
дисертації: «Клінічні особливості удосконалення підходів до лікування 
хворих на інфаркт міокарда у молодому віці», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.069 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,            
тел. (044) 234-37-63). Науковий керівник: Кравченко А.М., завідувач 
наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, доцент 
Державної наукової установи «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» ДУС. (20. 12. 2021) 
Михайленко Надія Вікторівна, асистент кафедри офтальмології 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України, тема 
дисертації: «Корекція гемо- і гідродинамічних порушень при 
факоемульсифікації катаракти на очах з ускладненою міопією високого 
ступеня» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.072              
у Національному університеті охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Завгородня Н. Г., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри  офтальмології  Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України (м. Запоріжжя). (20. 12. 2021) 
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Навальківська Надія Ярославівна, лікар-отоларинголог КНП «КДЦ» 
Подільського району м. Київ, аспірант Державної установи «Інститут 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії 
медичних наук України». Тема дисертації: «Діагностика та 
прогнозування сенсоневральних порушень слуху у хворих на цукровий 
діабет ІІ типу» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада  
ДФ 26.611.003 Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» 
(03680, м. Київ, вул. Зоологічна, 3; тел. (044) 483-12-82). Науковий 
керівник: Шидловська Тетяна Анатоліївна, доктор медичних наук, 
професор, завідувачка лабораторії голосу і слуху Державної установи 
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної 
академії медичних наук України». (20. 12. 2021) 
Неверовський Артем Валерійович, аспірант кафедри внутрішньої 
медицини № 1 НМУ імені О.О. Богомольця, тема дисертації: «Корекція 
серцево-судинного ризику шляхом модифікації активності кишкової 
бактеріальної гідролази жовчних кислот у пацієнтів з дисліпідемією», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.070                                     
в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця                 
(м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13, тел. (044) 234-37-63). Науковий керівник: 
Шипулін В.П., завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, доктор 
медичних наук, професор кафедри Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця. (20. 12. 2021) 
Платинюк Оксана Богданівна, асистент кафедри психіатрії, наркології, 
медичної психології та соціальної роботи, Харківський національний 
медичний університет, тема дисертації: «Діагностика, корекція та 
профілактика непсихотичних психічних розладів в учасників бойових дій, 
які отримали поранення», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.600.049 в Харківському національному медичному університеті 
(м. Харків, просп. Науки 4, тел.(057) 707-73-27). Науковий керівник: 
Коростій В. І., доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи 
Харківського національного медичного університету . (20. 12. 2021) 
Сасик Галина Михайлівна, здобувачка ступеня доктора філософії, 
лікар-терапевт, товариство з обмеженою відповідальністю «Готельно-
курортний комплекс «Карпати», тема дисертації: «Оптимізація 
комплексного лікування хворих на хронічний панкреатит у поєднанні              
з цукровим діабетом з використанням медикаментозних засобів, 
східницьких мінеральних вод і рефлексотерапії», (222 «Медицина»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.034 у Державному вищому 
навчальному закладі «Ужгородський національний університет»                   
(м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. +380660818998). Науковий керівник: 
Бабінець Л.С., доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 
первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини 
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Тернопільського національного медичного університету імені                         
І.Я. Горбачевського МОЗ України.(20.. 12. 2021) 
Стародубцева Юлія Андріївна, молодший науковий співробітник 
кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи, 
Харківський національний медичний університет, тема дисертації: 
«Комп’ютерна адикція в структурі розладів адаптації (клініко-
психопатологічна характеристика, система терапії та профілактики)», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.048                                  
в Харківському національному медичному університеті (м. Харків, просп. 
Науки 4, тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник: Кожина Г. М., доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології, 
медичної психології та соціальної роботи Харківського національного 
медичного університету . (20. 12. 2021) 
Стремоухов Олександр Олександрович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Фармакогностичне вивчення листя та плодів лохини для 
створення нових лікарських засобів», (226 Фармація, промислова 
фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.035 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53;         
тел. 706-35-81). Науковий керівник: Кошовий Олег Миколайович, доктор 
фармацевтичних наук, професор, професор кафедри фармакогнозії 
Національного фармацевтичного університету. (20. 12. 2021) 
Шпортько Богдан Вікторович, завід. відділенням отоларингології 2, 
Комунальне підприємство «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» 
ДОР, аспірант кафедри оториноларингології Дніпровського державного 
