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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 

Гайда Василь Ярославович, аспірант кафедри природничих наук, 
хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 
тема дисертації: «Методична система формування самоосвітньої 
компетентності з фізики учнів основної школи в освітньому середовищі 
сталого розвитку», (014 Середня освіта (за предметними 
спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 23.053.013                                  
у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка (м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1,             
 (0522) 32-08-89). Науковий керівник: Садовий М. І., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. (04. 01. 2022) 
Є Ченьцін, аспірант Національного університету фізичного виховання і 
спорту України, тема дисертації: «Моделювання тренувальних 
навантажень веслярів на байдарках на основі застосування 
спеціального веслувального ергометра», (017 Фізична культура і спорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.289.029 у Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України, (м. Київ, вул. Фізкультури,1, 
(044) 287-05-35). Науковий керівник: Дяченко А. Ю., доктор наук                    
з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри водних 
видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту 
України. (04. 01. 2022) 
Матвейко Оксана Миколаївна, викладач кафедри фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тема 
дисертації: «Структура та зміст фізичної підготовки військовослужбовців 
після контузії», (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 32.051.021 у Волинському національному університеті імені 
Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13,  (0332)72-01-23). Науковий 
керівник: Романчук Сергій Вікторович, доктор наук з фізичного 
виховання та спорту, професор, начальник кафедри фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.                     
(04. 01. 2022) 
Тань Сяо, аспірант Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, тема дисертації: «Формування 
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естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР 
засобами китайської народної опери», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.058 у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди                         
(м. Харків, вул. Алчевських, 29,  (057) 700-3527). Науковий керівник: 
Коваленко О.А, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
практики англійського усного та писемного мовлення Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.                        
(04. 01. 2022) 
Авраменко Олена Валеріївна, аспірант Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: 
«Формування в майбутніх хореографів інформаційно-комунікаційної 
компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.061                
у Харківському національному педагогічному університеті імені 
Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29,  (057) 700-3527). 
Науковий керівник: Перетяга Л. Є., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри спеціальної педагогіки Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. (11. 01. 2022) 
Алі Хамаде, тимчасово не працює, тема дисертації: «Корекція 
психофізичного стану дітей шкільного віку з розладами аутичного 
спектру засобами фізичного виховання в умовах інклюзивної освіти» 
(017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена рада                               
ДФ 35.829.001 у Львівському державному університеті фізичної культури 
імені Івана Боберського (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11;                     
тел. (032) 255-32-01). Науковий керівник: Боднар Іванна Романівна, 
доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач 
кафедри теорії і методики фізичної культури, Львівський державний 
університет фізичної культури імені Івана Боберського. (11. 01. 2022) 
Ао Денгаова, аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, 
хорового співу і диригування Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, тема дисертації: «Формування фахового 
самоставлення майбутніх учителів музичного мистецтва у системі 
неперервної освіти», (014 Середня освіта (за предметними 
спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.049                                   
в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова                
(м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий керівник:              
Хижна О. П., професор кафедри теорії та методики музичної освіти, 
хорового співу і диригування Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова. (11. 01. 2022) 
Баранець Інна Володимирівна, асистент кафедри спеціальної освіти і 
соціальної роботи Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, тема дисертації:                                 
«Формування комунікативної компетентності у дітей старшого 
дошкільного віку із моторною алалією» (016 Спеціальна освіта). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 26.450.001 в Інституті спеціальної 
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України,                      
(м. Київ, 04060, вул. М. Берлинського, 9,  (044) 468-14-81). Науковий 
керівник:  Пахомова Н. Г., доктор педагогічних наук, професор кафедри 
соціальної і корекційної педагогіки, завідувач  кафедри спеціальної 
освіти і соціальної роботи Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка. (11. 01. 2022) 
Ван Хайлун, аспірант кафедри теорії та методики музичної                          
освіти, хорового співу і диригування Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: «Методика 
формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва                       
до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними хоровими 
колективами», (014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.057 в Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ,                               
вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий керівник: Козир А. В., 
завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу                   
і диригування Національного педагогічного університету                                       
імені М. П. Драгоманова. (11. 01. 2022) 
Ван Цзисі, аспірант кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного 
виконавства Національного педагогічного університету                                        
імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: «Методика підготовки 
майбутнього вчителя музики до керівництва інструментальним 
ансамблем у спеціалізованих музичних закладах», (014 Середня освіта 
(за предметними спеціальностями). Спеціалізована вчена                               
рада ДФ 26.053.050 в Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). 
Науковий керівник: Щолокова О.П., завідувач кафедри педагогіки 
мистецтва та фортепіанного виконавства Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. (11. 01. 2022) 
Ван Юаньсінь, аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, 
хорового співу і диригування Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, тема дисертації: «Формування музично-
ритмічної компетентності майбутніх учителів музики та хореографії», 
(014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.053.051 в Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). 
Науковий керівник: Козир А.В., завідувач кафедри теорії та методики 
музичної освіти, хорового співу і диригування Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (11. 01. 2022) 
Гао Сюеянь, аспірант Національного університету фізичного виховання 
і спорту України, тема дисертації: «Моделювання функціональної 
підготовленості жінок у веслуванні на каное», (017 Фізична культура                    
і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.289.027 у Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України, (м. Київ,                               
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вул. Фізкультури,1;  (044) 287-05-35). Науковий керівник:                        
Дяченко А. Ю., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, 
завідувач кафедри водних видів спорту Національного університету 
фізичного виховання і спорту України. (11. 01. 2022) 
Го Цзя, аспірант Національного університету фізичного                         
виховання і спорту України, тема дисертації: «Моделювання 
тренувальних навантажень, спрямованих на підвищення                         
потужності і ємності енергозабезпечення веслярів-спринтерів»                       
(017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена рада                                   
ДФ 26.289.028 у Національному університеті фізичного виховання і 
спорту України, (м. Київ, вул. Фізкультури,1;  (044) 287-05-35). 
Науковий керівник: Дяченко А. Ю., доктор наук з фізичного виховання               
і спорту, професор, завідувач кафедри водних видів спорту 
Національного університету фізичного виховання і спорту України.                  
(11. 01. 2022) 
Діра Надія Олександрівна, асистент кафедри педагогіки 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
тема дисертації: «Виховання ціннісного ставлення до живої природи 
учнів середнього шкільного віку», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.018 Хмельницького 
національного університету, (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 
 (0382) 675574). Науковий керівник: Сопівник Р.В., доктор педагогічних 
наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. (11. 01. 2022) 
Докторович Валерія Миколаївна, аспірант Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», тема дисертації                
«Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-
технічної) освіти», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.455.012 у Державному закладі вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти», (м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-а,                             
 (044) 484-10-96). Науковий керівник: Сергеєва Л. М., доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри професійної та вищої освіти Центрального 
інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України. (11. 01. 2022) 
Кірюха Катерина Ігорівна, учитель історії та правознавства 
Криворізької спеціалізованої школи № 71, тема дисертації: 
«Формування громадянської відповідальності учнівської молоді                            
в умовах підготовки до майбутньої професійної діяльності»                               
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 09.053.006 у Криворізькому державному педагогічному університеті 
(м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,  тел. (056) 470-13-34). Науковий 
керівник: Савченко Л. О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького 
державного педагогічного університету. (11. 01. 2022) 
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Легка Людмила Володимирівна, учитель інформатики Криворізької 
загальноосвітньої школи № 90, тема дисертації: «Методика навчання 
основ квантової інформатики учнів ліцеїв» (014 Середня освіта                         
(за предметними спеціальностями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 09.053.007 у Криворізькому державному педагогічному університеті 
(м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,  (056) 470-13-34). Науковий керівник: 
Шокалюк С. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
інформатики та прикладної математики Криворізького державного 
педагогічного університету. (11. 01. 2022) 
Лотоцький Ігор Романович, викладач кафедри фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спорту, Національна академія 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тема дисертації: 
«Структура та зміст фізичної підготовки спортсменів у військовому 
п’ятиборстві» (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.829.006 у Львівському державному університеті фізичної культури 
імені Івана Боберського (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11;              
тел. (032) 255-32-01). Наукові керівники: Лесько Орест Михайлович, 
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший 
викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 
підготовки і спорту, Національна академія сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного; Андрес Андрій Степанович, кандидат 
наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри 
фізичного виховання Національний університет «Львівська політехніка». 
(11. 01. 2022) 
Лукіянчук Валентин Леонідович, аспірант кафедри теорії та методики 
фізичного виховання Національного педагогічного університету                      
імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: «Розвиток координаційних 
здібностей учнів початкової школи з порушенням постави на уроках 
фізичної культури», (014 Середня освіта (за предметними 
спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.058                                   
в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова               
(м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий керівник: 
Тимошенко О. В., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 
фізичного виховання, спорту і здоров’я Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова. (11. 01. 2022) 
Мельниченко Людмила Ігорівна, викладач кафедри педагогіки, теорії 
і методики початкової освіти Університету Григорія Сковороди                              
в Переяславі, тема дисертації: «Формування дослідницьких умінь 
майбутніх учителів початкової школи засобами STEM-технологій»,          
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада                                  
ДФ 27.053.011 в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі                         
(м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30,  (099) 335-64-99). Науковий 
керівник: Ігнатенко Н. В., кандидат педагогічних наук, професор, декан 
факультету педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва Університету 
Григорія Сковороди в Переяславі. (11. 01. 2022) 
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Остапенко Анна Вікторівна, молодший науковий співробітник 
лабораторії зарубіжних систем професійної освіти Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України, тема дисертації: «Освітня        
та науково-методична діяльність Івана Петровича Львова (1879-1971)», 
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада                              
ДФ 79.053.002 у Національному університеті «Чернігівський              
колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 53, 
 (04622) 3-34-94). Науковий керівник: Кузьменко Н. М., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 
психологічного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (11. 01. 2022) 
Панькевич Ярослав Андрійович, викладач кафедри фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, Національна 
академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тема 
дисертації: «Удосконалення спеціальної фізичної підготовки 
військовослужбовців інженерних військ Сухопутних військ Збройних Сил 
України» (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена рада            
ДФ 35.829.007 у Львівському державному університеті фізичної культури 
імені Івана Боберського (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11;                          
тел. (032) 255-32-01). Наукові керівники: Лесько Орест Михайлович, 
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший 
викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 
підготовки і спорту, Національна академія сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного; Сороколіт Наталія Стефанівна, кандидат 
наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії і 
методики фізичної культури, Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського. (11. 01. 2022) 
Петрикіна Анна Сергіївна, вчитель іноземної мови Комунального 
закладу «Харківська спеціальна школа імені В. Г. Короленка» 
Харківської області, тема дисертації: «Формування творчої                          
активності учнів 5-8 класів із порушеннями зору засобами                   
музейної педагогіки» (016 Спеціальна освіта). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.450.004 в Інституті спеціальної педагогіки і психології                    
імені Миколи Ярмаченка НАПН України, (м. Київ, 04060,                              
вул. М. Берлинського, 9,  (044) 468-14-81). Науковий керівник: 
Омельченко І. М., доктор психологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей                                   
з особливими потребами Інститут спеціальної педагогіки і психології 
імені Миколи Ярмаченка НАПН України. (11. 01. 2022) 
Пилипчак Іван Васильович, викладач кафедри фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спорту, Національна академія 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тема дисертації: 
«Структура та зміст фізичної підготовки спортсменів у військовому 
п’ятиборстві» (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.829.008 у Львівському державному університеті фізичної культури 
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імені Івана Боберського (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11;                     
тел. (032) 255-32-01). Наукові керівники: Лойко Орест Миронович, 
кандидат історичних наук, професор, професор кафедри фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної 
академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Римар 
Ольга Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури, Львівський 
державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.                 
(11. 01. 2022) 
Піканова Наталія Володимирівна, директор ТОВ «Мр. Лідер Глобал», 
тема дисертації: «Формування соціалізованості старших дошкільників                  
із загальним недорозвитком мовлення в умовах інклюзивної                 
групи» (016 Спеціальна освіта). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.450.005 в Інституті спеціальної педагогіки і психології                                 
імені Миколи Ярмаченка НАПН України, (м. Київ, 04060,                                         
вул. М. Берлинського, 9,  (044) 468-14-81). Науковий керівник: 
Омельченко І. М., доктор психологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей                                 
з особливими потребами Інститут спеціальної педагогіки і психології 
імені Миколи Ярмаченка НАПН України. (11. 01. 2022) 
Попова Олена Володимирівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Формування компетентності українського усного діалогічного мовлення 
в учнів основної школи методом дискусії», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.306 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                         
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник 
Любашенко О. В., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур 
Навчально-наукового  інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.(11. 01. 2022) 
Рутковська Олена Миколаївна, аспірантка кафедри теорії                                        
і методики технологічної освіти Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка, тема дисертації:                               
«Методика організації позаурочної роботи учнів з трудового навчання», 
(014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.053.018 у Полтавському 
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка 
(м. Полтава, вул. Остроградського, 2;  (0532) 52-17-52). Науковий 
керівник: Цина А. Ю., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії і методики технологічної освіти та дизайну                
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка. (11. 01. 2022) 
Тянь Лінь, аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, 
хорового співу і диригування Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, тема дисертації: «Методика формування 
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вокально-технічних умінь майбутнього вчителя музики у процесі 
фахового навчання», (014 Середня освіта (за предметними 
спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.053                                   
в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова                
(м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий керівник: 
Хоружа О. В., доцент кафедри теорії та методики музичної освіти, 
хорового співу і диригування Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова. (11. 01. 2022) 
Хоу Їмей, аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового 
співу і диригування Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, тема дисертації: «Методика особистісно-
креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики», 
(014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.053.054 в Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). 
Науковий керівник: Степанова Л.П., доцент кафедри теорії та методики 
музичної освіти, хорового співу і диригування Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (11. 01. 2022) 
Цзі Лей, аспірант кафедри педагогічної творчості Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: 
«Формування культури художньо-педагогічного спілкування 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.045                                   
в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова                
(м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий керівник: Гузій 
Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
теоретичної та консультативної психології Національного педагогічного 
університету імені М.  П. Драгоманова. (11. 01. 2022) 
Чень Цзін, аспірант Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: «Патріотичне 
виховання учнів молодших класів експериментальних шкіл в КНР 
засобами народних танців», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.064 у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди                    
(м. Харків, вул. Алчевських, 29,  (057) 700-3527). Науковий керівник: 
Жерновникова О. А, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри математики Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди. (11. 01. 2022) 
Чжан Вей, аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, 
хорового співу і диригування Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, тема дисертації: «Формування кроскультурної 
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у системі 
неперервної освіти засобами цифрових технологій», (015 Професійна 
освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.055                   
в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова              
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(м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий керівник: Хижна 
О.П., професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового 
співу і диригування Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова. (11. 01. 2022) 
Чжан Цзянань, аспірант кафедри педагогіки мистецтва та 
фортепіанного виконавства Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: «Методичні засади 
формування світоглядної культури майбутніх учителів музики у процесі 
фортепіанного навчання», (014 Середня освіта (за предметними 
спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.056                                    
в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова                 
(м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий керівник: 
Щолокова О. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (11. 01. 2022) 
Шелепницька-Говорун Наталія Михайлівна, професор кафедри 
культурології Національного університету біоресурсів                                                    
і природокористування України, тема дисертації: «Формування 
вокальної культури фахівців музичного мистецтва в закладах вищої 
освіти Польщі», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.019 Хмельницького 
національного університету, (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 
 (0382) 675574). Науковий керівник: Кучай О. В., доктор педагогічних 
наук, доцент, професор кафедри педагогіки гуманітарно-педагогічного 
факультету Національного університету біоресурсів                                                        
і природокористування України. (11. 01. 2022) 
Шкура Геннадій Анатолійович, аспірант Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», тема дисертації «Управління 
проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.013                                       
у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 
(м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-а,  (044) 484-10-96). Науковий 
керівник: Рябова З. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту освіти та права Державного закладу вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України. (11. 01. 2022) 
Юзик Марія Антонівна, аспірант кафедри педагогіки Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, тема 
дисертації: «Формування фахових компетентностей майбутніх                        
учителів початкової школи в освітньому процесі педагогічних           
акладів фахової передвищої освіти України», (015 Професійна освіта    
(за спеціалізаціями)). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.020 
Хмельницького національного університету, (м. Хмельницький, 
вул. Інститутська, 11,  (0382) 675574). Науковий керівник: Кучай О. В., 
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки 
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Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
(11. 01. 2022) 
Гриняєва Наталя Миколаївна, викладач Відокремленого структурного 
підрозділу «Криворізький фаховий коледж Державного університету 
економіки і технологій», тема дисертації: «Формування професійно-
орієнтованої іншомовної компетентності молодших спеціалістів сфери 
обслуговування» (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.008 у Криворізькому           
державному педагогічному університеті (м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54, 
 (056) 470-13-34). Науковий керівник: Кучер С. Л., доктор педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Криворізького державного 
педагогічного університету. (18. 01. 2022) 
Коваленко Юлія Миколаївна, старший викладач кафедри української 
та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури, 
тема дисертації: «Формування управлінської компетентності майбутніх 
менеджерів у спортивній діяльності в процесі фахової підготовки»,          
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.700.071 у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27,  тел. (057) 73-98-299). 
Науковий керівник – Гращенкова Ж. В., кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту 
Харківської державної академії фізичної культури. (18. 01. 2022) 
Лавінда Світлана Дмитрівна, старший викладач кафедри             
української та російської мов як іноземних Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова, тема 
дисертації: «Формування професійно-комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців з будівництва та цивільної інженерії    
в процесі вивчення гуманітарних дисциплін», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.072 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків,                             
просп. Льва Ландау, 27,  (057) 73-98-299). Науковий керівник –              
Ізбаш С. С., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії 
України. (18. 01. 2022) 
Мирошніченко Віталій Олександрович, аспірант Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, тема 
дисертації: «Формування мотивації студентів до фізичного виховання             
у освітньому процесі аграрних закладів вищої освіти» (015 Професійна 
освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.061            
у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  (044) 527-82-28). Науковий 
керівник: Амеліна С. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. (18. 01. 2022) 
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Смоляк Павло Орестович, аспірант Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, тема дисертації: 
«Формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 
освіти» (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.004.060 у Національному університеті біоресурсів                       
і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 (044) 527-82-28).Науковий керівник: Сопівник Р. В., доктор 
педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. (18. 01. 2022) 
Федченко Каріна Олегівна, провідний фахівець відділу постачання та 
моніторингу цін Національного університету біоресурсів                                          
і природокористування України, тема дисертації: «Формування 
ціннісного ставлення до здоров’я у студентів університетів наук                    
про життя та навколишнє середовище» (015 Професійна освіта                             
(за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.062                         
у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  (044) 527-82-28). Науковий 
керівник: Сопівник І. В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри соціальної роботи та реабілітації Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. (18. 01. 2022) 
Гунченко Валерій Віталійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Структура та зміст спеціальної фізичної підготовки спортсменів                          
у пляжному волейболі на етапі підготовки до вищої спортивної 
майстерності», (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.881.005 у Придніпровській державній академії                          
фізичної культури і спорту (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10,              
 (067)266-09-45). Науковий керівник: Соловей О. М., кандидат наук                
з фізичного виховання і спорту, доцент, декан факультету фізичного 
виховання Придніпровської державної академії фізичної культури          
і спорту. (31. 01. 2022) 
Науменко Станicлав Сергiйович, викладач кафедри східних                      
мов Харківського національного педагогічного університету імені                       
Г. С. Сковороди, тема дисертації: «Організація професійного навчання 
обдарованих учнів у школах КНР», (015 Професійна освіта                                  
(за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.051                            
у Харківському національному педагогічному університеті імені                           
Г. С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29;  +38(057)700-35-27). 
Науковий керівник: Боярська-Хоменко А. В., доктор педагогічних наук, 
доцент, в.о. завідувачки кафедри освітології та інноваційної педагогіки 
Харківського національного педагогічного університету імені                               
Г. С. Сковороди. (31. 01. 2022) 
Олійник Ірина Сергіївна, практичний психолог Запорізької гімназії №83 
Запорізької міської ради, тема дисертації: «Підвищення ефективності 
змагальної діяльності кваліфікованих волейболісток шляхом       
оптимізації психологічного клімату команди», (017 Фізична культура                    
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і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.881.006 у Придніпровській              
державній академії фізичної культури і спорту (м. Дніпро,                                 
вул. Набережна Перемоги, 10,  (067)266-09-45). Науковий керівник: 
Дорошенко Е. Ю., доктор наук з фізичного виховання та спорту, 
професор, в.о. завідувача кафедри фізичної реабілітації, спортивної 
медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного 
медичного університету. (31. 01. 2022) 
Сунь Цзінцю, аспірант Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, тема дисертації: «Формування 
музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами 
Сузукі-методу», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.053.058 у Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г. С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; 
 +38(057)700-35-27). Науковий керівник: Жерновникова О. А, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики 
Харківського національного педагогічного університету імені                                
Г. С. Сковороди. (31. 01. 2022) 
Цзен Гуанхай, аспірант Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, тема дисертації: «Організація 
дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в системі 
неформальної освіти КНР», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.062 у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди                     
(м. Харків, вул. Алчевських, 29;  +38(057)700-35-27). Науковий 
керівник: Коваленко О. А, доктор педагогічних наук, професор,         
завідувач кафедри практики англійського усного та писемного           
мовлення Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди. (31. 01. 2022) 
Цзі Іпін, аспірант Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: «Формування цифрової 
компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах 
вищої освіти КНР», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.053.060 у Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г. С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; 
 +38(057)700-35-27). Науковий керівник: Прокопенко А. І., доктор 
педагогічних наук, професор, директор Інституту інформатизації             
освіти Харківського національного педагогічного університету імені                
Г. С. Сковороди. (31. 01. 2022) 
Чень Хуейхуей, аспірант Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: «Розвиток музично- 
педагогічної освіти в КНР та Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ 
століття)», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.053.063 у Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г. С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29;  +38(057)700-35-
27). Науковий керівник: Жерновникова О. А., доктор педагогічних наук, 
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професор, завідувач кафедри математики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. (31. 01. 2022) 

