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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». 
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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) 

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 
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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) 
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) 

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) 

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). 
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Науковий керівник: Москальова Л. Ю., доктор педагогічних наук, 
професор, проректор з наукової роботи 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) 

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) 

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) 
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) 
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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;                           
тел. (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) 
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) 
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, 
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) 
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 
(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) 
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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 
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) 

 

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, тел. (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» 
(025, Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.009           
в Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової                 
(м. Одеса, вул. Новосельського, 63, тел. (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) 

Чен Лінь, директор Ченлинскької школи мистецтв (м. Сіань, КНР), тема 
дисертації: «Художньо-невербальна комунікація та її втілення                             
у диригентському виконавстві», (025 Музичне мистецтво). 
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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) 

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, тел. (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) 

 

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                
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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, 
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) 
Вербицький Володимир Володимирович, Третій секретар 

Посольства України у Північній Македонії, тема дисертації:  
«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) 
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          
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(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) 
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) 

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) 
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                             
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) 
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) 



 
10 

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) 

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;              
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) 
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) 

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) 
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 
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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) 
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) 

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) 
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) 

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) 
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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) 

 

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 
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 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(06.12.2021) 

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) 
Блохін Павло Васильович, аспірант Закладу вищої освіти 
«Міжнародний університет фінансів», тема дисертації: «Механізми 
становлення економіки миробудівництва в системі економічної безпеки 
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) 
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) 
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) 
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 
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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) 

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) 

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) 
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 
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) 
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) 
Литвин Валентина Анатоліївна, менеджер з виконання проєктів, 
Кімонікс Інтернешнл Інк., тема дисертації: «Неформальні інститути                 
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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) 
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) 

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) 
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 
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Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень.              
(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) 
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,  (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) 
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) 

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) 
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 
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економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки                                    
і підприємництва Державного вищого навчального закладу 
«Ужгородський національний університет». (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) 
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) 
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 
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) 
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                                     
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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) 

 

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 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 
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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 
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) 
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 
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маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка 
(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) 
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) 
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) 
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 
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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) 

 

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: 
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 
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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 
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: 
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«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 
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», МОН 
України (65000, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23 (048) 719-87-63). 
Науковий керівник: Біла-Тіунова Л.Р., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративного і фінансового права 
Національного університету «Одеська юридична академія». 
(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) 

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 керівник: 
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Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, професор, народний 
депутат України. (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) 
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 
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) 
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) 

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 
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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) 
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) 
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) 

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) 
Костів Олександр Зіновійович, суддя, Тернопільський апеляційний 
суд, тема дисертації: «Правове регулювання відносин колективного 
управління майновими авторськими та суміжними правами», (081 
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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) 
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) 
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) 

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) 
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 
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та господарського права, Хмельницький університет управління та 
права імені Леоніда Юзькова. (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) 
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) 
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) 

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)  
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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) 

 

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 
терапії Інституту експериментальної патології, онкології                                              
і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. (06. 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 
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відділу мікології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України.             
(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) 
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) 
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) 
Лобода Марія Іванівна, молодший науковий співробітник Інституту 
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, тема 
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) 
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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 

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) 
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) 
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) 
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) 

 
 
 
 
 



 
31 

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, 
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) 

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) 
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:  
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Сокольський Георгій Володимирович, доктор хімічних наук, доцент, 
професор кафедри фізичної хімії Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».           
(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) 

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) 
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, 
 ( 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) 
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) 
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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) 
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) 

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) 

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) 

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 



 
34 

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 
прикладної хімії хімічного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. (13. 12. 2021) 

 

11 Математика та статистика 

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) 
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,                   
тел. (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) 

 

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 
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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) 
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) 
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) 

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, 
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завідувач кафедри інформаційних систем та мереж Національного 
університету «Львівська політехніка». (13. 12. 2021) 

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) 

 

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, тел. (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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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) 
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) 
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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14 Електрична інженерія 

 

 

 

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) 

 

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 
рада ДФ 64.050.066 Національному технічному університеті 
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«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) 

 

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 
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) 

 

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 
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 



 
40 

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, тел. 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 (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) 

 

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) 
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 
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факультету інженерних систем та екології Київського національного 
університету будівництва і архітектури. (13. 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) 

 

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) 
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 
університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, 0979423962. Науковий 
керівник: Кулик Михайло Федорович, д. с.-г. наук, професор, професор 
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кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та 
годівлі Вінницького національного аграрного 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) 
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) 
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) 

 

21 Ветеринарна медицина 

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       
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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» (081 Право). 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) 

 

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            



 
44 

у поєднанні з надмірною масою тіла з урахуванням основних 
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) 
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; галузь знань: 22 – Охорона здоров’я) 
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) 
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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 64.600.051 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) 
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) 
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) 
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 
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) 
Жегестовська Діана Володимирівна, асистент кафедри терапії                      
і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
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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) 
Заяць Ольга Василівна, асистент Івано-Франківського національного 
медичного університету МОЗ України, тема дисертації: «Співвідношення 
показників оксидативних процесів, системи L-аргінін/аргінази, газових 

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) 
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 
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) 
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 
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медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії 
Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ 
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 
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) 
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) 

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) 
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, 
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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) 
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) 
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) 
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) 

 

23 Соціальна робота 
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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 
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) 
Стрельнікова Вікторія Анатоліївна, інженер з обробки 
геоінформаційних даних, корпорація Intetics Inc., тема дисертації: 
«Підвищення ефективності електромагнітних технологій ремонту 
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: 
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Батигін Юрій Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри фізики автомобільного факультету Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету. (13. 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) 
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) 

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) 
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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 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.                     
(13. 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) 
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) 

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 
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Ю. В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та 
авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного 
університету. (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) 

 

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) 

 
 