медичного університету. Назва дисертації: «Оптимізація діагностики та 
лікування метастазів у хворих на рак гортані», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.044 у Дніпровському державному 
медичному університеті (49004, вул. Володимира Вернадського, 9,          
тел. +38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: Ковтуненко Олександр 
Васильович, доктор медичних наук, професор, завід. кафедри 
оториноларингології Дніпровського державного медичного університету. 
(20. 12. 2021) 
Яковенко Олексій Володимирович, спеціаліст з клінічного 
впровадження та підтримки ТОВ «Алкон Україна», тема дисертації: 
«Розробка складу та технології твердої лікарської форми з гліцином 
седативної дії», (226 Фармація, промислова фармація). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.605.037 в Національному фармацевтичному 
університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). 
Науковий керівник: Рубан Олена Анатоліївна, доктор фармацевтичних 
наук, професор, завідувачка кафедри заводської технології ліків 
Національного фармацевтичного університету. (20. 12. 2021) 
Аббасов Самір Магомедович, аспірант очної форми навчання за 
контрактом ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», 
тема дисертації: «Діагностика та лікування часткових розривів 
сухожилків ротаторної манжети плеча», (222 Медицина). Спеціалізована 
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вчена рада ДФ 26.606.002 в ДУ «Інститут травматології та ортопедії 
НАМН України» (01601 м. Київ, бул. Бульварно-Кудрявська 27,                    
тел. (044) 486 1865). Науковий керівник: Страфун Сергій Семенович, 
д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, заступник 
директора з наукової роботи, керівник відділу мікрохірургії та 
реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України». (28. 12. 2021) 
Альгзаві Іяд Алі Ібрахім, аспірант Івано-Франківського національного 
медичного університету МОЗ України, тема дисертації: «Клініко-
патогенетичні закономірності перебігу та ефективності лікування 
гострого коронарного синдрому з урахуванням чинників ризику»,              
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.025                                  
в Івано-Франківському національному медичному університеті МОЗ 
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2;                                       
тел. (0342) 53-32 -95). Науковий керівник: Вакалюк І. П., доктор медичних 
наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини №2                        
та медсестринства Івано-Франківського національного медичного 
університету МОЗ України. (28. 12. 2021) 
Гненна Ольга Миколаївна, асистент кафедри психіатрії, наркології               
і медичної психології Дніпровського державного медичного 
університету. Назва дисертації: «Особливості девіантної поведінки при 
невротичних розладах у пацієнтів з вірусом імунодефіциту людини»,  
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.045                                   
у Дніпровському державному медичному університеті (49004,                      
вул. Володимира Вернадського, 9, тел. +38 (056) 766-48-48,). Науковий 
керівник: Огоренко Вікторія Вікторівна, доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри психіатрії, наркології і медичної психології 
Дніпровського державного медичного університету.  (28. 12. 2021) 
Вальда Олексій Володимирович, асистент кафедри загальної 
стоматології Одеського національного медичного університету                 
МОЗ України, тема дисертації: «Клініко-експериментальне 
обґрунтування профілактики основних стоматологічних захворювань у 
дітей з бронхіальною астмою» (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.563.003 в ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії НАМН України» (ДУ «ІСЩЛХ НАМН») (м. Одеса,                                   
вул. Рішельєвська, 11,  (048) 7282460). Науковий керівник:              
Шнайдер С.А., член-кореспондент НАМН України, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри загальної стоматології Одеського 
національного медичного університету МОЗ України. (28. 12. 2021) 
Дорош Ірина Володимирівна, асистент кафедри дитячої стоматології 
ТзОВ «Львівський медичний інститут», тема дисертації: «Удосконалення 
діагностики, профілактики та лікування основних стоматологічних 
захворювань у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом (клініко-
експериментальне дослідження)» (221 Стоматологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.563.002 в ДУ «Інститут стоматології та щелепно-
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лицевої хірургії НАМН України» (ДУ «ІСЩЛХ НАМН») (м. Одеса,                 
вул. Рішельєвська, 11,  (048) 7282460). Науковий керівник:                
Дєньга О.В., доктор медичних наук, професор, завідувач відділу 
епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань 
стоматології дитячого віку та ортодонтії ДУ «ІСЩЛХ НАМН».                         
(28. 12. 2021) 
Злобін Олександр Олександрович, лікар–психіатр психіатричного 
відділення Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2 
Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Укрзалізниця», тема дисертації: 
«Психопатологічні особливості судинних деменцій при різній локалізації 
вогнищ ураження головного мозку», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.051.066 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Лінський Ігор Володимирович, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри неврології, психіатрії, наркології та 
медичної психології Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. (28. 12. 2021) 