 

02 Культура і мистецтво 

Журавель-Змєєва Лілія Сергіївна, аспірантка Київського 
національного університету культури і мистецтв, тема дисертації: 
«Сучасні авторські техніки у дизайні текстильних виробів України                
ХХІ століття», (022 Дизайн). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.807.005        
у Київському національному університеті культури і мистецтв,              
(м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, (096) 056-54-04). Науковий керівник: 
Пенчук О. П., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну 
та технологій, факультету дизайну і реклами Київського національного 
університету культури і мистецтв. (04. 01. 2022) 
Рєзнік Олена Сергіївна, викладач класу баяна та акордеона 
Комунального закладу «Кремінська музична школа», тема дисертації: 
«Становлення й розвиток виробництва баянно-акордеонного 
інструментарію в Україні у ХХ столітті (органологічний аспект)»,                  
(025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.042                
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені             
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,                           
 (0342) 53-15-74). Науковий керівник: Сташевський Андрій Якович, 
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного 
мистецтва і хореографії Навчально-наукового інституту                                  
культури і мистецтв ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». (04. 01. 2022) 
Чуботіна Ірина Михайлівна, аспірантка Київського національного 
університету культури і мистецтв, тема дисертації: «Трансформація 
чоловічого костюма 1960 –1970 років: мистецтвознавчий аналіз 
українського досвіду», (022 Дизайн). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.807.007 у Київському національному університеті культури                      
і мистецтв, (м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, тел. (096) 056-54-04). 
Науковий керівник: Пенчук О. П., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри дизайну та технологій, факультету дизайну          
і реклами Київського національного університету культури і мистецтв. 
(04. 01. 2022) 
Доколова Альона Сергіївна, асистент кафедри режисури естради             
та масових свят Київського національного університету культури            
і мистецтв, тема дисертації: «3D-mapping як сучасна технологія 
мультимедійного мистецтва в Україні», (022 Дизайн). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.807.006 у Київському національному                  
університеті культури і мистецтв, (м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36,           
тел. (096) 056-54-04). Науковий керівник: Деркач С. М., кандидат 
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри режисури естради та 
масових свят Київського національного університету культури                             
і мистецтв. (11. 01. 2022) 
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Каширцев Руслан Геннадійович, викладач кафедри теорії музики 
Харківського національного університету мистецтв 
імені І. П. Котляревського, тема дисертації: «Інтерпретаційний потенціал 
тембру та фактури в оркестрових творах композиторів першої                 
половини ХХ століття», (025 Музичне мистецтво. Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.871.004 в Харківському національному університеті 
мистецтв імені І. П. Котляревського (майдан Конституції, 11/13,                          
м. Харків, 61003, Україна (057) 731-10-95). Науковий керівник: 
Борисенко М. Ю., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри 
теорії музики Харківського національного університету мистецтв 
імені І. П. Котляревського. (11. 01. 2022)  
Ковтонюк Валерія Леонідівна, аспірантка Харківського національного 
університету мистецтв імені І.П.Котляревського, тема дисертації:    
«Стиль музичної творчості М. Плетньова», (025 Музичне мистецтво). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.871.005 в Харківському 
національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського (майдан 
Конституції, 11/13, м. Харків, 61003, Україна (057) 731-10-95). Науковий 
керівник: Сухленко І.Ю., кандидат мистецтвознавства, доцент, перший 
проректор Харківського національного університету мистецтв імені 
І.П.Котляревського. (11. 01. 2022) 
Фан Сінсюань, аспірант Харківського національного університету 
мистецтв імені І.П.Котляревського, тема дисертації: «Інтерпретація 
трагедії “Ромео і Джульєтта” У. Шекспіра в музично-сценічних творах 
Ш. Гуно та Ж. Пресгурвіка», (025 Музичне мистецтво). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.871.005 в Харківському національному університеті 
мистецтв імені І. П. Котляревського (майдан Конституції, 11/13,                            
м. Харків, 61003, Україна (057) 731-10-95). Науковий керівник: Шаповал 
О.П., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інтерпретології та 
аналізу музики Харківського національного університету мистецтв імені 
І.П.Котляревського. (11. 01. 2022) 
Фартушка Олексій Дмитрович, аспірант Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського, тема                          
дисертації: «Хорова поліфонія в системі композиторського стилю                     
на прикладі творчості П. Гіндеміта, І. Стравінського, О. Щетинського)», 
(025 Музичне мистецтво. Спеціалізована вчена рада ДФ ДФ 64.871.007 
в Харківському національному університеті мистецтв імені 
І. П. Котляревського (майдан Конституції, 11/13, м. Харків, 61003, 
Україна, тел. (057) 731-10-95). Науковий керівник: Шаповалова Л. В., 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І.П.Котляревського. (11. 01. 2022) 
Хуан Лей, аспірант Харківського національного університету                   
мистецтв імені І. П. Котляревського, тема дисертації:                                         
«Пастораль в музиці: історико-типологічний та виконавський аспекти», 
(025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.871.008 в 
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Харківському національному університеті мистецтв імені 
І. П. Котляревського (майдан Конституції, 11/13, м. Харків, 61003, 
Україна, тел. (057)731-10-95). Науковий керівник: Шаповалова Л. В., 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І.П.Котляревського. (11. 01. 2022) 
Лінь Цзюньда, викладач факультету менеджменту мистецтв 
Консерваторії Гуанчжоу, тема дисертації: «Фортепіанні сонати                          
Л. Бетховена у музично-стильовому контексті ХVІІІ-ХІХ століть»                
(025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.011               
в Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової                 
(м. Одеса, вул. Новосельського, 63, тел. (048)726-78-76). Науковий 
керівник: Маркова О. М., доктор мистецтвознавства, професор кафедри 
теоретичної і прикладної культурології Одеської національної музичної 
академії імені А.В. Нежданової. (18. 01. 2022) 
Бєлов Дмитро Олексійович, аспірант Київського національного 
університету культури і мистецтв, тема дисертації: «Український комікс: 
бібліотечно-інформаційний вимір», (029 Інформаційна, бібліотечна                 
та архівна справа). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.807.004                             
у Київському національному університеті культури і мистецтв, (м. Київ, 
вул. Є. Коновальця, 36, (099)1292642). Науковий керівник: Гранчак Т. Ю., 
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, професор кафедри 
інформаційних технологій Київського національного університету 
культури і мистецтв. (25. 01. 2022) 
Мотько Альона Олександрівна, аспірантка Київського національного 
університету культури і мистецтв, тема дисертації: «Українська 
бібліотечна асоціація у сприянні розвитку бібліотечної справи в Україні 
(1995-2021 рр.)», (029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.807.012 у Київському національному 
університеті культури і мистецтв, (м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, 
(099)1292642). Науковий керівник: Гранчак Т. Ю., доктор наук                            
із соціальних комунікацій, професор, професор кафедри         
інформаційних технологій Київського національного університету 
культури і мистецтв. (25. 01. 2022) 

 