Лещова Ольга Дмитрівна, аспірант кафедри акушерства, гінекології та 
перинатології Національного університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика, тема дисертації: «Профілактика невиношування 
вагітності та перинатальної патології в жінок після невдалих спроб 
допоміжних репродуктивних технологій» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.071 у Національному університеті 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9,  (044) 205-48-01). Науковий керівник: член-
кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор 
Вдовиченко Юрій Петрович, професор кафедри акушерства, гінекології 
та перинатології Національного університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика. (28. 12. 2021) 
Лішневська Анастасія Геннадіївна,  асистент кафедри інфекційних 
хвороб з епідеміологією Сумського державного університету, тема 
дисертації: «Клінічні, лабораторні та імунологічні зміни при вірусному 
гепатиті С, залежно від ступеня фіброзу печінки і лікування», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.038 у Сумському 
державному університеті (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,                   
 (0542) 33-53-45). Науковий керівник: Чемич М.Д., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією 
Сумського державного університету. (28. 12. 2021) 
Минка Надія В’ячеславівна, лікар анестезіолог КП Дніпропетровська 
обласна клінічна офтальмологічна лікарня, аспірант кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії Дніпровського державного 
медичного університету. Назва дисертації: «Методи контролю 
інтраопераційної стрес-відповіді у пацієнтів офтальмохірургічного 
профілю», (22 Охорона здоров’я, 222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.601.043 у Дніпровському державному медичному 
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університеті (49004, вул. Володимира Вернадського, 9,                                   
 +38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: Кобеляцький Юрій 
Юрійович, доктор медичних наук, професор, завід. кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії Дніпровського державного 
медичного університету. (28. 12. 2021) 
Миронов Петро Федорович, лікар-хірург ургентний, Комунальне 
некомерційне підприємство «Клінічна лікарня №5» Сумської міської 
ради, тема дисертації: «Ефективність лікування гнійної хірургічної 
інфекції наночастинками срібла та низькочастотним ультразвуком 
(експериментальне дослідження)», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 55.051.039 у Сумському державному університеті                 
(м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Наукові 
керівники:  Бугайов В.І., кандидат медичних наук, доцент, доцент 
кафедри хірургії, травматології, ортопедії та фтизіатрії Сумського 
державного університету; Голубнича В.М., кандидат медичних наук, 
доцент, доцент кафедри громадського здоров'я Сумського державного 
університету. (28. 12. 2021) 
Новікова Валерія Юріївна, асистент кафедри офтальмології 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України, тема 
дисертації: «Оптимізація корекції рогівкового астигматизму при 
факоемульсифікації катаракти» (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.613.073 у Національному університеті охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,                                   
 (044) 205-48-01). Науковий керівник: Завгородня Н. Г., доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри  офтальмології  
Запорізького державного медичного університету. (28. 12. 2021) 
Онопрієнко Ігор Володимирович, фізичний терапевт Медичного 
центру ТОВ «ЛЕВМЕД», тема дисертації: «Відновлення якості життя, 
пов’язаного зі здоров’ям, у працівників розумової діяльності                     
з хронічними попереково-крижовими дорсалгіями засобами фізичної 
терапії», (227 Фізична терапія, ерготерапія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.829.030 у Національному університеті фізичного виховання                  
і спорту України (м. Київ, вул. Фізкультури, 1,  (044) 287-05-35). 
Науковий керівник: Лазарєва О. Б., доктор наук з фізичного виховання           
і спорту, професор, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
Національного університету фізичного виховання і спорту України. 
(28.12. 2021) 
Палагіна Наталія Юріївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Пошук нових ноотропних засобів серед похідних 4-амінобутанової 
кислоти та вивчення їх фармакодинаміки», (226 Фармація, промислова 
фармація). Спеціалізована вчена рада  ДФ 64.605.038 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53;         
 706-35-81). Науковий керівник: Міщенко Оксана Яківна, доктор 
фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри клінічної 
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фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного університету. (28. 12. 2021) 
Пашов Олексій Юрійович, Crystal Touch Bell's Palsy Clinic Director, 
Research Team Leader (директор, керівник дослідницької групи Клініки 
паралічу "Crystal Touch Bell's"), м. Роттердам (Нідерланди), тема 
дисертації: «Нейропропріоцептивна реабілітація хворих з залишковими 
проявами невропатії лицевого нерва на віддалених етапах 
відновлення», (227 Фізична терапія, ерготерапія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.829.031 в Національному університеті фізичного виховання 
і спорту України (м. Київ, вул. Фізкультури, 1,  (044) 287-05-35). 
Науковий керівник: Жарова І. О., доктор наук з фізичного виховання                  
і спорту, професор, професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
Національного університету фізичного виховання і спорту України. 
(28.12. 2021) 

Рожко Святослав Миколайович, аспірант кафедри стоматології 
післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 
університету, тема дисертації: «Ортопедичне лікування пацієнтів 
знімними конструкціями зубних протезів в залежності від 
мікробіологічного статусу ротової порожнини» (221 – Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.034 в Полтавському державному 
медичному університеті (м. Полтава, вул. Шевченка, 23;                                 
 099-740-5700). Науковий керівник: Палійчук Іван Васильович, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології 
післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 
університету. (28. 12. 2021) 
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 (28. 12. 2021) 
Шаповалов Данило Юрійович, аспірант, Державна наукова установа 
"Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" 
ДУС», тема дисертації: «Обгрунтування диференційованого 
застосування хірургічних методів реваскуляризації гомілки та стопи                
у хворих на цукровий діабет», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.003.072 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,  (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Гупало Ю.М., кандидат медичних наук, провідний 
науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії 
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Державної наукової установи «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» ДУС. (28. 12. 2021) 
Шелест Наталія Валеріївна, очна аспірантка кафедри акушерства            
та гінекології №1, Харківський національний медичний університет, тема 
дисертації: «Патогенетична значимість релаксину в преіндукції пологів», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.050                                  
в Харківському національному медичному університеті (м. Харків, просп. 
Науки 4,  (057) 707-73-27). Науковий керівник: Щербина М.О., доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології 
№1 Харківського національного медичного університету. (28. 12. 2021) 
Шостак Юлія Миколаївна, лікар акушер-гінеколог КНП «Київський 
міський пологовий будинок № 3», тема дисертації: «Профілактика 
репродуктивних втрат у жінок із оперованими яєчниками в анамнезі» 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.074                                   
у Національному університеті охорони здоров’я України імені                            
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,  (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних 
наук, професор Вдовиченко Юрій Петрович, професор кафедри 
акушерства, гінекології та перинатології Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (28. 12. 2021) 
Щербаков Дмитро Євгенович, лікар ортопед-травматолог, завідувач 
травматологічного відділення КНП «Клінічна міська лікарня № 10 КМР», 
тема дисертації: «Клінічне та експериментальне обґрунтування 
застосування удосконаленої моделі ендопротезу голівки променевої 
кістки», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.606.003                
в ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (01601 м. Київ, 
бул. Бульварно-Кудрявська 27,  (044) 486 1865). Науковий керівник: 
Бойко Ігор Васильович – завідувач наукового відділу малоінвазивної 
хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» Державного управління 
справами, доктор медичних наук . (28.12.2021) 