03 Гуманітарні науки 

Чедолума Ілля Іванович, аспірант Закладу вищої освіти «Український 
католицький університет» (2017-2021 рр.), тема дисертації: 
«Інтелектуальна біографія Михайла Рудницького (1889–1975 рр.)»,          
(032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.141.002           
в Закладі вищої освіти «Український католицький університет»                           
(вул. Іл. Свєнціцького, 17, м. Львів, 79011, тел.: +38 (032) 240-99-40). 
Науковий керівник: Грицак Ярослав Йосипович, доктор історичних наук, 
професор кафедри державного управління Закладу вищої освіти 
«Український католицький університет». (04. 01. 2022) 
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Геча Олена Анатоліївна, вчитель історії відокремленого підрозділу 
«Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка», 
тема дисертації: «Революції, політичні трансформації та війни в першій 
половині ХХ ст. у житті єврейських громад Правобережної України: 
колективний та персональний виміри», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 14.053.007 у Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка (м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 40, тел. 0677627861). Науковий керівник: 
Венгерська В. О., доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
історії України Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. (11. 01. 2022) 
Велінець Юрій Іванович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Вугільна промисловість у Волинській області в другій половині 40-х             
на початку 90-х років ХХ ст.», (032 Історія та археологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 32.051.023 у Волинському національному університеті 
імені Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13,  (0332)72-01-23). Науковий 
керівник: Баран Володимир Кіндратович, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри історії України та археології Волинського 
національного університету імені Лесі Українки (18. 01. 2022) 
Голод Наталія Степанівна, старший викладач кафедри мовознавства 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», тема 
дисертації: «Драматургічні категорії в системі художнього мислення 
Василя Стефаника», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада                 
ДФ 20.051.039 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,                          
 (0342) 53-15-74). Науковий керівник: Хороб Степан Іванович, доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника». (18. 01. 2022) 
Гуржи Ксенія Леонідівна, фізична особа-підприємець.                                  
Тема дисертації: «Європейське місто як модус соціальної реальності           
та категорія культури», (033 Філософія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.051.041 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508930). Науковий 
керівник: Білокобильський О.В., доктор філософських наук, професор, 
завідувач відділу теоретичних досліджень в галузі штучного інтелекту 
Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України. (18. 01. 2022) 
Іванчук Василь Петрович, аспірант IV року навчання денної 
контрактної форми за спеціальністю 032 «Історія та археологія»             
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені                            
Василя Стефаника», тема дисертації: «Померлі в обрядах і віруваннях 
кінця XIX – початку XXI століття (на матеріалах Гуцульщини)»,                     
(032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.044           
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-
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74). Науковий керівник: Костючок П. Л., кандидат історичних наук, 
доцент, доцент кафедри етнології і археології ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника». (18. 01. 2022) 
Кавацюк Дмитро Іванович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Українське представництво Галичини в австрійському парламенті 
(1861–1897 рр.)», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.051.045 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет           
імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,              
 (0342) 53-15-74). Науковий керівник: Райківський І. Я., доктор 
історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України та 
методики викладання історії ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника». (18. 01. 2022) 
Лизень Євген Володимирович, електромеханік,                                                   
АТ «Прикарпаттяобленерго», тема дисертації: «Миротворчі місії під час 
польсько-української війни 1918–1919 рр.», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.048 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: 
Борчук С. М., доктор історичних наук, професор, професор кафедри 
всесвітньої історії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника».(18. 01. 2022) 
Стеценко Володимир Іванович, старший викладач кафедри 
менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти            
Університету Григорія Сковороди в Переяславі, тема дисертації: 
«Діяльність цензурних органі в українських губерніях (1905–1917 рр.)», 
(032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада                
ДФ 20.051.049 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет              
імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,               
 (0342) 53-15-74). Науковий керівник: Коляда І.А., доктор історичних 
наук, професор, професор кафедри методики навчання суспільних 
дисциплін і гендерної освіти Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова. (18. 01. 2022) 
Сюн Юйсян, тимчасово не працює. Тема дисертації:                                
«Етикет-комунікація китайською та англійською мовами:                              
лінгво-прагматичний аспект», (035 Філологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.292 Київського національного університету імені            
Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут філології (01601,                    
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Кірносова Надія Анатоліївна, кандидат філологічних                      
наук, доцент, доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу                          
та Південно-Східної Азії Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (18. 01. 2022) 
Білик Ярослав Олегович, асистент кафедри публічного управління та 
адміністрування Херсонського державного аграрно-економічного 
університету, тема дисертації: «Народний Рух України – ідейно-
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концептуальна та соціально-кадрова база багатопартійності»,                   
(032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.022            
у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, 
пр. Волі 13,  (0332)72-01-23). Науковий керівник: Гончарук Григорій 
Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 
та етнографії України Одеського національного політехнічного 
університету. (25. 01.2022) 
Дяченко Вікторія Михайлівна, помічник директора з кадрової роботи 
коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного 
університету імені Лесі Українки, тема дисертації: «Наукова та 
культурно-просвітницька діяльність Олександра Цинкаловського»,           
(032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.024 у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, 
пр. Волі 13,  (0332)72-01-23). Науковий керівник: Каліщук Оксана 
Миколаївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 
історії України та археології. (25. 01. 2022) 
Калініченко Олександр Олександрович, ст.наук.співр. Науково-
дослідного центру Збройних Сил України «Державний Океанаріум» 
Інституту Військово-Морських сил Національного університету «Одеська 
морська академія», тема дисертації: «Українська школа підводного 
мореплавства ХІХ – початку ХХ ст.: формування, діяльність, 
персоналії», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада               
ДФ 41.051.033, в Одеському національному університеті імені 
І.І. Мечникова (м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (067)760 54 91). 
Науковий керівник – Вінцковський Тарас Степанович, доктор історичних 
наук, доцент, професор кафедри історії України Одеського 
національного університету імені І.І.Мечникова. (25. 01. 2022) 
Левенець Олександр Миколайович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Розвиток освіти і науки у Волинській області в 1964–1985 
рр.», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 32.051.025 у Волинському національному університеті імені                 
Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13,  (0332)72-01-23). Науковий 
керівник: Баран Володимир Кіндратович, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри історії України та археології. (25. 01. 2022) 
Аввад Мохамад, аспірант Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, тема дисертації: «Роль логіки в історії та філософії 
комп’ютерної науки», (033 Філософія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.221 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). 
Науковий керівник: Хоменко І.В., доктор філософських наук, професор, 
завідувачка кафедри логіки філософського факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (31. 01. 2022) 
Бегаль Тетяна Олександрівна, аспірантка Київського національного 
університету культури і мистецтв, тема дисертації: «Становлення та 
розвиток музейної експозиції: історико-культурний підхід», 
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(034 Культурологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.807.015  
у Київському національному університеті культури і мистецтв, (м. Київ, 
вул. Є. Коновальця, 36, (097) 719 21 44). Науковий керівник: Горбань Ю. 
І., кандидат культурології, доцент, професор кафедри інформаційних 
технологій Київського національного університету культури і мистецтв. 
(31. 01. 2022) 
Гаврилюк Алла Степанівна, аспірантка Київського національного 
університету культури і мистецтв, тема дисертації: «Формування 
світоглядних основ «історії ідей» у культурологічних студіях                  
Олексія Селівачова», (034 Культурологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.807.008  у Київському національному університеті культури                      
і мистецтв, (м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, (097) 719 21 44). Науковий 
керівник: Селівачов М. Р., доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри теорії й історії мистецтва Національної академії 
образотворчого мистецтва й архітектури. (31. 01. 2022) 
Данилюк Уляна Ігорівна, аспірантка Київського національного 
університету культури і мистецтв, тема дисертації: «Студії танцю в 
культурно-мистецькому житті Києва 1910–1930-х років», 
(034 Культурологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.807.009                          
у Київському національному університеті культури і мистецтв, (м. Київ, 
вул. Є. Коновальця, 36, (097) 719 21 44). Науковий керівник: Гутник І. М., 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри хореографічного 
мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. 
(31. 01. 2021) 
Желєзняк Серафим Володимирович, аспірант Київського 
національного університету культури і мистецтв, тема дисертації: 
«Трансформації звукозорового образу в сучасній аудіовізуальній 
культурі», (034 Культурологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.807.010 у Київському національному університеті культури                       
і мистецтв, (м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, (097) 719 21 44). Науковий 
керівник: Безручко О. В., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри кіно-, телемистецтва Приватного вищого 
навчального закладу «Київський університет культури». (31. 01. 2021) 
Сварник Богдан Вячеславович, аспірант Київського національного 
університету культури і мистецтв, тема дисертації: «Театр пантоміми           
як феномен сучасної видовищної культури», (034 Культурологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.807.011 у Київському національному 
університеті культури і мистецтв, (м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36,            
(097) 719 21 44). Науковий керівник: Медведєва В. М., кандидат 
педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій 
Київського національного університету культури і мистецтв.                              
(31 .01. 2022) 
Шмаюн Ольга Юріївна, аспірантка Київського національного 
університету культури і мистецтв, тема дисертації: «Культурно-
дозвіллєвий центр як атрактивний феномен в умовах глобалізації», 
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(034 Культурологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.807.008  
у Київському національному університеті культури і мистецтв, (м. Київ, 
вул. Є. Коновальця, 36, (097) 719 21 44). Науковий керівник: 
Бровко М. М., доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
суспільних наук Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. 
(31. 01. 2022) 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 

Дудкевич Василь Ілліч, директор інвестиційної компанії ТОВ «Форесс 
Інвест Груп», тема дисертації: «Євроінтеграційні практики України: 
політологічний вимір», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада             
ДФ 35.051.045  у Львівському національному університеті імені                   
Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). 
Науковий керівник: Марчук В.В., доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри політичних інститутів та процесів ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 
(04. 01. 2022) 
Орлик Михайло Васильович, викладач Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі, тема дисертації: «Еволюція системи 
кредитування в Наддніпрянській Україні (кінець XVIII – початок XX ст.)», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.006 
Центральноукраїнського національного технічного університету, 
(м. Кропивницький, пр. Університетський, 8,  (050) 341-01-94). 
Науковий керівник: Пальчевич Г. Т., кандидат економічних наук, 
професор. (04. 01.2022) 
Поліщук Олександр Миколайович, заступник Міністра, Міністерство 
оборони України, тема дисертації: «Формування та реалізація воєнної 
політики як інструмент забезпечення національної безпеки України», 
(052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.279 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                         
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Сьомін С. В., доктор політичних наук, професор, головний науковий 
співробітник Центру безпекових досліджень Національного інституту 
стратегічних досліджень. (04. 01. 2022) 
Танасійчук Володимир Іванович, аспірант Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», тема дисертації 
«Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця 
соціальних служб», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада         
ДФ 26.455.015 у Державному закладі вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти», (м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-а,             
тел.:  (044) 484-10-96). Науковий керівник: В. В. Балахтар, доктор 
психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки                           
та психології професійної освіти Національного авіаційного 
університету. (04. 01. 2022) 
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Тягур Любомира Миронівна, аспірант Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», тема дисертації 
«Психологічна безпека освітнього середовища як чинник 
самоактуалізації викладачів педагогічного коледжу»,                                        
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.016                           
у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 
(м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-а, тел.: (044) 484-10-96). Науковий 
керівник: О. І. Бондарчук доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри психології управління Центрального інституту 
післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»           
НАПН України. (04. 01. 2022) 
Черв’як Анна Володимирівна, фахівець Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», тема дисертації: 
«Економічна безпека фінансово-кредитних установ», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.052.003 Національний університет 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (м. Полтава, проспект 
Першотравневий, 24,  (0532) 60-87-30). Науковий керівник: 
Онищенко В. О., доктор економічних наук, професор, ректор 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка». (04. 01. 2022) 
Каритка Валерій Валерійович, асистент кафедри соціології та масових 
комунікацій, Криворізький державний педагогічний університет, тема 
дисертації: «Екологічна відповідальність молоді як детермінанта 
сталого розвитку промислових регіонів: соціологічний вимір (на прикладі 
Дніпропетровської області)» (054 Соціологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 09.053.005 у Криворізькому державному педагогічному 
університеті (м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,  тел. (056) 470-13-48). 
Науковий керівник: Лобанова А. С., доктор соціологічних наук, 
професор, професор кафедри соціології та масових комунікацій 
Криворізького державного педагогічного університету. (11. 01. 2022) 
Зима Юлія Олександрівна, фінансовий директор ТОВ «125С ЮЕЙ», 
тема дисертації: «Інституціональне забезпечення розвитку аутсорсингу 
в Україні», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.804.012              
в Дніпровському державному аграрно-економічному університеті 
(м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова,25,  (056) 744-81-32). Науковий 
керівник: Гончаренко О. В., доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри економіки Дніпровського державного аграрно-
економічного університету. (18. 01. 2022) 
Сашуріна Олена Юріївна, провідний фахівець відділу організації 
служби Харківського національного університету внутрішніх справ, тема 
дисертації: «Психологічні ресурси особистості працівників Національної 
поліції України у професійній діяльності» (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.073 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – Ларіонов 
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Станіслав Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент, 
начальник кафедри психології та педагогіки Національної академії 
Національної гвардії України. (18. 01. 2022) 
Слурденко Дмитро Олександрович, старший викладач кафедри 
психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії 
України, тема дисертації: «Особливості самоврядування 
правоохоронців (на прикладі військовослужбовців Національної гвардії 
України)» (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.074        
у Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – 
Ларіонов Станіслав Олександрович, кандидат психологічних наук, 
доцент, начальник кафедри психології та педагогіки Національної 
академії Національної гвардії України. (18. 01. 2022) 
Шевченко Вікторія Василівна, старший викладач кафедри психології 
та педагогіки Національної академії Національної гвардії України, тема 
дисертації: «Особливості розвитку професійно-психологічної 
компетентності військовослужбовців Національної гвардії України на 
етапі фахової підготовки» (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.700.075 у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). 
Науковий керівник – Мілорадова Наталя Едуардівна, доктор 
психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології 
факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх 
справ. (18. 01. 2022) 
Чарльз Макграт, аспірант Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, тема дисертації: «Головні наративи української 
політичної культури: від Київської Русі до війни на Донбасі»,                         
(052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.214  Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                         
вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Неліпа Дмитро Васильович, доктор політичних наук, професор, 
заступник декана з навчальної роботи, професор кафедри політології 
філософського факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (31. 01. 2022) 

 

06 Журналістика 

Астапцева Христина Андріївна, головний спеціаліст відділу 
забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління 
забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів секретаріату Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду, тема дисертації: 
«Феномен журналістики моди у дискурсі львівської преси                           
(1853-1939 рр.)», (061 Журналістика). Спеціалізована вчена рада               
ДФ 26.001.305 Київського національного університету імені    
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
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 (044) 2393141). Науковий керівник: Зелінська Н.В., доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри медіакомунікацій 
Української академії друкарства. (04. 01. 2022) 
Грисюк Володимир Петрович, викладач кафедри журналістики                  
та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка, тема 
дисертації: «Репрезентація сексуальності в українських масмедіа                  
(на матеріалах українського телебачення та онлайн-ЗМІ                                       
за 2018-2020 рр.)», (061 Журналістика). Спеціалізована вчена                     
рада  ДФ 26.001.304 Київського національного університету імені           
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Різун В.В., доктор філологічних 
наук, професор, директор Навчально-наукового інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.                     
(25. 01. 2022) 

 

07 Управління та адміністрування 

Новицька Ірина Василівна, асистент кафедри міжнародних 
економічних відносин та туризму Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», тема дисертації: 
«Управління просуванням органічної продукції на внутрішній                              
та зовнішній ринки», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 44.052.002 у Національному університеті «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка, (м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, 
 (0532) 60-87-57). Науковий керівник: Чичкало-Кондрацька І. Б., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних 
економічних відносин та туризму Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». (04. 01. 2022) 
Круль Конрад Януш, менеджер з розвитку бізнесу ТОВ "Реттенмаєр 
Україна", тема дисертації: «Моделі та методи протиризикового 
управління зацікавленими сторонами проектів агропромислового 
комплексу», (073 «Менеджмент»). Спеціалізована вчена рада                       
ДФ 26.056.032 Київського національного університету                        
будівництва і архітектури, (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31,                  
тел. (097) 247-06-47). Науковий керівник: Данченко О.Б., доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та 
системного аналізу Черкаського державного технологічного 
університету. (11. 01. 2022) 
Пузійчук Андрій Вікторович, Народний депутат України дев'ятого 
скликання, Верховна Рада України, тема дисертації: «Ціннісно-
орієнтоване управління проєктами реінжинірингу будівельних 
підприємств», (073 «Менеджмент»). Спеціалізована вчена рада                         
ДФ 26.056.027 Київського національного університету будівництва                          
і архітектури, (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (097) 247-06-
47). Науковий керівник: Бушуєв С.Д., доктор технічних наук, професор, 



 
24 

завідувач кафедри управління проектами Київського національного 
університету будівництва і архітектури. (11. 01. 2022) 
Захаров Дмитро Миколайович, аспірант Державного університету 
«Житомирська політехніка», тема дисертації: «Обліково-аналітичне 
забезпечення управління соціальним капіталом підприємства», 
(071 Облік і оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.016     
в Державному університеті «Житомирська політехніка» (м. Житомир, 
вул. Чуднівська,  0412 24-14-22). Науковий керівник: Жиглей І. В., 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри інформаційних 
систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська 
політехніка». (25. 01. 2022) 

 