 

26 Цивільна безпека 

Положій Антон Віталійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Обґрунтування та розробка способів підвищення безпеки праці гірників 
при підтриманні виробок у глибоких вугільних шахтах», (263 Цивільна 
безпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.052.003 у Державному 
вищому навчальному закладі "Донецький національний технічний 
університет", (м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2,  (0623) 52-17-90. 
Науковий керівник: Подкопаєв С.В., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри розробки родовищ корисних копалин Державного 
вищого навчального закладу "Донецький національний технічний 
університет". (06. 12. 2021) 
Підгорецький Юрій Юрійович, викладач навчального пункту аварійно-
рятувального загону спеціального призначення Головного управління 
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ДСНС України в Київській області, тема дисертації: «Розрахунковий 
метод прогнозування поведінки гнучких прозорих елементів 
безінерційних легкоскидних конструкцій за умов вибуху» (261 Пожежна 
безпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.022 у Національному 
університеті цивільного захисту України (м. Харків, вул. Чернишевська, 
94, тел. 057 7156301). Науковий керівник: Поздєєв С. В., доктор 
технічних наук, професор, головний науковий співробітник Черкаського 
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 
університету цивільного захисту України. (13. 12. 2021) 

 

27 Транспорт 

Ву Дик Мінь (громадянин В’єтнаму), керівник Департаменту 
транспортного прогнозування, Transport Engineering Design Inc. (TEDI), 
Ha Noi, Viet Nam (Корпорація транспортного інженерного проектування, 
Ханой, В’єтнам), тема дисертації: «Підвищення ефективності організації 
дорожнього руху у транспортних районах міста», (275 Транспортні 
технології (за видами). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.059.002                        
у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 
(м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25,  (057) 707-36-72). Науковий 
керівник: Горбачов П.Ф., доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету. (13. 12. 2021) 
Гаєвський Сергій В’ячеславович, інженер авіаційного загону, Льотна 
академія Національного авіаційного університету, тема дисертації: 
«Математичні моделі та методи продовження залишкового ресурсу 
радіоелектронної системи літака», (275 Транспортні технології                       
(за видами)). Спеціалізована вчена рада ДФ 23.144.002 у Льотній 
академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький, 
вул. Добровольського 1, тел. (095) 073-90-21). Науковий керівник: Сікірда 
Ю. В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та 
авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного 
університету. (13.12.2021) 
Сагун Єлизавета Сергіївна, викладач кафедри туризму та авіаційних 
перевезень, Льотна академія Національного авіаційного університету, 
тема дисертації: «Метод та модель оптимізації планування 
завантаження повітряного судна», (275 Транспортні технології                         
(за видами)). Спеціалізована вчена рада ДФ 23.144.003 у Льотній 
академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький, 
вул. Добровольського 1, тел. (095) 073-90-21). Науковий керівник:     
Сікірда Ю. В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму 
та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного 
університету. (13.12.2021) 
Стрельнікова Вікторія Анатоліївна, інженер з обробки 
геоінформаційних даних, корпорація Intetics Inc., тема дисертації: 
«Підвищення ефективності електромагнітних технологій ремонту 
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автомобільного транспорту», (274 Автомобільний транспорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.059.003 у Харківському 
національному автомобільно-дорожньому університеті (м. Харків, 
вул. Ярослава Мудрого, 25,  (057) 707-36-72). Науковий керівник: Батигін 
Юрій Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
фізики автомобільного факультету Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету. (13. 12. 2021) 
Помазан Данило Павлович, старший інженер ПрАТ «ЕЛАКС», тема 
дисертації: «Підвищення енергоефективності системи «тепловий двигун 
– тяговий електропривод» тепловоза» (273 Залізничний транспорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.820.004 в Українському державному 
університеті залізничного транспорту (м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7 
тел. (066) 6357601). Науковий керівник: Маслій А.С., кандидат технічних 
наук, доцент, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки Українського державного університету залізничного 
транспорту. (20. 12. 2021) 
Прокопенко Павло Миколайович, аспірант Державного університету 
інфраструктури та технологій, тема дисертації: «Підвищення безпеки 
руху вантажних вагонів зі зменшеною тарою шляхом удосконалення 
засобів і підходів проведення ходових випробувань», (273 Залізничний 
транспорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.820.012 в Державному 
університету інфраструктури та технологій (м. Київ, вул. Кирилівська, 9, 
 044-463-74-70). Науковий керівник: Фомін Олексій Вікторович, доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри вагонів та вагонного 
господарства Державного університету інфраструктури та технологій. 
(20. 12. 2021) 
Мальцев Станіслав Едуардович, старший помічник капітана фірми 
«Даніка крюїнг сервісес», тема дисертації: «Розробка способу 
визначення параметрів маневрування судна при криволінійному русі», 
(271 Річковий та морський транспорт). Спеціалізована вчена рада               
ДФ 41.106.004 в Національному університеті «Одеська морська 
академія» (м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8,  +38 (048) 793-16-72). 
Науковий керівник: Голіков В.В., доктор технічних наук, с.н.с., професор, 
професор кафедри управління судном Національного університету 
«Одеська Морська Академія». (28. 12. 2021) 
Сєдаш Сергій Павлович, старший льотчик-випробувач Льотно-
випробувального комплексу ТОВ „Вертольоти Мотор Січ“ 
(м. Запоріжжя), тема дисертації: «Метод підвищення ефективності 
формування навичок операторів динамічних складних об’єктів в системі 
управління повітряним рухом», (275 Транспортні технології (за видами)). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 23.144.004 у Льотній академії 
Національного авіаційного університету (м. Кропивницький, 
вул. Добровольського 1,  (095) 073-90-21). Науковий керівник: 
Павленко М. А., доктор технічних наук, професор, начальник кафедри 
математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем 
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управління Харківського національного університету Повітряних Сил 
імені Івана Кожедуба. (28.12.2021) 

 

28 Публічне управління та адміністрування 

Гаврилюк Віталій Богданович, аспірант Національної академії 
державного управління при Президентові України, тема дисертації 
«Державні механізми провадження кібербезпеки в Україні»                               
(281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.707.025 в Національному університеті цивільного захисту 
України, ДСНС України (м. Харків, вул. Чернишевська, 94, 61023,           
тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Карпенко Олександр 
Валентинович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач 
кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної 
академії державного управління при Президентові України.                       
(06. 12. 2021) 
Каюкін Василь Олексійович, аспірант Харківського регіонального 
інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України, тема дисертації «Публічне 
регулювання ринку залізничних перевезень» (281 Публічне управління 
та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.024                            
в Національному університеті цивільного захисту України, ДСНС України 
(м. Харків, вул. Чернишевська, 94, 61023, тел. (057) 715-63-91). Науковий 
керівник: Лагутін Василь Дмитрович, доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної 
політики Київського національного торговельно-економічного 
університету. (06. 12. 2021) 
Коленко Вікторія Вікторівна, ад’юнкт Національного університету 
цивільного захисту України, тема дисертації «Механізми публічного 
управління взаємодії влади з засобами масової інформації в сучасній 
Україні», (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.707.023 в Національному університеті цивільного 
захисту України, ДСНС України (м. Харків, вул. Чернишевська, 94, 61023, 
тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Садковий Володимир 
Петрович, доктор наук з державного управління, професор, ректор 
Національного університету цивільного захисту України. (06. 12. 2021) 
Москвіна Валерія Ігорівна, аспірантка денної форми ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», тема 
дисертації: «Трансфертна політика у розвитку соціальної сфери 
України», (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.006.055 в ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, 
тел. (044) 455-60-30). Науковий керівник: Ємельяненко Лариса 
Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 
національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський 
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національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 
(06.12.2021) 
Павлов Микола Миколайович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Цифровізація управлінської діяльності органів місцевого 
самоврядування», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.269 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Наместнік В.В., 
кандидат наук з державного управління, асистент кафедри управління 
інформаційною політикою Навчально-наукового інституту публічного 
управління та державної служби  Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. (06. 12. 2021) 
Панасенко Євгеній Олександрович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Формування та реалізація стратегії мультилінгвізму для 
публічного врядування сучасної України», (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.223 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Гонюкова Л. В., доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту 
публічного управління та державної служби Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (06. 12. 2021) 
Лелюк Роман Валерійович, директор Департаменту суспільних 
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), тема дисертації: «Особливості 
інституціоналізації владно-громадських ініціатив у контексті розвитку 
громадянського суспільства в Україні», (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.272                               
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,                     
(м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник:  Голубь В.В., доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту 
публічного управління та державної служби Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (13. 12. 2021) 
Гомоляко Ольга Віталіївна, головний спеціаліст відділу 
адміністрування Департаменту державної виконавчої служби 
Міністерства юстиції України, тема дисертації: «Організаційно-правові 
механізми участі громадськості у виробленні публічної політики                       
в Україні», (28 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.271 Київського національного університету             
імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Пухкал Олександр Григорович, 
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 
парламентаризму ННІ публічного управління та державної служби 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка.                     
(13. 12. 2021) 
Мойсіяха Андрій Валентинович, заступник командира військової 
частини А3958 з морально-психологічного забезпечення Збройних Сил 
України, аспірант заочної форми навчання, Приватне акціонерне 
товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом». Тема дисертації «Розвиток механізмів 
реалізації державної політики у соціогуманітарній сфері», (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада                             
ДФ 26.142.011 у Приватному акціонерному товаристві «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
(03039,м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел. 490-95-12). Науковий керівник: 
Дацій Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Приватного 
акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 
Академія управління персоналом». (13. 12. 2021) 
Амро Альван Н.О., аспірант денної форми навчання кафедри 
публічного адміністрування Приватного акціонерного товариства 
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 
персоналом».Тема дисертації «Становлення та розвиток системи 
державного управління у сфері національної безпеки: міжнародно-
правовий аспект», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.142.012 у Приватному акціонерному 
товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2,                     
тел. 490-95-12). Науковий керівник: Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, 
доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 
публічного управління та адміністрування Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі. (13. 12. 2021) 
Семенова Тетяна Миколаївна, заступник голови Київської обласної 