08 Право 

Андрєєнков Олександр Євгенійович, аспірант кафедри трудового 
права та права соціального забезпечення Навчально-наукового 
інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Правовий статус керівника, як суб’єкта 
організаційно-управлінських відносин в трудовому праві України»,            
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.296 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                       
вул. Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник:       
Вавженчук С.Я., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (04. 01. 2022) 
Бахтіяров Узейір Маїл огли, – заступник директора ТОВ «Міжнародні 
студентські освітні послуги». Тема дисертації: «Організаційно-правові 
засади діяльності поліції в Україні: історико-правове дослідження                
(на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії)»,              
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.053 в Науково-
дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а;                
тел. 228-10-31). Науковий керівник: Надобко С.В., кандидат юридичних 
наук, доцент, декан Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 
(04. 01. 2022) 
Бережняк Наталія Валеріївна, інспектор служби інспекторів                   
Вищої ради правосуддя, тема дисертації «Зобов’язання із набуття, 
збереження майна без достатньої правової підстави у цивільному праві 
України» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.026  
в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії 
наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4,                              
тел. (044) 278 58 32). Науковий керівник: Венецька М. В., кандидат 
юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького 
права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.          
04. 01. 2022) 
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Бібік Олександр Володимирович, суддя Зміївського районного суду 
Харківської області, тема дисертації: «Юридичні фікції і презумпції                   
у правозастосуванні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.086.038 в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 
Науковий керівник: Дашковська О.Р., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. (04. 01. 2022) 
Бондаренко Богдан Олегович, фізична особа-підприємець, тема 
дисертації: «Конституційно-правове забезпечення незалежності 
конституційного суду (європейський та український досвід)»,                        
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.047 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, 
вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: 
Бориславська О.М., доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри конституційного права Львівського національного університету 
імені Івана Франка. (04. 01. 2022) 
Бордюг Тетяна Олександрівна, інспектор служби інспекторів               
Вищої ради правосуддя, тема дисертації «Участь малолітніх                             
та неповнолітніх осіб у цивілістичному процесі» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.027  в Інституті держави і права 
ім. В. М. Корецького Національної академії наук України (01001,                     
м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий 
керівник: Фурса С. Я., доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, 
прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (04. 01. 2022) 
Гобечія Іраклій Тамазович, керуючий партнер, адвокатське об'єднання 
"Гобечія і партнери", тема дисертації: «Цивільна правосуб’єктність 
юридичних осіб у сфері надання правничих послуг в Україні»,                       
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.041 у Львівському 
державному університеті внутрішніх справ (МВС України) (79007,                  
м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (067) 712-55-27). Науковий керівник: 
Юркевич Юрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права 
Львівського державного університету внутрішніх справ. (04. 01. 2022) 
Гончаренко Світлана Юріївна, приватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу. Тема дисертації: «Адміністративно-правове 
регулювання у сфері віртуальних активів» (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.503.050 в Науково-дослідному інституті публічного 
права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: 
Коваленко А.А., доктор юридичних наук, професор кафедри публічно-
правових дисциплін Приватного закладу вищої освіти «Київський 
міжнародний університет». (04. 01. 2022) 
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Гостюк Олена Дмитрівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Природа права на працю», (081 Право). Спеціалізована вчена рада         
ДФ 26.001.297 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вулиця Володимирська, 60,  (044) 2393141). 
Науковий керівник: Гетьманцева Н.Д., доктор юридичних наук, доцент, 
завідувачка кафедри приватного права Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. (04. 01. 2022) 
Дерев’янко Артем Іванович, аспірант кафедри трудового права                
та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
тема дисертації: «Правовий статус суб’єктів соціальної безпеки 
України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.298 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вулиця Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник:          
Кучма О.Л., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення  Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (04. 01. 2022) 
Заверуха Володимир Георгійович,  аспірант Вищого навчального 
закладу «Міжрегіональна академія управління персоналом»                        
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.054 в Науково-
дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а;                
тел. 228-10-31). Науковий керівник: Тімашов В.О., доктор юридичних 
наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового                   
та інформаційного права Київського національного торговельно-
економічного університету. (04. 01. 2022) 
Кабаєв Віталій Миколайович, старший детектив в Національному 
антикорупційному бюро України, тема дисертації «Кримінальна 
відповідальність за злочини, вчинені службовими особами, які займають 
особливо відповідальне становище» (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.236.028 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1,                                         
вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: 
Перелигіна Р. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального права та процесу Київського університету права НАН 
України. (04. 01. 2022) 
Калюжна Світлана Вікторівна, аспірантка, Сумський національний 
аграрний університет, тема дисертації: «Органи місцевого 
самоврядування України як суб’єкти інформаційного права»,                          
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.024 в Сумському 
національному аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 
160,  (0542) 70-10-68). Науковий керівник: Арістова Ірина Василівна 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного та інформаційного права, Сумський національний 
аграрний університет. (04. 01. 2022) 
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Канцер Ганна Олегівна, помічник судді Малиновського районного суду 
міста Одеси. Тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення 
впровадження електронного урядування в Україні» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.055 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Рядінська В.О., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач лабораторії правового та організаційного забезпечення 
діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту 
Міністерства внутрішніх справ України. (04. 01. 2022) 
Ключкович Василь Юрійович, суддя Київського апеляційного 
адміністративного суду, тема дисертації: «Теоретико-правова 
характеристика правозастосовної діяльності органів судової влади», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.036                                          
у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 
(49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий 
керівник: Наливайко Л.Р., доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України, проректор Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. (04. 01. 2022) 
Кудерська Ірина Олександрівна, викладач кафедри інформаційного, 
господарського та адміністративного права факультету соціології та 
права Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема дисертації 
«Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної 
культурної спадщини в Україні» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.236.029 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1,                                       
вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: 
Андрійко О.Ф., доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу 
проблем державного управління та адміністративного права Інституту 
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. (04. 01. 2022) 
Лук’яненко Тетяна Володимирівна, помічник приватного нотаріуса 
Дніпровського міського нотаріального округу, тема дисертації: 
«Теоретико-правова характеристика права дитини на захист від усіх 
форм насильства в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада      
ДФ 08.727.037 у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26;                              
тел. (056) 377-34-80). Науковий керівник: Грицай І.О., доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри загальноправових                        
дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ. (04. 01. 2022) 
Лутчин Володимир Ігорович, асистент кафедри кримінального права 
та кримінології Львівського національного університету імені                        
Івана Франка, тема дисертації: «Класифікація кримінальних 
правопорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща: 
порівняльна характеристика», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
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ДФ 35.725.043 у Львівському державному університеті внутрішніх          
справ (МВС України) (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26;                            
тел. (067) 712-55-27). Науковий керівник: Сенько Микола Миколайович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права 
і кримінології юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка. (04. 01. 2022) 
Макаренко Юлія Сергіївна, юрисконсульт Приватного підприємства 
«Дружба-Агро 2010». Тема дисертації: «Державний контроль у сфері 
земельних ресурсів» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.503.051 в Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ, 
вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Курило І.В., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права              
і порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. (04. 01. 2022) 
Машевська Оксана Петрівна, суддя Донецького окружного 
адміністративного суду. Тема дисертації: «Суддя як суб’єкт 
правопорушень, пов’язаних з корупцією: адміністративно-правовий 
аспект» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.052                       
в Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Курило В.І., доктор юридичних 
наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри 
адміністративного та фінансового права Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. (04. 01. 2022) 
Мирко Богдан Миколайович, прокурор відділу Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, тема 
дисертації «Провокація підкупу: кримінально-правові та кримінологічні 
засади протидії» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.030 
в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії 
наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4,                             
тел. (044) 278 58 32). Науковий керівник: Перелигіна Р. В., кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 
процесу Київського університету права НАН України. (04. 01. 2022) 
Ніколаєнко Ігор Романович, приватний виконавець Виконавчого 
округу Харківської області Міністерства юстиції України, тема дисертації: 
«Захист прав пасажира за договором перевезення у міському                           
та приміському сполученні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада     
ДФ 58.082.019 в Західноукраїнському національному університеті 
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). 
Науковий керівник: Самойленко Георгій Валерійович, доктор юридичних 
наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Запорізького 
національного університету». (04. 01. 2022) 
Піляк Назар Іванович, фізична особа-підприємець, тема дисертації 
«Захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя 
у цивільних справах» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.236.031 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1,                                       
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вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник:        
Бичкова С. С., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
103 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут». (04. 01. 2022) 
Поліщук Роман Миколайович, аспірант кафедри фінансового права 
Навчально-наукового інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Фінансово-
правове регулювання відновлення платоспроможності страховиків або 
визнання їх банкрутами», (081 Право). Спеціалізована вчена рада              
ДФ 26.001.244 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Якимчук Н. Я., доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри фінансового права Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (04. 01. 2022) 
Саркісян Ваге Мартікович, викладач кафедри державно-правових 
дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е. О. Дідоренка, тема дисертації «Конституційно-правові засади 
громадського контролю за виборами в Україні» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.032 в Інституті держави і права       
ім. В. М. Корецького Національної академії наук України (01001,                     
м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий 
керівник: Нестерович В. Ф., доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. (04. 01. 2022) 
Сірко Людмила Петрівна, індивідуальна адвокатська діяльність,            
тема дисертації: «Гендерно-правова експертиза: теоретико-               
правова характеристика», (081 Право). Спеціалізована вчена                    
рада ДФ 08.727.038 у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26;                               
тел. (056) 377-34-80). Науковий керівник: Наливайко Л.Р., доктор 
юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, проректор 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.                   
(04. 01. 2022) 
Степаненко Наталія В’ячеславівна, старший викладач кафедри 
іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін у Вищому навчальному 
закладі «Університет економіки та права «КРОК», тема дисертації: 
«Захист та забезпечення прав дитини в умовах військових дій                        
на Донбасі: теоретико-правовий аналіз», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.130.003 Вищого навчального закладу            
«Університету економіки та права «КРОК» (м. Київ, вул. Табірна 30-32, 
(+38 044) 455-57-13). Науковий керівник: Француз Анатолій 
Йосипович, доктор юридичних наук, професор, ВНЗ «Університет 
економіки та права «КРОК». (04. 01. 2022) 
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Таракан Юлія Ігорівна, аспірант кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,                  
тема дисертації: «Самозайнята особа як суб’єкт соціального 
забезпечення», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.299 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вулиця Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник:          
Вавженчук С.Я., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (04. 01. 2022) 
Телліс Сергій Олександрович, головний юридичний консультант                  
в Інституті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, тема дисертації: 
«Інститут президентства в Україні та в Угорщині: теоретико-правовий 
порівняльний аналіз» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.130.004 Вищого навчального закладу «Університету економіки        
та права «КРОК» (м. Київ, вул. Табірна 30-32, (+38 044) 455-57-13). 
Науковий керівник: Ткач Дмитро Іванович, доктор політичних наук, 
професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». (04. 01. 2022) 
Товт Юрій Михайлович, заступник начальника управління - начальник 
відділу мобільних скануючих систем управління технічних засобів 
митного контролю Галицької митниці Держмитслужби, тема дисертації: 
«Кримінальна відповідальність за порушення встановленого               
порядку обігу лікарських засобів в Україні», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.725.042 у Львівському державному університеті 
внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; 
тел. (067) 712-55-27). Науковий керівник: Красницький Іван Васильович, 
кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального 
права і кримінології факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для 
підрозділів Національної поліції  Львівського державного університету 
внутрішніх справ. (04. 01. 2022) 
Чернякович Євгіне Ашотівна, старший інспектор групи 
документування службової діяльності навчально-науковий інститут №3  
Національної академії внутрішніх справ. Тема дисертації: «Нормотворча 
діяльність Міністерства внутрішніх справ України (загальнотеоретичний 
аспект)» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.056                     
в Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Осауленко А.О., доктор 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та прав 
людини Національної академії внутрішніх. (04. 01. 2022) 
Шапошник Анастасія Олександрівна, секретар міжнародно-правового 
факультету Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, тема дисертації: «Послуги в інноваційній сфері та їх договірно-
правове забезпечення», (081 Право). Спеціалізована вчена рада            
ДФ 64.086.046 в Національному юридичному університеті імені 
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Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 
Науковий керівник: Мілаш Вікторія Сергіївна, доктор юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри господарського права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. (04. 01. 2022) 
Шевчук Олексій Анатолійович, адвокат адвокатського об’єднання 
«Barristers», тема дисертації «Конституційно-правові засади 
нормотворчості центральних органів виконавчої влади» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.033 в Інституті держави                           
і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України (01001,   
м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий 
керівник: Шемшученко Ю. С., доктор юридичних наук, професор, 
академік НАН України, директор Інституту держави і права                               
ім. В. М. Корецького НАН України. (04. 01. 2022) 
Юркевич Ірина Ігорівна, старший викладач кафедри кримінального 
права та процесу (на 0,5 ставки) Західноукраїнського національного 
університету, тема дисертації: «Адміністративно-правові засади 
діяльності юридичних клінік в Україні», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 58.082.023 в Західноукраїнському національному 
університеті (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;                                             
 (0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник: Шевчук Оксана 
Романівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
конституційного, адміністративного та фінансового права 
Західноукраїнського національного університету. (04. 01. 2022) 
Грезіна Олена Миколаївна, фахівець I категорії Національного 
університету «Одеська юридична академія», тема дисертації "Захист 
прав учасників освітнього процесу: загальнотеоретичне та 
компаративне дослідження", (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.086.080 в Національному університету «Одеська юридична 
академія» (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; +380 98 232 72 57). 
Науковий керівник - Мельничук Ольга Степанівна, доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри загальної теорії права                              
та держави Національного університету «Одеська юридична академія». 
(11. 01. 2022) 
Карнаух-Голодняк Олена Володимирівна, в. о. начальника 
юридичної служби Державного підприємства обслуговування 
повітряного руху України, тема дисертації: «Адміністративно-правове 
регулювання поводження з промисловими відходами»  
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.057 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: Шульга 
Євгеній Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародного права та порівняльного правознавства Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. (11. 01. 2022) 
Лебедєва Ганна Володимирівна, суддя Миколаївського окружного 
адміністративного суду, тема дисертації: «Захист прав та інтересів 
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фізичних осіб, порушених внаслідок використання об’єктів                                   
права інтелектуальної власності» (081 Право), Спеціалізована                       
вчена рада ДФ 41.086.074 у Національному університеті «Одеська 
юридична академія», МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська 
дорога, 23;  +380 97 913 41 29). Науковий керівник:                              
Мазуренко Світлана Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри цивільного права Національного університету 
«Одеська юридична академія». (11. 01. 2022) 
Лісніченко Андрій Сергійович, аспірант кафедри службового                      
та медичного права Навчально-наукового інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Адміністративно-правовий статус територіальних громад в Україні», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.311 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                        
вул. Володимирська, 60, 01033,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Берлач А.І., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, завідувач кафедри службового та медичного права Навчально-
наукового інституту права  Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (11.01.2022) 
Хижняк Анастасія Володимирівна, адвокат, тема дисертації: 
«Цивільно-правовий аспект банківської таємниці» (081 Право), 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.072 у Національному університеті 
«Одеська юридична академія», МОН України (65009, м. Одеса,                    
вул. Фонтанська дорога, 23;  +380 68 773 03 34). Науковий керівник: 
Омельчук Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри цивільного права Національного університету 
«Одеська юридична академія». (11. 01. 2022) 
Бичковська Марія Євгенівна, аспірантка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Охорона прав 
інтелектуальної власності на незареєстровані дизайни в сфері індустрії 
моди», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.308 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 60, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник:  
Кодинець А. О., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету             
імені Тараса Шевченка. (18. 01. 2022) 
Біловол Олександр Олександрович, аспірант кафедри кримінально-
правової політики та кримінального права Навчально-наукового 
інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за домашнє 
насильство (ст. 126-1 КК України)», (081 Право). Спеціалізована              
вчена рада ДФ 26.001.327 Київського національного університету            
імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Берзін П.С., доктор юридичних 
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наук, доцент, професор кафедри кримінально-правової політики та 
кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (18. 01. 2022) 
Волокітенко Ігор Олександрович, заступник начальника Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій області, м. Одеса,                
тема дисертації: «Адміністративно-правовий статус підрозділів 
превентивної діяльності Національної поліції України» (спецтема),            
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.027 в Одеському 
державному університеті внутрішніх справ (65014, м. Одеса,                        
вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий керівник:                                
Рудой Катерина Миколаївна доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри адміністративного права та адміністративного 
процесу Одеського державного університету внутрішніх справ.                       
(18. 01. 2022) 
Воробей Віта Миколаївна, юрисконсульт юридичного департаменту 
громадської організації «Всеукраїнський рух «Сила права»; аспірант 
заочної форми навчання, Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; 
тема дисертації «Криміналістична характеристика та розслідування 
сексуального насильства щодо особи, яка перебуває у сімейних або 
близьких відносинах», (081 Право). Спеціалізована вчена рада                     