ради, тема дисертації: «Управління місцевими фінансами в умовах 
децентралізації(на прикладі району)», (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.270                                   
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,   
(м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, тел. (044) 2393141). 
Науковий керівник: Ігнатенко О.П., доктор наук з державного управління, 
доцент, доцент кафедри екологічної безпеки Навчально-наукового 
інституту екобезпеки та управління Державної екологічної академії 
післядипломної освіти та управління (13. 12. 2021) 
Акімов Андрій Володимирович, здобувач наукового ступеня доктора 
філософії, Запорізький національний університет, тема дисертації 
«Концептуальні основи електронного врядування в системі місцевих 
громад» (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ ДФ 17.127.001 у Класичному приватному університеті 
(69002, м.  Запоріжжя, вул. Жуковського 70Б, тел. +380504842230). 
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Науковий керівник: Бікулов Дамір Тагірович, доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри бізнес-адміністрування                    
і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький 
національний університет. (20. 12. 2021) 
Жорняк Андрій Миколайович, начальник управління фізичної культури 
та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької області, тема 
дисертації: «Модернізація діяльності органів місцевого самоврядування 
щодо соціальної інтеграції осіб з інвалідністю в Україні» (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада                            
ДФ 08.080.007 у Національному технічному університеті «Дніпровська 
політехніка» (м.Дніпро, просп. Д.Яворницького, 19, тел. (056) 746-22-00). 
Науковий керівник : Бородін Є.І., доктор історичних наук, професор, 
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».                   
(20.12.2021) 
Жорняк Андрій Миколайович, начальник управління фізичної культури 
та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької області, тема 
дисертації: «Модернізація діяльності органів місцевого самоврядування 
щодо соціальної інтеграції осіб з інвалідністю в Україні» (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада                            
ДФ 08.080.007 у Національному технічному університеті «Дніпровська 
політехніка» (м.Дніпро, просп. Д.Яворницького, 19, тел. (056) 746-22-00). 
Науковий керівник: Бородін Є.І., доктор історичних наук, професор, 
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».                   
(20.12.2021)  
Зілінська Аліна Сергіївна, молодший науковий співробітник Науково 
дослідного сектору  за госпдоговірною темою «Проведення аналізу 
можливих бізнес-ніш розвитку неаграрного сектору у сільській місцевості 
Тростянецької ОТГ та розробка Програми розвитку малого та 
середнього підприємництва Тростянецької ОТГ 2021 – 2022», тема 
дисертації: «Розроблення організаційного забезпечення управління 
місцевими бюджетами» (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.019 в Інституті підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України, (м. Київ, вул.Нововокзальна, 17, 
 (044) 536-14-87). Науковий керівник: Мельник Вікторія Іванівна, 
кандидат економічних наук, доцен, доцент кафедри державного 
управління, публічного адміністрування та регіональної економіки 
Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця. (20. 12. 2021) 
Іванов Андрій Вікторович, директор Києво-Святошинського районного 
центру зайнятості, тема дисертації: «Реалізація політики зайнятості 
щодо підтримки підприємництва в Україні», (281 Публічне управління         
та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.016                         
в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України,              
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(м. Київ, вул.Нововокзальна, 17,  (044) 536-14-87). Науковий керівник: 
Дмитренко Геннадій Васильович, доктор наук з державного управління, 
професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування  
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.               
(20. 12. 2021) 
Кризина Олена Вікторівна, т.в.о. начальника патологоанатомічного 
відділення Центрального госпіталю Військово-медичного управління 
Служби безпеки України, тема дисертації: «Механізми державного 
управління патологоанатомічною службою України в умовах 
реформування сфери охорони здоров’я», (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.058 в ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, тел. (044) 455-60-30). 
Науковий керівник: Федірко Наталія Вікторівна, кандидат економічних 
наук, доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного 
управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана». (20. 12. 2021) 
Пророчук Микола Васильович, директор ТОВ «Західно-українське 
інноваційне агенство», тема дисертації: «Механізми взаємодії публічної 
влади і бізнесу у сфері інфраструктури», (281 Публічне управління та 
адміністрування ). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.273 в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Казюк Я.М., доктор наук з державного управління, доцент, професор 
кафедри регіональної політики навчально-наукового інституту 
публічного управління та державної служби Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (20. 12. 2021) 
Радченко Андрій Петрович, аспірант кафедри публічного управління 
та землеустрою, Класичний приватний університет, тема дисертації 
«Розвиток політико-управлінської еліти в умовах адміністративної 
реформи в Україні» (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.127.002 у Класичному приватному 
університеті (69002, м.  Запоріжжя, вул. Жуковського 70Б,                      
тел. +380504842230). Науковий керівник: Буканов Григорій 
Миколайович, доктор наук з державного управління, доцент, професор 
кафедри конституційного, адміністративного та трудового права, 
Запорізький національний університет, Національний університет 
«Запорізька політехніка». (20. 12. 2021) 
Атаманчук Павло Петрович, комерційний директор Акціонерного 
товариства «Дніпровський електровозобудівний завод» АТДЕВЗ, тема 
дисертації: «Публічне управління процесами підвищення якості життя 
територіальних громад» (281 «Публічне управління та 
адміністрування»). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.080.008                                   
у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» 
(м.Дніпро, просп. Д.Яворницького, 19, тел. (056) 746-22-00). Науковий 



 
116 

керівник: Липовська Н.А., доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка». (28. 12. 2021) 
Зейтуллаєва Ельвіра Зевріївна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Багаторівневе врядування процесами адаптації внутрішньо 
переміщених осіб в Україні», (281 «Публічне управління та 
адміністрування»). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.006                             
в Одеському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України, (м. Одеса, вул. Генуезька, 22,  (048) 7059743). Науковий 
керівник: Попов Микола Петрович, кандидат наук з державного 
управління, доцент, професор кафедри публічного управління                        
та регіоналістики Одеського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України. (28. 12. 2021) 
Клименко Анастасія Сергіївна, аспірантка денної форми навчання 
Одеського регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України, тема 
дисертації: «Концептуальні засади формування соціальної довіри                    
в Україні на рівні територіальних громад» (281 «Публічне управління та 
адміністрування»). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.009                              
в Одеському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України, (м. Одеса, вул. Генуезька, 22,  (048) 7059743). Науковий 
керівник: Пахомова Тетяна Іванівна, доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри регіональної політики та 
публічного адміністрування Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України. (28. 12. 2021) 
Левченко Ксенія Олександрівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Співробітництво органів публічної влади з міжнародними 
організаціями у питаннях впровадження демократичних реформ                       
в Україні», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.018, Інститут підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України, (м. Київ, вул. Нововокзальна, 17, 
 (044) 536-14-85). Науковий керівник: Бєльська Тетяна Валентинівна, 
доктор наук з державного управління, доцент, завідуюча кафедри 
менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України. (28. 12. 2021) 
Маланчук Оксана Григорівна, начальник 1-го сектору (протидії 
корупції) Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області 
Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, 
тема дисертації: «Вплив глобальних ініціатив на процеси запобігання 
корупції в системі публічного управління України: теоретико-прикладний 
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аспект», (281 «Публічне управління та адміністрування»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.008 в Одеському регіональному 
інституті державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України, (м. Одеса, вул. Генуезька, 22,            
 (048) 7059743). Науковий керівник: Матвєєнко Ірина Володимирівна, 
кандидат наук з державного управління, начальник відділу з координації 
наукової роботи та докторантури Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України. (28. 12. 2021) 
Масляк Мирослава Ігорівна, помічник-консультант народного депутата 
України Молотка І. Ф. (патронатна служба), м. Київ, тема дисертації: 
«Інноваційні трансформації публічного управління: культурно-освітній 
аспект», (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.055.028 в Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А,         
 (057) 702-18-35). Науковий керівник: Кудріна О. Ю., доктор 
економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
(наукової) роботи Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка. (28. 12. 2021) 
Мустафаєва Ельзара Талятівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Реформування територіальних основ публічної влади                 
в умовах поліетнічності», (281 «Публічне управління та 
адміністрування»). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.005    
в Одеському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України, (м. Одеса, вул. Генуезька, 22,  (048) 7059743). Науковий 
керівник: Попов Микола Петрович, кандидат наук з державного 
управління, доцент, професор кафедри публічного управління та 
регіоналістики Одеського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України. (28. 12. 2021) 
Мюджахіт Бал, аспірант, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом» (МАУП). Tемa дисертації: «Стратегічне 
управління в умовах забезпечення публічної безпеки: міжнародний             
та національний досвід» (281 Публічне управління та адміністрування. 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.139.00  у Відкритому міжнародному 
університеті розвитку людини «Україна» ( 031I5, м. Київ, вул. Львівська, 
23,  (097) 354-54-43). Науковий керівник: Пархоменко-Куцевіл Оксана 
Ігорівна, д.н.з держ упр., професор, завідувач кафедри публічного 
управління та адміністрування, Університету Григорія Сковороди                    
в Переяславі (28. 12. 2021) 
Рогульський Олег Іванович, головний спеціаліст Відділу капітального 
будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна 
Авангардівської селищної ради, тема дисертації «Професійне навчання 
посадових осіб місцевого самоврядування: організаційно-правовий 
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аспект». (281 «Публічне управління та адміністрування»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.007 в Одеському регіональному 
інституті державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України, (м. Одеса, вул. Генуезька, 22,             
 (048) 7059743). Науковий керівник: Пахомова Тетяна Іванівна, доктор 
наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 
регіональної політики та публічного адміністрування Одеського 
регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України. (28. 12. 2021) 
Тетерін Костянтин Юрійович, головний інженер ТОВ «Уніформ», тема 
дисертації «Теоретико-організаційні засади взаємодії влади                             
та суспільства в сучасних умовах розвитку України» (281 «Публічне 
управління та адміністрування»). Спеціалізована вчена рада                 
ДФ 41.863.010  в Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України, (м. Одеса, вул. Генуезька, 22,  (048) 7059743). 
Науковий керівник: Пахомова Тетяна Іванівна, доктор з державного 
управління, професор, завідувач кафедри регіональної політики та 
публічного адміністрування Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України. (28. 12. 2021) 

 

29 Міжнародні відносини 

Плющ Діана Станіславівна, старший консультант,                                          
ТОВ «А1 КОНСАЛТИНГ», тема дисертації: «Зовнішньоторговельні 
ефекти зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом», 
(292 Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.224 Київського національного університету імені                        
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 239-31-41). Науковий керівник: Шнирков О. І., доктор 
економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри світового 
господарства і міжнародних економічних відносин Навчально-наукового 
інституту міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. (06.12.2021)  
Ніколаєнко Артем Сергійович, менеджер з оптової торгівлі ТОВ «НПО 
ЕНЕРГІЯ», тема дисертації: «Екологізація бізнесу на засадах 
циркулярної економіки в забезпеченні сталого розвитку туризму країн 
Європи», (292 Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.051.024 у Дніпровському національному університеті імені 
Олеся Гончара (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72,  (056) 374-98-01). Науковий 
керівник: Мешко Н. П., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара. (13. 12. 2021) 
Синявський Петро Миколайович,  директор Департаменту у справах 
іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби 
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України, тема дисертації: «Міжнародно-правове регулювання у сфері 
надання притулку», (293 Міжнародне право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.263 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Федорова А.Л., кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри порівняльного                                         
і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (20. 12. 2021) 
Хеллаєр Марк Стівен (громадянин Сполученого Королівства 
Великобританії та Північної Ірландії), головний експерт, директор СTA 
Economic&Export AnalystsLTD, тема дисертації: «Ефективність експорту 
України за умов євроінтеграції», (292 Міжнародні економічні відносини). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.037 в Київському національному 
торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19,            
 (044) 531-31-03). Науковий керівник: П'ятницький В. Т., кандидат 
економічних наук, доцент, віце-президент Чорноморського банку торгівлі 
та розвитку. (20. 12. 2021) 

 
 