ДФ 26.142.015 в Приватному акціонерному товаристві «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
(03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел. +38(044)490-95-12.           
Науковий керівник – Тимошенко Юрій Петрович, кандидат юридичних 
наук, доцент, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної 
діяльності, заступник директора Навчально-наукового інституту права 
імені князя Володимира Великого, Приватне акціонерне товариство 
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 
персоналом». (18. 01. 2022) 
Галушко Владислав Олегович, прокурор Чернігівської спеціалізованої 
прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, тема 
дисертації: «Правове регулювання службових розслідувань в органах 
прокуратури», (081  Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.076            
в Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – Сичова 
Вікторія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, учений 
секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного 
університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
Глушкова Дар’я Валентинівна, викладач кафедри правоохоронної 
діяльності та поліціїстики факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Правове            
регулювання дисциплінарних проваджень за трудовим законодавством 
України», (081  Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.077                  
в Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
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просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – Сичова 
Вікторія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, учений 
секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного 
університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
Головін Дмитро Валерійович, пенсіонер МВС, м. Одеса,                            
тема дисертації: «Проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів                        
або прекурсорів», (081 Право). Спеціалізована вчена рада                               
ДФ 41.884.028 в Одеському державному університеті внутрішніх справ 
(65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий керівник: 
Корнієнко Максим Вікторович, доктор юридичних наук професор, 
професор кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського 
державного університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
Горбонос Вікторія В’ячеславівна, завідувач Сектору забезпечення 
міжнародного співробітництва Відділу корпоративних                       
комунікацій та роботи зі зверненнями громадян Державного науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, тема 
дисертації: «Адміністративно-правовий статус Експертної служби            
МВС України» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.078         
у Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – 
Безпалова Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри поліцейської 
діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 Харківського 
національного університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
Грисюк Валерія Валеріївна, викладач Чернівецького юридичного 
фахового коледжу  Національного університету «Одеська юридична 
академія», тема дисертації «Теоретичні засади юридичних технологій 
здійснення адвокатської діяльності», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.086.067 в Національному університеті «Одеська юридична 
академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел.: +380502851816). 
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Цуркан-
Сайфуліна Юлія Василівна. (18. 01. 2022) 
Грідіна Наталія Юріївна, ад’юнкт відділу організації освітньо-наукової 
підготовки Харківського національного університету внутрішніх              
справ, тема дисертації: «Адміністративно-правові засади                    
взаємодії Національної поліції України з державними та громадськими 
інституціями щодо протидії гендерно обумовленому                        
насильству»,(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.079              
у Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – 
Безпалова Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри поліцейської 
діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 Харківського 
національного університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
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Дігтяренко Ганна Володимирівна, головний спеціаліст відділу 
проведення перевірок Департаменту запобігання політичній корупції 
Національного агентства з питань запобігання корупції, тема дисертації: 
«Трудова функція як обов’язкова умова трудового договору за 
законодавством України», (081  Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.700.080 у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). 
Науковий керівник – Вишновецька Світлана Василівна, доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і 
процесу Національного авіаційного університету. (18. 01. 2022) 
Дорошенко Юлія Костянтинівна, викладач кафедри кримінального 
процесу, криміналістики та експертології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, тема дисертації: 
«Криміналістична характеристика та особливості розслідування 
корупційних злочинів у сфері службової діяльності та                        
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»,              
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.081 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – Сімонович Давид 
Володимирович, доктор юридичних наук, старший науковий 
співробітник, начальник відділу організації освітньо-наукової підготовки 
Харківського національного університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
Єніна Лариса Вікторівна, приватний нотаріус, тема дисертації: 
«Цивільно-правове регулювання шлюбного договору», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.082 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – Синєгубов Олег 
Васильович, доктор юридичних наук, доцент, голова Харківської 
обласної державної адміністрації. (18. 01. 2022) 
Зозуля Діана Володимирівна, аспірант кафедри фінансового права 
Навчально-наукового інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Фінансово-
правове регулювання здійснення видатків на охорону здоров’я»,               
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.329 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                        
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Губерська Н.Л., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
фінансового права   Навчально-наукового інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (18. 01. 2022) 
Кісенко В’ячеслав Петрович, ад'юнкт ОДУВС, м. Одеса, тема 
дисертації: «Правові та організаційно-тактичні засади діяльності 
оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні» (спецтема),           
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.023 в Одеському 
державному університеті внутрішніх справ (65014, м. Одеса,                        
вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий керівник: Тарасенко 
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Владислав Єгорович, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для 
органів досудового розслідування Одеського державного університету 
внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
Клочко Ілля Олегович, провідний фахівець відділу організаційно-
аналітичної роботи та контролю Харківського національного 
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Правове регулювання 
охорони праці працівників поліції», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.700.083 у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-
299). Науковий керівник – Могілевський Леонід Володимирович, доктор 
юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор 
Харківського національного університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
Комзюк Альона Валентинівна, викладач кафедри адміністративного 
права та процесу факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Адміністративно-
правові засади взаємодії Національної поліції з громадськістю»,             
(081  Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.084              
у Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – 
Салманова Олена Юріївна, доктор юридичних наук, професор, 
заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри 
адміністративного права та процесу факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
Крайз Олександр Ігорович, адвокат, голова Адвокатського об'єднання 
«ЛОУ УОЛВС», тема дисертації: «Принципи правового регулювання 
праці адвокатів», (081  Право). Спеціалізована вчена рада  
ДФ 64.700.085 в Харківському національному університеті внутрішніх 
справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий 
керівник – Сичова Вікторія Володимирівна, кандидат юридичних наук, 
доцент, учений секретар секретаріату Вченої ради Харківського 
національного університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
Мітякін Володимир Андрійович, ад’юнкт відділу організації освітньо-
наукової підготовки Харківського національного університету           
внутрішніх справ, тема дисертації: «Методика розслідування 
незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин,                          
їх аналогів або прекурсорів за допомогою мережі                                    
Інтернет», (081  Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.086                  
у Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – 
Сімонович Давид Володимирович, доктор юридичних наук, старший 
науковий співробітник, начальник відділу організації освітньо-наукової 
підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ 
(18. 01. 2022) 
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Мішина Карина Григорівна, ад'юнкт відділу організації освітньо-
наукової підготовки Харківського національного університету внутрішніх 
справ, тема дисертації: «Методика розслідування вбивств,                   
учинених засудженими в місцях позбавлення волі», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.087 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – Кікінчук Василь 
Васильович, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри 
криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки 
факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 
справ. (18. 01. 2022) 
Мусаєва Султаніє Сеїтвеліївна, дільничний офіцер поліції сектору 
превенції відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції 
№ 1 ГУНП в Одеській області, м. Одеса, тема дисертації: 
«Адміністративно-правове забезпечення публічної безпеки і порядку 
підрозділами превентивної діяльності Національної поліції України» 
(спецтема), (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.029               
в Одеському державному університеті внутрішніх справ (65014, 
м. Одеса, вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий керівник:            
Заєць Олександр Михайлович кандидат юридичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії                           
з проблемних питань кримінального аналізу ННІ права та кібербезпеки 
Одеського державного університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
Новицький Антон Олександрович, ад’юнкт відділу організації 
освітньо-наукової підготовки Харківського національного університету 
внутрішніх справ, тема дисертації: «Особливості розслідування 
незаконної порубки і контрабанди лісу, вчиненої організованою 
злочинною групою», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.700.088 у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). 
Науковий керівник – Кікінчук Василь Васильович, кандидата юридичних 
наук, завідувач кафедри криміналістики, судової експертології та 
домедичної підготовки факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
Сорочан Дмитро Анатолійович, ад’юнкт відділу організації освітньо-
наукової підготовки Харківського національного університету внутрішніх 
справ, тема дисертації: «Адміністративно-правові засади                  
діяльності Національної поліції щодо запобігання та протидії булінгу       
в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.089                  
у Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – 
Джафарова Олена Вʼячеславівна, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри поліцейської діяльності та публічного 
адміністрування факультету № 3 Харківського національного 
університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
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Харітонова Маргарита Вікторівна, перший заступник голови 
Великоновосілківської селищної територіальної громади        
Волноваського і району Донецької області, с. Олексіївка,           
Волноваський (Великоновосілківський) район, Донецька область, тема 
дисертації: «Свідок як суб’єкт кримінального провадження»,         
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.031 в Одеському 
державному університеті внутрішніх справ (65014, м. Одеса,                        
вул. Успенська, 1; тел. (067)-906-84-18). Науковий керівник:          
Тетерятник Ганна Костянтинівна доктор юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри кримінального процесу Одеського державного 
університету внутрішніх справ. (18. 01. 2022) 
Шапран Юлія Володимирівна, не працює, тема дисертації: 
«Законотворчість і політичний плюралізм: теоретико-правові                             
та практичні аспекти взаємодії», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.325 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна, 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії 
права  та держави Навчально-наукового інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (18. 01. 2022) 
Яцун Микола Миколайович, оперуповноважений відділу розкриття 
злочинів проти власності УКР ГУНП у м. Києві, аспірант заочної форми 
навчання, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»; тема дисертації 
«Розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової 
діяльності, що вчиняються працівниками національної поліції»,                   
(081 «Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.142.016 в Приватному 
акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 
Академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, 
тел. +38(044)490-95-12). Науковий керівник – Тимошенко Юрій 
Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
правоохоронної та антикорупційної діяльності, заступник директора 
Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого, 
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом». (18. 01. 2022) 
Поляков Олександр Петрович, провідний юрист Товариства                           
з обмеженою відповідальністю «Феномена», тема дисертації: «Правове 
регулювання місцевого оподаткування в Україні в умовах фінансової 
децентралізації», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 27.855.014 Державного податкового університету, (м. Ірпінь, 
вул. Університетська, 31, 08205,  (04597) 60300). Науковий керівник: 
Шолкова Т.Б., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач навчальної 
лабораторії «Юридична клініка» Державного податкового університету. 
(25. 01. 2022) 
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Скарбарчук Олександр Григорович, викладач кафедри кримінально-
правових дисциплін Навчально-наукового інституту права імені Іоаникія 
Малиновського Національного університету "Острозька академія", тема 
дисертації: «Предмет та межі доказування при вирішенні питання про 
застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних 
осіб у кримінальному процесі», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 27.855.015 Державного податкового університету, (м. Ірпінь, 
вул. Університетська, 31, 08205,  (04597) 60300). Науковий керівник:  
Герасимчук О.П., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» 
(25. 01. 2022) 
Синицин Павло Миколайович, Адвокат, Рада адвокатів Одеської 
області, тема дисертації: «Інтерпретаційна діяльність Конституційного 
Суду України в контексті рішень Європейського суду з прав людини», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.079 в Національному 
університеті «Одеська юридична академія», МОН України (65000,                      
м. Одеса, вул. Академічна, 2 (048) 719-88-15). Науковий керівник: 
Олькіна Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри конституційного права Національного університету 
«Одеська юридична академія». (31. 01. 2022) 
Сташків Надія Михайлівна, суддя Тернопільського міськрайонного 
суду Тернопільської області, тема дисертації: «Принцип поваги до суду: 
теоретико-правове дослідження», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 58.082.022 в Західноукраїнському національному університеті 
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). 
Науковий керівник: Кравчук Валентина Миколаївна, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу 
Західноукраїнського національного університету. (25. 01. 2022) 
Ткачук Наталія Володимирівна, аспірант кафедри адміністративного 
права та процесу Навчально-наукового інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Допустимість касаційної скарги в адміністративному судочинстві 
України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.328 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ,        
вул. Володимирська, 64/13, 01601, 044 239-31-41). Науковий керівник: 
Бевзенко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри адміністративного права та процесу Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, суддя Касаційного адміністративного суду у складі 
Верховного Суду. (25. 01. 2022) 
Яблуновська Катерина Миколаївна, аспірантка Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Адміністративно-правове забезпечення реалізації громадянами 
України права на свободу пересування та вільного вибору місця 
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проживання», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.314 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,                          
(м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Мельник Роман Сергійович, доктор юридичних наук, професор. 
(25. 01. 2022) 
Яресько Богдан Володимирович, суддя Господарського суду 
Луганської області, тема дисертації: «Принципи правового регулювання 
праці суддів», (081  Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.090           
у Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – 
Василько Ірина Вячеславівна, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та 
фінансової безпеки  факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ. (25. 01. 2022) 
Яцишин Вадим Валерійович, помічник ректора, аспірант кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Національного 
університету «Одеська юридична академія», тема дисертації: 
«Принципи соціального діалогу у сфері праці» (081 «Право») 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.062 у Національному університеті 
«Одеська юридична академія», МОН України (65009, м. Одеса,                  
вул. Фонтанська дорога, 23;  (067) 559 09 14). Науковий керівник: 
Лагутіна Ірина Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, 
завідувачка кафедри трудового права та права соціального 
забезпечення Національного університету «Одеська юридична 
академія». (25. 01. 2022) 
Бугайко Юлія Олексіївна, тимчасово не працює, тема дисертації 
«Конституційно-правові засади лінгвістичної експертизи законопроєктів 
в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.122                   
в Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Лук'янець-
Шахова В.С., кандидат юридичних наук, доцент, помічник ректора                    
з гендерних питань відділу аналітичної роботи та організації управління 
Національної академії внутрішніх справ. (25. 01. 2022) 
Юрків Роксолана Романівна, юристка ТОВ «Біокурс+», тема 
дисертації: «Особливості виявлення та розслідування підкупу медичних 
працівників», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.049             
у Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, 
вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: 
Фігурський В.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального процесу і криміналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка. (31. 01. 2022) 
Скоробогатова Аліна Юріївна, начальник юридичного управління 
Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області, 
тема дисертації «Адміністративно-правове регулювання діяльності 
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Пенсійного фонду України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.126 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Стрельченко О.Г., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри публічного управління та адміністрування 
Національної академії внутрішніх справ. (25. 01. 2022) 
Міщенко Аліна Володимирівна, ФОП Биков І.О., юрисконсульт, тема 
дисертації «Конституційно-правове регулювання обмеження соціально-
економічних прав людини: європейський досвід та його значення для 
України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.125                 
в Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Лук'янець-
Шахова В.С., кандидат юридичних наук, доцент, помічник ректора з 
гендерних питань відділу аналітичної роботи та організації управління 
Національної академії внутрішніх справ. (25. 01. 2022) 
Міліщук Наталія Сергіївна, помічник судді Луцького міськрайонного 
суду Волинської області, тема дисертації «Форма договору купівлі-
продажу та наслідки її недодержання» (081 − Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.236.023  в Інституті держави і права                                           
ім. В. М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-
1, вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: 
Демчук А. М., кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного 
факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки. 
(25. 01. 2022) 
Левчук Аліна Олександрівна, ад’юнкт денної форми навчання 
Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації 
«Адміністративно-правовий механізм запобігання правопорушенням, 
пов’язаним з корупцією», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.124 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Пастух І.Д., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
публічного управління та адміністрування Національної академії 
внутрішніх справ. (25. 01. 2022) 
Асанова Людмила Михайлівна, начальник відділу документообігу 
Національного антикорупційного бюро України, тема дисертації 
«Організаційно-правові засади документообігу в Національному 
антикорупційному бюро України», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.007.121 в Національній академії внутрішніх справ,                    
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Пастух І.Д., доктор юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 
Національної академії внутрішніх справ. (25. 01. 2022) 
Овечкіна Ольга Станіславівна, безробітна, тема дисертації «Правове 
регулювання колізійних питань статусу юридичних осіб у ФРН, Великій 
Британії та Україні» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
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ДФ 26.236.024 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1,                                          
вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: 
Проценко І. М., кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу 
міжнародного права і порівняльного правознавства Інституту держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України. (25. 01. 2022) 
Звонков Євген Євгенович, аспірант відділу теорії держави і права 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, тема 
дисертації «Категорія «справедливість» як складова права і моралі: 
теоретико-правовий аспект» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.236.021 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1,                                            
вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: 
Оніщенко Н. М., доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу 
теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України. (25. 01. 2022) 
Дубас Вікторія Василівна, асистент кафедри конституційного права 
Львівського національного університету імені Івана Франка, тема 
дисертації: «Вплив практики Європейської комісії «За демократію через 
право» на розвиток конституціоналізму в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.044 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. 
(063) 607-59-82). Науковий керівник: Гураль П.Ф., доктор юридичних 
наук, професор, завідувач кафедри конституційного права Львівського 
національного університету імені Івана Франка. (31. 01. 2022) 
Прилипко Дарина Сергіївна, фізична особа-підприємець, тема 
дисертації: «Охорона та захист авторських прав в ІТ-сфері»,                           
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.313 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                           
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Орлюк О. П., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН 
України, в.о. директора Навчально-наукового Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (31. 01. 2022) 

 

09 Біологія 

Березкіна Анна Євгенівна, науковий співробітник ДУ Національний 
антарктичний науковий центр МОН України, тема дисертації: 
«Популяційна структура та ресурси черевоногого молюска Nacella 
concinna (Strebel, 1908) у прибережних водах Української антарктичної 
станції “Академік Вернадський”, архіпелаг Аргентинські острови, Західна 
Антарктика», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.075        
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
(м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: 
Утєвський А. Ю., кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та 
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екології тварин Харківського національного університету 
імені  В. Н. Каразіна. (04. 01. 2022) 
Колінько Людмила Михайлівна, старший викладач кафедри ботаніки, 
екології та методики навчання біології Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка, тема дисертації:         
«Роль NAD+-залежної деацетілази SIRT1 в М1/М2 поляризації 
моноцитів/макрофагів у осіб із різною масою тіла» (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.033 в Полтавському            
державному медичному університеті (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; 
тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: Весніна Людмила Едуардівна, 
д.мед.н., професор, професор кафедри фізіології  Полтавського 
державного медичного університету. (04. 01. 2022) 
Мескало Ольга Іванівна, викладач кафедри біофізики Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького,               
тема дисертації: «Функціонування Ca2+,Mg2+- та Na+,K+-ATРаз                            
в сперматозоїдах чоловіків із патоспермією» (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.053 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського            
МОЗ України (м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Наукові 
керівники: доктор біологічних наук, професор Лихацький П.Г., професор 
кафедри медичної біохімії Тернопільського національного                
медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; доктор 
біологічних наук, професор Воробець З.Д., завідувач кафедри медичної 
біології Львівського національного медичного університету                            
імені Данила Галицького. (11. 01. 2022) 
Буркот Віта Михайлівна, асистент кафедри мікробіології Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема 
дисертації: «Характеристика впливу чинників оточуючого середовища 
на біологічну активність грамнегативних неферментуючих бактерій», 
(091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.047 в Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56, (0432) 55-37-35). Науковий керівник: Ковальчук В.П., 
завідувач кафедри мікробіології, доктор медичних наук, професор 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 
(18. 01. 2022) 
Грицев Олег Анатолійович, фахівець лабораторії ТОВ                               
«Про Маркетинг», тема дисертації: «Етіологія та діагностика грибних 
інфекцій зернових культур на території України», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.319 Київського                 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                               
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Сківка Л.М., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 
мікробіології та імунології ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.                    
(18. 01. 2022) 
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Дзидзан Ольга Володимирівна, фахівець з розвитку продукту,                 
ТОВ “Айрісмед”, тема дисертації: “Антидіабетичний та антиоксидантний 
ефекти екстрактів плодів дерену справжнього (Cornus mas L.)                            
за експериментального цукрового діабету”, (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.050 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1,        
тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Бродяк І.В., кандидат біологічних 
наук, доцент, доцент кафедри біохімії Львівського національного 
університету імені Івана Франка. (18. 01. 2022) 
Катрій Владислав Богданович, інженер 1 категорії Інституту          
фізіології рослин і генетики НАН України, тема дисертації: «Генетичне        
поліпшення голозерного ячменю за ознаками харчової цінності                                            
зерна», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада Д 26.212.001                          
в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ,                         
вул. Васильківська, 31/17,  (044) 257-51-50). Наукові керівники: 
Рибалка Олександр Ілліч, член-кореспондент НАН України та НААН 
України, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник 
Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;                                          
Моргун Богдан Володимирович, доктор біологічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики 
НАН України. (18. 01. 2022) 
Кармаш Олександр Ігорович, інженер 1 категорії навчальної 
лабораторії спектрофотометричних методів дослідження у біології 
Львівського національного університету імені Івана Франка,                         
тема дисертації: «Біохімічні ефекти фотобіомодуляційної терапії                     
за експериментального цукрового діабету», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.051 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1,                      
тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Сибірна Н.О., доктор біологічних 
наук, професор, завідувач кафедри біохімії Львівського національного 
університету імені Івана Франка. (25. 01. 2022) 

 

10 Природничі науки 

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. 
(18. 01. 2022) 
Іваніга Оксана Іванівна,  інженер першої категорії НДЧ                         
фізичного факультету Київського національного університету імені 
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Тараса Шевченка, тема дисертації: «Раптові стратосферні                  
потепління та динаміка озону в полярній атмосфері», (104 Фізика та 
астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.295 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                          
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Міліневський Геннадій Петрович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу, фізичний 
факультет Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. (18. 01. 2022) 
Кловак Вікторія Олегівна,  асистент кафедри аналітичної хімії       
хімічного факультету Київського національного університету                      
імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Гідрофобно-модифіковані 
реагентні системи для флюоресцентного визначення органічних         
сполук іонної природи», (102 Хімія). Спеціалізована вчена                             
рада   ДФ 26.001.256 Київського національного університету імені        
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Куліченко С. А., кандидат хімічних 
наук, доцент кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (18. 01. 2022) 
Корній Анастасія Андріївна, менеджер зі збуту у відділі продажу                   
та маркетингу  ТОВ НВП «Єнамін», тема дисертації: «Модифіковані 
оксидами Mn(ІV), Cu(ІІ), Fe(ІІІ) та плівкою SiO2 планарні електроди             
для вольтамперометричного визначення дисахаридів та 
гідроксифеніламінів у продуктах харчування та фармацевтичних 
препаратах», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.257  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Тананайко Оксана Юріївна, доктор хімічних наук, доцент, завідувачка 
кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (18. 01. 2022) 
Алєксандров Максим Андрійович, молодший науковий співробітник 
Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова, тема 
дисертації: «Механізми структурної і радіаційної функціоналізації 
полімерних композитів з багатостінними вуглецевими нанотрубками», 
(104 Фізика та астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.288 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Дмитренко О. П., доктор фізико-математичних наук, професор, доцент 
кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.                    
(25. 01. 2022) 
Артикульний Олександр Петрович, інженер відділу ядернофізичних 
технологій Державної установи «Інститут геохімії навколишнього 
середовища», тема дисертації: «Комплексоутворення у рідинних 
системах водних розчинів аніонних поверхнево-активних речовин                   
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з поліетиленгліколем», (104 Фізика та астрономія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.250 Київського національного університету             
імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Булавін Л. А., доктор фізико-
математичних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної фізики 
фізичного факультету Київського національного університету 
імені  Тараса Шевченка. (25. 01. 2022) 
Кіосе Михайло Іванович, молодший науковий співробітник 
міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, тема дисертації: 
«Встановлення закономірностей люмінесценції нанокристалів СdS, ZnS, 
легованих домішками ( Zn, Cu, Li ) та наноструктур ядро-оболонка, 
синтезованих золь-гель методом», (104 Фізика та астрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.028 в Одеському національному 
університеті імені І.І.Мечникова (м. Одеса, вул. Дворянська,2,  (048) 
723-59-42). Науковий керівник: Сминтина Валентин Андрійович, доктор 
фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою 
експериментальної фізики Одеського національного університету імені 
І.І. Мечникова. (25. 01. 2022) 
Кузів Юлія Іванівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Розгалужені термочутливі полімери та гібридні нанокомпозити                      
на їх основі для біотехнологій та медицини», (102 Хімія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.254 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Куцевол Н. В., доктор хімічних 
наук, старший науковий співробітник, заступник декана з наукової 
роботи хімічного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. (25. 01. 2022) 
Хохлова Людмила Костянтинівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Роль двостулкових молюсків роду Dreissena у вилученні 
важких металів з води зрошувальних систем Півдня України»                       
(101 Екологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.293 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                           
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Лукашов Д. В., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 
екології та зоології  Навчально-наукового центру «Інститут біології                  
та медицини» Київського національного університету імені                      
Тараса Шевченка. (25. 01. 2022) 

 

12 Інформаційні технології 

Гаваньо Богдан Іванович, асистент кафедри електронних 
обчислювальних машин Національного університету «Львівська 
політехніка», тема дисертації: «Методи та засоби оцінювання стану 
людини в медичних кіберфізичних системах», (123 Комп’ютерна 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.088 в Національному 
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університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,          
тел. (032)258-26-01). Науковий керівник: Кицун Г.В., к.т.н., старший 
викладач кафедри електронних обчислювальних машин Національного 
університету «Львівська політехніка». (04. 01. 2022) 
Кандиба Ігор Олександрович, ст. викладач кафедри інженерії 
програмного забезпечення Чорноморського університету імені                    
Петра Могили, тема дисертації: «Моделювання предметних галузей 
інформаційних технологій шляхом створення спеціалізованих                        
мов програмування», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 38.053.008 в Чорноморському національному університеті                   
імені Петра Могили (м. Миколаїв, вул. 68 Десантників 10, каб. 2-309, 24 
лютого 2022; (512) 76-92-67). Науковий керівник: Фісун М. Т., доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри інженерії                   
програмного забезпечення Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили.(25. 01. 2022) 
Обертюх Максим Романович, асистент кафедри обчислювальної 
техніки Вінницького національного технічного університету, тема 
дисертації: «Метод і апаратні засоби високолінійного надлишкового 
цифроаналогового перетворення на основі генераторів однакових 
струмів», (123 Комп’ютерна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
05.052.010 в Вінницькому національному технічному університеті (м. 
Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий 
керівник: Азаров О. Д., доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного 
університету. (25. 01. 2022) 
Романюк Олександр Сергійович, молодший науковий співробітник 
кафедри прикладної  математики Харківського національного 
університету радіоелектроніки, тема дисертації: «Нейромережеве 
прогнозування нестаціонарних послідовностей», (122 Комп’ютерні 
науки).Спеціалізована вчена рада ДФ 64.052.003 у Харківському 
національному університеті радіоелектроніки, (м. Харків, пр. Науки, 14, 
тел. (057) 702-18-07).Науковий керівник: Руденко О.Г., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних інтелектуальних 
технологій та систем Харківського національного університету 
радіоелектроніки. (31. 01. 2022) 

 

13 Механічна інженерія 

Морочко Володимир Вікторович, аспірант Національного 
університету «Чернігівська політехніка», тема дисертації: «Підвищення 
ефективності шліфування циліндричних поверхонь орієнтованим 
кругом, заправленим з різними подачами на робочій та калібрувальній 
ділянках», (133 Галузеве машинобудування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 79.051.012 в Національному університеті «Чернігівська політехніка» 
(м. Чернігів, вул. Шевченка, 95;  (0462) 66-51-03). Науковий керівник: 
Єрошенко А.М., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
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технологій машинобудування та деревообробки Національного 
університету «Чернігівська політехніка». (18. 01. 2022) 
Лисенко Ксенія Юріївна, аспірант кафедри прикладної математики та 
інформаційних технологій Мелітопольського державного педагогічного 
університету ім. Б. Хмельницького. Тема дисертації «Теоретичні основи 
методів утворення композиційних ліній і поверхонь» (131 Прикладна 
механіка),спеціалізована вчена рада  ДФ 26.056.033 у Київському 
національному університеті будівництва i архітектури (03037, м. Київ, 
Повiтрофлотський пр., 31; тел. +38(050) 357 94 29). Науковий               
керівник (и) – Найдиш Андрій Володимирович, д.т.н., професор, 
завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних                                
технологій Мелітопольського державного педагогічного університету            
ім. Б. Хмельницького. (25.01. 2022) 
Орендарчук Юлія Володимирівна, асистент Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Наукові методи комп'ютерно- інтегрованого проектування технологій 
виготовлення відливок поршнів ДВЗ», (136 Металургія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.050.078 в Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,             
тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Акімов О.В., професор, 
завідувач кафедри ливарного виробництва, доктор технічних наук 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут». (25. 01. 2022) 

 

15 Автоматизація та приладобудування 

Григорчук Галина Василівна, асистент кафедри прикладної 
математики інституту інформаційних технологій ІФНТУНГ, тема 
дисертації – «Моделі та засоби підвищення ефективності 
автоматизованого контролю технологічних процесів на протяглих 
квазіциліндричних обертових об’єктах»( 151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології).Спеціалізована вчена рада                    
ДФ 20.052.022 в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу» (м. Івано-Франкiвськ, вул. Карпатська, 15,              
 (095) 137-37-53). Науковий керівник: Олійник А.П., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики                       
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
(04. 01. 2022) 
Парфенюк Юрій Леонідович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Моделі та методи управління багатоступеневою транспортною 
логістичною системою в умовах невизначеності», (151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології). Спеціалізована вчена рада                     
ДФ 64.050.077 в Національному технічному університеті                  
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,           
тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Сіра О.В., доктор технічних 
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наук, професор кафедри «Інтернет речей» Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». (31. 01. 2022) 

 

16 Хімічна та біоінженерія 

Карась Олександр Володимирович, асистент кафедри біомедичної 
інженерії Вінницького національного технічного університету,                          
тема дисертації: «Відеополяриметрична система для аналізу зображень 
плівок плазми крові при оцінюванні патологій молочних залоз»,                         
(163 Біомедична інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.009           
в Вінницькому національному технічному університеті (м. Вінниця, 
Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий керівник: Павлов 
С. В., доктор технічних наук, професор, професор кафедри          
біомедичної інженерії Вінницького національного технічного 
університету. (18. 01. 2022) 

 
 

18 Виробництво та технології 

Овсієнко Кіра Володимирівна, аспірант кафедри технології молока                 
і молочних продуктів Національного університету харчових технологій, 
тема дисертації «Розроблення технології сироватко-вершкового сиру               
з харчовими волокнами», (181 Харчові технології). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.058.015 в Національному університеті харчових технологій 
(м. Київ, вул. Володимирська, (044) 289-57-00). Науковий керівник:              
Грек О. В., кандидат технічних наук, професор кафедри технології 
молока і молочних продуктів Національного університету харчових 
технологій. (18. 01. 2022) 
Лі Юньбо, аспірант, Сумський національний аграрний університет, тема 
дисертації: «Розроблення технології продуктів функціонального 
призначення для дітей хворих на пієлонефрит з використанням 
екстрактів рослинного походження», (181 Харчові технології). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.029 в Сумському національному 
аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160,                 
 (0542) 70-10-68). Науковий керівник: Мазуренко Ігор Костянтинович, 
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор 
кафедри технології харчування, Сумський національний аграрний 
університет. (18.01. 2022) 

 

19 Архітектура та будівництво 

Калюжна Олена Вячеславівна, інженер науково-дослідної частини 
Українського державного університету залізничного транспорту,                   
тема дисертації: «Підвищення ранньої міцності бетону залізобетонних 
шпал комплексними добавками», (192 Будівництво та цивільна 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.820.005 в Українському 
державному університеті залізничного транспорту (м. Харків, майдан 
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Фейєрбаха, 7, тел.(050) 8059093). Науковий керівник: Плугін А.А., доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри залізничної колії                            
і транспортних споруд Українського державного університету 
залізничного транспорту. (04. 01. 2022) 
Ізбаш Андрій Михайлович, аспірант Харківського національного 
університету будівництва та архітектури, тема дисертації:           
«Роль інноваційних технологій у розширенні ядра професії архітектора», 
(191 «Архітектура та містобудування»). Спеціалізована вчена рада              
ДФ 64.056.009 в Харківському національному університеті будівництва 
та архітектури (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, тел. (057) 700 10 66, 
+380 0506152261). Науковий керівник: Фоменко О.О., завідувач кафедри 
інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища, доктор 
архітектури, професор, професор кафедри Харківського національного 
університету будівництва та архітектури.(18. 01. 2022) 
Литвиненко Олександр Васильович, асистент кафедри економіки 
будівництва Київського національного університету будівництва і 
архітектури, тема дисертації: «Організаційно-технологічні моделі 
забезпечення якості будівництва в умовах цифрової трансформації», 
(192 Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.056.034 в Київському національному університеті будівництва і 
архітектури (м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31,  (067) 972-36-13). 
Науковий керівник: Демидова О.О., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри організації та управління будівництвом Київського 
національного університету будівництва і архітектури 
Примак Лідія Василівна, директор, Приватне підприємство 
«ГЕОФТМ», тема дисертації «Геоінформаційне забезпечення 
радіочастотного планування телекомунікаційних стільникових систем» 
(193 Геодезія та землеустрій). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.035 
у Київському національному університеті будівництва і архітектури, 
(03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, тел. (098) 808-71-72). 
Науковий керівник – Карпінський Юрій Олександрович, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії 
Київського національного університету будівництва і архітектури.             
(18. 01. 2022) 

 
 

20 Аграрні науки та продовольство 

Меленті Вікторія Олександрівна, асистент кафедри зоології                             
і ентомології ім. проф. Б.М. Литвинова Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України,                                  
тема дисертації: «Несправжня щитівка (Hemiptera, Coccidae) на ялинах 
в зелених насадженнях Харківської області та заходи щодо зменшення 
їх шкідливості», (202 Захист і карантин рослин). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.360.010 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН (м. Київ, вул. Клінічна, 25, тел. (044) 275-50-00). Науковий 



 
51 

керівник: Леженіна Ірина Павлівна,  кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри зоології і ентомології ім. проф. Б.М. Литвинова Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України. 
(04. 01. 2022) 
Черняк Микола Олександрович, аспірант Національного наукового 
центру «Інститут землеробства  НААН України», тема дисертації: 
«Удосконалення технології застосування позакореневого удобрення             
та гербіцидів на посівах пшениці озимої в Правобережному Лісостепу», 
(201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.360.009 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 Малієнко Анатолій 
Митрофанович, доктор с.-г. наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу обробітку ґрунту та боротьби з бур’янами, 
Національний науковий центр «Інститут землеробства  НААН України». 
(04. 01. 2022) 
Вокальчук Богдана Миколайович, молодший категорійний маркетинг 
менеджер ТОВ Кортева Агрісаєнс Україна, тема дисертації: 
«Продуктивність енергетичних плантацій верби прутовидної впродовж 
другого циклу вирощування», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.360.007 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН (м. Київ, вул. Клінічна, 25, (044) 275-50-00). Науковий 
керівник:  Фучило Ярослав Дмитрович, доктор сільськогосподарських 
наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії селекції і 
технологій вирощування деревних біоенергетичних культур  Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. (11. 01. 2022) 
Зелінського Богдана Валерійовича, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Ріст і розвиток енергетичних плантацій верб залежно              
від едафічних умов та агротехніки на маргінальних землях              
Київського Полісся», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада                
ДФ 26.360.006 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків 
НААН (м. Київ, вул. Клінічна, 25, (044) 275-50-00). Науковий керівник:  
Фучило Ярослав Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, головний науковий співробітник лабораторії селекції                        
і технологій вирощування деревних біоенергетичних культур Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. (11. 01. 2022) 
Чех Олександр Олександрович, тимчасово не працює,                                   
тема дисертації: «Розробка та впровадження інноваційної технології 
«GREEN ARTICLE» для обробки передінкубаційних та харчових яєць 
курей», (204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.023 в Сумському 
національному аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 
160,  (0542) 70-10-68). Науковий керівник: Бордунова Ольга 
Георгіївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувачка 
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кафедри біохімії та біотехнології, Сумський національний аграрний 
університет. (11. 01. 2022) 
Шаповаленко Роман Михайлович, тимчасово непрацюючий, тема 
дисертації: «Продуктивність гібридів буряків цукрових за застосування 
елементів біологізації, мікродобрив і регуляторів росту в умовах 
Правобережного  Лісостепу України», (201 Агрономія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.360.008 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН (м. Київ, вул. Клінічна, 25, (044) 275-50-00). Науковий 
керівник: Іваніна Вадим Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, 
доцент, завідувач лабораторії агрохімії та екології ґрунтів Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.(11. 01. 2022) 
Галушко Ігор Валентинович, асистент кафедри кормовиробництва, 
меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів                     
і природокористування України, тема дисертації: «Кормова 
продуктивність конюшини лучної залежно від технології вирощування           
в Правобережному Лісостепу» (201 Агрономія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.004.054 у Національному університеті біоресурсів                              
і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 044 527 82 28). Науковий керівник: Демидась Григорій Ілліч, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 
кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. (18. 01. 2022) 
Бутенко Євгенія Юріївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Прояв господарсько-цінних ознак у сортів картоплі в північно-східному 
Лісостепу України», (201 – Агрономія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 55.859.022 в Сумському національному аграрному університеті, 
(м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160,  (0542) 70-10-68). Науковий 
керівник: Кравченко Наталія Володимирівна доктор 
сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри біотехнології та 
фітофармакології, Сумський національний аграрний університет.               
(31. 01. 2022) 
Гнітецький Максим Олегович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Особливості прояву господарських ознак серед потомства                              
від міжвидових і міжсортових схрещувань картоплі», (201 Агрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.021 в Сумському національному 
аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160,                     
 (0542) 70-10-68). Науковий керівник: Подгаєцький Анатолій 
Адамович, доктор  сільськогосподарських наук, професор, завідувач 
кафедри біотехнології та фітофармакології, Сумський національний 
аграрний університет. (31. 01. 2022) 

 

21 Ветеринарна медицина 

Герун Інеса Володимирівна, провідний лікар ветеринарної медицини 
відділу організації роботи лабораторій ветеринарно-санітарної 
експертизи на ринках, Центральна випробувальна державна 
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лабораторія Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві, 
тема дисертації: «Санітарно-гігієнічна оцінка якості                                                      
та безпечності молока корів отриманого за новітніх технологій»,                          
(212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 55.859.020 в Сумському національному аграрному 
університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160,  (0542) 70-10-68). 
Науковий керівник: Скляр Олександр Іванович, доктор ветеринарних 
наук, професор, професор кафедри терапії, фармакології клінічної 
діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет.                  
(04. 01. 2022) 
Проскуріна Ірина Валеріївна, провідний лікар ветеринарної медицини 
відділу хіміко-токсикологічного з мікологією, Сумська регіональна 
державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів, тема дисертації:      
«Патогенний вплив паразитичних членистоногих на організм                    
великої рогатої худоби у стійловий та пасовищний періоди»,                            
(211 Ветеринарна медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.028 
в Сумському національному аграрному університеті, (м. Суми, 
вул. Г. Кондратьєва, 160,  (0542) 70-10-68). Науковий керівник: 
Нагорна Людмила Володимирівна, доктор ветеринарних наук, 
професор, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, 
зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський 
національний аграрний університет. (18. 01. 2022) 
Стародуб Євгеній Сергійович, аспірант Полтавського державного 
аграрного університету, тема дисертації: «Трихостронгільоз гусей 
(поширення, діагностика та заходи боротьби)», (211 Ветеринарна 
медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ°44.887.013 у Полтавському 
державному аграрному університеті (м. Полтава, вул. Сковороди 1/3,          
 (050)1837878). Науковий керівник: Євстаф’єва Валентина 
Олександрівна, завідувачка кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи, докторка ветеринарних наук, професорка, 
професорка кафедри Полтавського державного аграрного університету. 
(18. 01. 2022)  

 

22 Охорона здоров’я 

Вівсяна Ірина Володимирівна, лікар нефролог відділення гемодіалізу 
КНП «Бучацька міська лікарня» Бучацької міської ради, тема дисертації: 
«Патогенетичні особливості перебігу цукрового діабету 2 типу                             
у поєднанні з ожирінням та артеріальною гіпертензією», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.049 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського            
МОЗ України (м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). 
Науковий керівник: Марущак М.І., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики 
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Тернопільського національного медичного університету імені                         
І.Я. Горбачевського МОЗ України. (04. 01. 2022) 
Голяновський Володимир Олегович, лікар акушер-гінеколог, 
завідувач пологовим відділенням з індивідуальними та сімейними 
пологовими залами та операційними Перинатального Центру м. Києва, 
тема дисертації: «Оптимізація діагностики та профілактика затримки 
росту плода» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.070 
у Національному університеті охорони здоров’я України                                
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. (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. (04. 01. 2022) 
Гулюк Сергій Анатолійович, лікар-стоматолог ТОВ «ГАЛСІ»,                   
тема дисертації: «Клініко-функціональне обґрунтування корекції оклюзії 
при міофасціальному больовому синдромі обличчя» (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.563.004 в ДУ «Інститут стоматології        
та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (ДУ «ІСЩЛХ НАМН»)                   
(м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11,  (048) 7282460). Науковий керівник: 
Шнайдер С.А., член-кореспондент НАМН України, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри загальної стоматології Одеського 
національного медичного університету МОЗ України. (04. 01. 2022) 
Дрозда Іванна Іванівна, асистент кафедри терапевтичної стоматології 
Буковинського державного медичного університету, тема дисертації: 
«Стан твердих тканин зубів та тканин пародонта і їх корекція у підлітків, 
які навчаються в закладах освіти за різними формами навчання»,        
(221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.028                          
у Буковинському державному медичному університеті (58002,                        
м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел. (0372)551739). Наукові керівники:  
Каськова Людмила Федорівна, доктор медичних наук, професор, 
заслужений лікар України, завідувачка кафедри дитячої терапевтичної 
стоматології (Полтавський державний медичний університет; м. 
Полтава); Батіг Віктор Маркіянович, доктор медичних наук, завідувач 
кафедри терапевтичної стоматології (Буковинський державний 
медичний університет; м. Чернівці). (04. 01. 2022) 
Кільмухаметова Юлія Хафізівна, асистент кафедри терапевтичної 
стоматології Буковинського державного медичного університету, тема 
дисертації: «Використання композиції антиоксидантних препаратів при 
місцевому лікуванні захворювань пародонта у хворих з супутньою 
патологією сечовивідної системи», (221 Стоматологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 76.600.029 у Буковинському державному медичному 
університеті (58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2,                                     
тел. (0372)551739). Науковий керівник: Батіг Віктор Маркіянович,           
доктор медичних наук, завідувач кафедри терапевтичної стоматології 
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(Буковинський державний медичний університет; м. Чернівці).                      
(04. 01. 2022) 
Пелешок Катерина Євгеніївна, асистент кафедри фармацевтичної 
хімії Тернопільського національного медичного університету  
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, тема дисертації: «Розробка              
та валідація методик аналізу валсартану і атенололу в лікарських 
засобах», (226 «Фармація, промислова фармація»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 58.601.051 у Тернопільському національному медичному 
університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Логойда Л.С., 
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри 
фармацевтичної хімії Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. (04. 01. 2022) 
Салех Ануар Юсефович, лікар-стоматолог Стоматологічної клініки 
"Євродент", тема дисертації: «Клініко-лабораторне обґрунтування 
профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей                            
з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою» (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.563.005 в ДУ «Інститут стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (ДУ «ІСЩЛХ НАМН»)                     
(м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11,  (048) 7282460). Науковий керівник: 
Шнайдер С.А., член-кореспондент НАМН України, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри загальної стоматології Одеського 
національного медичного університету МОЗ України. (04. 01. 2022) 
Синицин Максим Миколайович, лікар-анестезіолог центру 
анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні Феофанія 
Державного управління справами, тема дисертації: «Застосування 
пролонгованої паравертебральної анальгезії під ультразвуковим 
контролем для знеболення та профілактики хронічного                      
больового синдрому у хворих після торакотомії» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.064 у Національному університеті 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ,       
вул. Дорогожицька, 9, тел. (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. (04. 01. 2022) 
Сусідко Олена Миколаївна, директор ТОВ «Медичний центр лікаря 
Ніколаєва» (м. Дніпро), за сумісництвом лікар акушер-гінеколог, тема 
дисертації: «Профілактика перинатальної патології у жінок 
із багатоплідною вагітністю» (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.613.074 у Національному університеті охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,                               
тел. (044) 205-48-01). Науковий керівник: член-кореспондент                       
НАМН України, доктор медичних наук, професор Вдовиченко Юрій 
Петрович, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології 
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Національного університету охорони здоров’я України                                       
імені П. Л. Шупика. (04. 01. 2022) 
Хоменко В’ячеслав Миколайович, аспірант кафедри фізичної 
реабілітації, спортивної медицини та валеології Дніпровського 
державного медичного університету. Тема дисертації: «Особливості 
фізичної реабілітації футболістів з ознаками дисплазії сполучної          
штканини після ушкоджень зв’язкового апарату надп’ятково-            
гомілкового суглобу», (227 Фізична терапія, ерготерапія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.046 у Дніпровському державному 
медичному університеті (49004, м. Дніпро, вул. Володимира 
Вернадського, 9, тел. (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник:                
Неханевич Олег Борисович, доктор медичних наук, професор, завід. 
кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології 
Дніпровського державного медичного університету. (04. 01. 2022) 
Гусаковський Степан Степанович, лаборант відділу реконструктивної 
та геріатричної урології Державної установи «Інститут урології імені 
академіка О.Ф.Возіанова НАМН України», тема дисертації: «Фактори 
прогнозу та вибір ад’ювантної хіміотерапії при м’язево-неінвазивному 
раку сечового міхура» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада             
ДФ 26.615.001 у ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова 
НАМН України» (м. Київ, вул. В.Винниченка, 9а, (044) 486-67-31). 
Науковий керівник: Шуляк О.В., доктор медичних наук, професор, 
завідувач відділу реконструктивної та геріатричної урології ДУ «Інститут 
урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України». (11. 01. 2022) 
Зайченко Станіслав Петрович, лікар-анестезіолог КНП «Київський 
міський центр репродуктивної та перинатальної медицини», м. Київ, 
тема дисертації: «Оптимізація анестезіологічного забезпечання при 
лапароскопічній гістеректомії» (222 Медицина). Спеціалізована                 
вчена рада ДФ 26.613.075 у Національному університеті охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,          
тел. (044) 205-48-01). Науковий керівник: Ткаченко Р.О., доктор 
медичних наук, професор, професор кафедри Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (11. 01. 2022) 
Кушнір Василь Борисович, аспірант кафедри загальної практики-
сімейної медицини, фтизіатрії та пульмонології ХМАПО МОЗ України, 
тема дисертації: «Клініко-рентгенологічні особливості та прогнозування 
ефективності лікування вперше діагностованого інфільтративного 
туберкульозу легень», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада                 
ДФ 64.609.044 в Харківській медичній академії післядипломної освіти                 
м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник:        
Кочуєва Марина Миколаївна, доктор медичних наук, професор, 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України, 
професор кафедри внутрішньої медицини №2. (11. 01. 2022) 
Лисоконь Юлія Юріївна, старший лаборант кафедри               
терапевтичної стоматології Львівського національного медичного 
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університету імені Данила Галицького МОЗ України, тема дисертації: 
«Оптимізація консервативного лікування деструктивних форм 
апікальних періодонтитів із використанням кістково-                         
пластичного матеріалу», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 58.601.050 у Тернопільському національному медичному 
університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник:                 
Лучинський М.А., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. (11. 01. 2022) 
Франчук Уляна Ярославівна, аспірант кафедри акушерства та 
гінекології № 1 Тернопільського національного медичного університету 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, тема дисертації: «Особливості 
ведення вагітних з високим ризиком розвитку пізнього гестозу на тлі 
метаболічного синдрому» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 58.601.052 у Тернопільському національному медичному 
університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69. Науковий керівник: Хміль С.В., 
доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства та 
гінекології № 1 Тернопільського національного медичного університету 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. (11. 01. 2022) 
Хвалибога Димитрій Володимирович, асистент кафедри хірургії № 2 
факультету іноземних студентів Тернопільського національного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, тема 
дисертації: «Тромбози системи нижньої порожнистої вени в плановій та 
ургентній хірургії – попередження розвитку тромбоемболії легеневої 
артерії» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.048                  
у Тернопільському національному медичному університеті                          
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль, майдан Волі, 1; 
тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Костів С.Я., доктор медичних 
наук, професор, професор кафедри хірургії № 2 факультету іноземних 
студентів  Тернопільського національного медичного університету імені 
І.Я. Горбачевського МОЗ України. (11. 01. 2022) 
Антонюк Яна Олексіївна, асистент кафедри внутрішньої медицини 
медичного факультету №2 Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: «Алельний поліморфізм 
гена мозкового натрійуретичного пептиду та рівень його плазмової 
концентрації у чоловіків з гіпертонічною хворобою та хронічною 
серцевою недостатністю за коморбідного  цукрового діабету 2 типу: 
діагностичне значення», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада     
ДФ 05.600.040 в Вінницькому національному медичному університеті        
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. (043) 255-37-35). 
Науковий керівник: Жебель В. М., завідувач кафедри внутрішньої 
медицини медичного факультету №2, доктор медичних наук, професор 
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Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 
(18. 01. 2021) 
Бевз Тетяна Ігорівна, аспірантка Вінницького національного     
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
«Особливості клінічного перебігу та прогнозу хронічного гепатиту С при 
поліморфізмі гену TLR-4», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 05.600.038 в Вінницькому національному медичному університеті       
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. (043) 255-37-35). 
Науковий керівник: Мороз Л.В., завідувачка кафедри інфекційних хвороб 
з курсом епідеміології, доктор медичних наук, професор Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. (18. 01. 2022) 
Возіанов Олександр Сергійович, аспірант кафедри урології 
Національного університету охорони здоров'я України імені           
П. Л. Шупика, тема дисертації: «Вибір методу малоінвазивного лікування 
хворих на уретеролітіаз із урахуванням комплексу факторів ризику              
його неефективності» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада             
ДФ 26.613.079 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: д. мед. н., доцент Сагалевич Андрій Ігорович, доцент 
кафедри урології  Національного університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика.(18. 01. 2022) 
Григор’єва Павліна Володимирівна, аспірантка  Буковинського 
державного медичного університету, тема дисертації: «Топографо-
анатомічні особливості структур передньої стегнової ділянки              
у плодовому періоді розвитку людини», (222 Медицина). Спеціалізована 
Вчена рада ДФ 76.600.030 у Буковинському державному медичному 
університеті (58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел. 
(0372)551739). Науковий керівник: Хмара Тетяна Володимирівна, доктор 
медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини                     
ім. М.Г. Туркевича (Буковинський державний медичний університет;            
м. Чернівці). (18. 01. 2022) 
Григоренко Варвара Романівна, аспірантка кафедри патологічної 
анатомії та гістології ХМАПО МОЗ України, тема дисертації: 
«Морфологічні критерії діагностики та прогнозу серозного                               
раку яєчників», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада                     
ДФ 64.609.047 в Харківській медичній академії післядипломної освіти          
(м. Харків, вул. Амосова, 58, тел. (057) 711-79-75). Науковий керівник: 
Яковцова Ірина Іванівна, доктор медичних наук, професор, Харківська 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувачка 
кафедри патологічної анатомії та гістології. (18. 01. 2022) 
Дудар Аліна Олександрівна, асистент кафедри мікробіології 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, 
тема дисертації: «Особливості формування стійкості грампозитивної 
кокової мікрофлори до антибіотиків та антисептиків», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.042 в Вінницькому національному 
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медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, 
тел. (043) 255-37-35). Науковий керівник: Назарчук О.А., доцент кафедри 
мікробіології, доктор медичних наук, доцент Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова. (18. 01. 2022) 
Євтушенко Марія Сергіївна, аспірантка кафедри анатомії, клінічної 
анатомії та оперативної хірургії ХМАПО МОЗ України, тема дисертації: 
«Патогенетичне обґрунтування використання бактеріального лізату для 
корекції запально-дистрофічних процесів пародонту», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.043 в Харківській                           
медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, 
(057) 711-79-75). Науковий керівник: Крижна Світлана Іванівна, доктор 
медичних наук, професор, Харківський національний університет                  
ім. В.Н. Каразіна МОН України, професор кафедри кардіології, 
функціональної та лабораторної діагностики. (18. 01. 2022) 
Мірошниченко Яна Миколаївна, аспірантка кафедри патологічної 
анатомії та гістології ХМАПО МОЗ України, тема дисертації: 
«Діагностика та прогноз перебігу гастроінтестинальних стромальних 
пухлин (клініко-морфологічні та імуногістохімічні аспекти»,                               
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.045 в Харківській 
медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, 
(057) 711-79-75). Науковий керівник: Яковцова Ірина Іванівна, доктор 
медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України, завідувачка кафедри патологічної анатомії та 
гістології. (18. 01. 2022) 
Прокопенко Олександр Сергійович, аспірант Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема 
дисертації: «Особливості телерентгенографічних показників в осіб 
юнацького віку з різними типами та профілями обличчя за Schwarz 
A.M.», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.039            
в Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова 
(м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. (043) 255-37-35). Науковий керівник: 
Беляєв Е.В., завідувач кафедри ортопедичної стоматології, кандидат 
медичних наук, доцент Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова. (18. 01. 2022) 
Самборська Інга Анатоліївна, асистент кафедри біологічної                           
та загальної хімії Вінницького національного медичного університету           
ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: «Морфологічні зміни в легенях щурів 
з гіпергомоцистеїнемією залежно від віку (експериментальне 
дослідження)», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада                             
ДФ 05.600.045 в Вінницькому національному медичному університеті          
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. (043) 255-37-35). 
Наукові керівники: Маєвський О.Є., завідувач кафедри клінічної 
медицини, доктор медичних наук, професор ННЦ «Інститут біології та 
медицини» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; Заічко Н.В., завідувачка кафедри біологічної та загальної 



 
60 

хімії, доктор медичних наук, професор Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова. (18. 01. 2022) 
Худик Антон Каренович, аспірант кафедри хірургічної стоматології  
та щелепно-лицевої хірургії, Харківський̆ національний̆ медичний 
університет, тема дисертації̈: «Вдосконалення методів діагностики               
та лікування травматичних переломів середньої зони обличчя», 
(221 «Стоматологія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.052                     
в Харківському національному медичному університеті (м. Харків,       
просп. Науки 4, тел.(057) 707-73-27). Науковий̆ керівник: Григоров С.М., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної 
стоматології  та щелепно-лицевої хірургії Харківського національного 
медичного університету МОЗ України. (18. 01. 2022) 
Якименко Аліна Сергіївна, аспірантка кафедри патологічної анатомії 
та гістології ХМАПО МОЗ України, тема дисертації: «Патоморфологічні 
та імуногістохімічні критерії прогнозу перебігу колоректального раку», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.047 в Харківській 
медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, 
(057) 711-79-75). Науковий керівник: Яковцова Ірина Іванівна, доктор 
медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України, завідувачка кафедри патологічної анатомії                      
та гістології. (18. 01. 2022) 
Басиста Катерина Ігорівна, аспірант кафедри фізіології Дніпровського 
державного медичного університету. Назва дисертації:      
«Характеристика нейрохімічних і поведінкових процесів в геронтогенезі 
в умовах експериментальної гіперглікемії», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.047 у Дніпровському державному 
медичному університеті (49004, вул. Володимира Вернадського, 9,           
тел. +38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: Родинський Олександр 
Георгійович, доктор медичних наук, професор, завід. кафедри фізіології 
Дніпровського державного медичного університету. (25. 01. 2022) 
Беліменко Микола Сергійович, аспірант кафедри анатомії людини, 
клінічної анатомії та оперативної хірургії Дніпровського державного 
медичного університету, серцево-судинний хірург лікар Медичний центр 
«Vena clinic». Назва дисертації: «Морфофункціональні зміни міокарду 
щурів після дії загальної та місцевої гіпотермії», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.048 у Дніпровському державному 
медичному університеті (49004, вул. Володимира Вернадського, 9,            
тел. +38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: Кошарний Володимир 
Віталійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
анатомії людини, клінічної анатомії і оперативної хірургії Дніпровського 
державного медичного університету. (25. 01. 2022) 
Білих Євген Олегович, аспірант кафедри травматології та ортопедії 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України,               
тема дисертації: «Використання методу радіочастотної нейроабляції 
при лікуванні больового синдрому у хворих на гонартроз                                 
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при ендопротезуванні колінного суглоба», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.044 у Запорізькому державному 
медичному університеті МОЗ України, м. Запоріжжя,                                    
просп. Маяковського, 26; (061)224-64-69. Науковий керівник: 
Головаха Максим Леонідович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри травматології та ортопедії Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України. (25. 01. 2022) 
Бойко Ольга Олексіївна, аспірант кафедри професійних хвороб, 
клінічної імунології і клінічної фармакології Дніпровського державного 
медичного університету. Назва дисертації: «Функція нирок, нутритивний 
статус і серцево-судинний ризик при поєднаному перебігу артеріальної 
гіпертензії та хронічного обструктивного захворювання легень»,                 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.049                                   
у Дніпровському державному медичному університеті (49004,                        
вул. Володимира Вернадського, 9, тел. +38 (056) 766-48-48,). Науковий 
керівник: Родіонова Вікторія Всеволодівна, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри професійних хвороб, клінічної імунології і 
клінічної фармакології Дніпровського державного медичного 
університету. (25. 01. 2022) 
Волошанська Ольга Олексіївна, асистент кафедри патологічної 
анатомії і судової медицини Запорізького державного                          
медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Імуногістохімічна та ультраструктурна характеристика мікросудин 
перифокальних ділянок ішемічного інфаркту мозку в динаміці            
гострого періоду», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада                     
ДФ 17.600.045  у Запорізькому державному медичному                   
університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;             

(061)224-64-69. Науковий керівник: Тертишний Сергій Ігорович, 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної 
анатомії і судової медицини Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України. (25. 01. 2022) 
Марцінів Володимир Володимирович, керівник Центру анестезіології 
та інтенсивної терапії Клінічної лікарні «Феофанія»                               
Державного управління справами при Президенті Україні,                              
тема дисертації: «Застосування пекторальної блокади для оптимізації 
анестезіологічного забезпечення хірургії новоутворень                          
молочної залози» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада                        
ДФ 26.613.080 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Лоскутов О.А., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (25. 01. 2022) 
Ольховська Вікторія Миколаївна, аспірантка кафедри педіатрії                   
та дитячої кардіоревматології ХМАПО МОЗ України, тема                 
дисертації: «Діагностично-прогностичне значення клініко-лабораторних 
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та імунологічних показників дітей, хворих на стрептококовий тонзиліт            
та інфікованих вірусом герпесу-6 типу», (228  Педіатрія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.609.046 в Харківській медичній академії 
післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). 
Науковий керівник: Єлоєва Заліна Володимирівна, доктор медичних 
наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України, завідувачка кафедри педіатрії та дитячої 
кардіоревматології. (25. 01. 2022) 
Погрібна Анастасія Олександрівна, аспірант кафедри госпітальної 
педіатрії Запорізького державного медичного університету МОЗ     
України, тема дисертації: «Профілактика розвитку анемії запалення              
у дітей раннього віку, хворих на гострі запальні                                    
бактеріальні захворювання органів дихання», (228 Педіатрія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.047 у Запорізькому державному 
медичному університеті МОЗ України, м. Запоріжжя,                        
просп. Маяковського, 26; (061)224-64-69. Науковий керівник: 
Леженко Геннадій Олександрович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України. (25. 01. 2022) 
Прус (Гузь) Олена Валеріївна, аспірантка кафедри дитячих 
інфекційних хвороб, Харківський національний медичний університет, 
тема дисертації: «Значення мікробної флори носо- та ротоглотки                        
і імунної відповіді дітей в формуванні варіантів клінічного перебігу                    
та результатів інфекційного мононуклеозу», (228 Педіатрія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.054 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4,           
тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник: Кузнєцов С.В., доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих                     
інфекційних хвороб Харківського національного медичного 
університету. (25. 01. 2022) 
Чудова Наталя Ігорівна, асистент кафедри госпітальної педіатрії 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України,                  
тема дисертації: «Рання діагностика, прогнозування виникнення                    
та обґрунтування підходів до профілактики порушень м’язової системи 
у дітей, хворих на цукровий діабет», (228 Педіатрія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 17.600.050 у Запорізькому державному медичному 
університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;                

(061)224-64-69. Науковий керівник: Пашкова Олена Єгорівна, доктор 
медичних наук, професор, професор кафедри госпітальної                 
педіатрії Запорізького державного медичного університету МОЗ України. 
(25. 01. 2022) 
Білоконь Олег Вікторович, аспірант кафедри торакальної хірургії та 
пульмонології Національного університету охорони здоров'я України 
імені П. Л. Шупика, тема дисертації: «Діагностика та хірургічне лікування 
пухлин легень у дітей» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
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26.613.078 у Національному університеті охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Кравчук Б. О., доктор медичних наук, професор кафедри 
торакальної хірургії та пульмонології Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (31. 01. 2022) 
Кошарний Андрій Віталійович, аспірант кафедри патологічної 
анатомії та судової медицини Дніпровський державний медичний 
університет, лікар-хірург ДЗ "Спеціалізована багатопрофільна лікарня 
№1 МОЗ України". Назва дисертації: «Структурно-реактивні зміни тонкої 
кишки після експериментальної абдомінальної баротравми»,                        
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.050                                     
у Дніпровському державному медичному університеті (49004,                      
вул. Володимира Вернадського, 9, (+38 (056) 766-48-48,). Науковий 
керівник: Козлов Сергій Володимирович, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри патологічної анатомії та судової 
медицини Дніпровського державного медичного університету.              
(31. 01. 2022) 
Ліхолетов Євгеній Олександрович, аспірант кафедри психіатрії, 
наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного 
університету. Назва дисертації: «Лікування та реабілітація осіб, що 
зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту»,           
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.051                                     
у Дніпровському державному медичному університеті (49004, вул. 
Володимира Вернадського, 9,  (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: 
Юр’єва Людмила Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завід. 
кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського 
державного медичного університету. (31. 01. 2022) 
Покровенко Дар’я Анатоліївна, аспірант кафедри акушерства  
і гінекології, Дніпровський державний медичний університет, лікар 
акушер-гінеколог, лікар УЗД "Клініка доктора Медведева". Назва 
дисертації: «Диференційована терапія зовнішнього генітального 
ендометріозу з урахуванням особливостей клітинно-молекулярних 
маркерів», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.052          
у Дніпровському державному медичному університеті (49004,                      
вул. Володимира Вернадського, 9, (+38 (056) 766-48-48,). Науковий 
керівник: Медведєв Михайло Володимирович, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри акушерства та гінекології Дніпровського 
державного медичного університету. (31. 01. 2022) 
Сапальов Сергій Олександрович, асистент Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України, тема дисертації: «Клініко-
біомеханічне обґрунтування показань до застосування імплантатів в 
знімному зубному протезуванні», (221 Стоматологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 17.600.048 у Запорізькому державному медичному 
університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;                 
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☎ (061)224-64-69). Науковий керівник: Фастовець О.О., доктор медичних 
наук, професорка, завідувачка кафедри ортопедичної стоматології 
Дніпровського державного медичного університету МОЗ України.               
(31. 01. 2022) 
Семенов Денис Михайлович, асистент Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України, тема дисертації: «Підвищення 
якості лікування пацієнтів з переломами щелепно-лицьової ділянки                    
з використанням комплексної, хірургічної та психологічної моделі 
лікування», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада                                
ДФ 17.600.049 у Запорізькому державному медичному університеті       
МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; ☎ (061)224-64-69). 
Наукові керівники: Міщенко О.М., доктор медичних наук, доцент, 
завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти Запорізького 
державного медичного університету МОЗ України; Чугунов В.В., доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, 
загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького 
державного медичного університету МОЗ України. (31. 01. 2022) 
Степанов Сергій Володимирович, зав. відділом моніторингу, 
комунікації та реагування на небезпеки, лікар з гігієни праці,                             
ДУ "Дніпропетровський обласний центр контролю і профілактики хвороб 
МОЗ України", аспірант кафедри гігієни, екології та охорони праці, 
Дніпровський державний медичний університет. Тема дисертації: 
«Гігієнічна оцінка впливу ароматичних вуглеводів та формальдегіду 
атмосферного повітря на стан здоров’я дитячого населення 
індустріального регіону», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.601.053 у Дніпровському державному медичному університеті 
(49004, вул. Володимира Вернадського, 9, (+38 (056) 766-48-48,). 
Науковий керівник: Рублевська Надія Іванівна, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри гігієни, екології та охорони праці 
Дніпровського державного медичного університету. (31. 01. 2022) 
Суська Ксенія Сергіївна, аспірант кафедри професійних хвороб, 
клінічної імунології і клінічної фармакології Дніпровського державного 
медичного університету. Назва дисертації: «Клініко-функціональний 
перебіг та мікробіологічний профіль у хворих з бронхоектазією: підходи 
до лікування», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада                             
ДФ 08.601.054 у Дніпровському державному медичному університеті 
(49004, вул. Володимира Вернадського, 9,  (+38 (056) 766-48-48,). 
Науковий керівник: Гашинова Катерина Юріївна, доктор медичних наук, 
професор, завід. кафедри професійних хвороб, клінічної імунології                  
і клінічної фармакології Дніпровського державного медичного 
університету. (31. 01. 2022) 

 

26 Цивільна безпека 
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Золкіна Євгенія Сергіївна, викладач кафедри пожежної і техногенної 
безпеки об’єктів та технологій Національного університету цивільного 
захисту України, тема дисертації: «Підвищення ефективності 
протипожежного захисту металевих конструкцій за допомогою 
вогнезахисних інтумесцентних покриттів» (261 Пожежна безпека). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.027 у Національному університеті 
цивільного захисту України (м. Харків, вул. Чернишевська, 94, тел. 057 
7156301). Науковий керівник: Григоренко Олександр Миколайович, 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри пожежної і 
техногенної безпеки об’єктів та технологій Національного університету 
цивільного захисту України. (11. 01. 2022) 

 

27 Транспорт 

Федоренко Єлизавета Михайлівна, старший інспектор з контролю              
за виконанням доручень "Служба колії" регіональної філії 
"Придніпровська залізниця"  АТ "Українська залізниця",  тема дисертації: 
«Обґрунтування раціональних норм періодичності виконання колійно-
ремонтних робіт», (275 Транспортні технології (за видами). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.820.012 в Українському державному 
університеті науки і технологій (м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2;                               
тел. (056) 373-15-63). Науковий керівник:  Патласов О.М., кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортної інфраструктури 
Українського державного університету науки і технологій. (18. 01. 2022) 

 

28 Публічне управління та адміністрування 

Ісраел Олувасейдайо Ідріс, консультант з питань здорового 
харчування в Суданському офісі ВООЗ, тема дисертації: 
«Удосконалення публічного адміністрування в системі охорони 
здоров’я», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.020 в Інституті підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України, (м. Київ, вул.Нововокзальна, 17, 
 (044) 536-14-87). Науковий керівник: Гавкалова Наталія Леонідівна, 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного 
управління, публічного адміністрування та регіональної економіки 
Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця. (04. 01. 2022) 
Серветник Володимир Віталійович, аспірант денної форми навчання 
кафедри публічного адміністрування Приватного акціонерного 
товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом». Тема дисертації «Розвиток механізму 
урядових комунікацій у системі публічного управління як елемент 
інформаційної безпеки України», (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.142.013                            
у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад 
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«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. 
Фрометівська, 2, тел. 490-95-12). Науковий керівник: Семенець-Орлова 
Інна Андріївна, доктор наук з державного управління, професор, 
завідувач кафедри публічного адміністрування, директор Навчально-
наукового інституту управління, економіки та бізнесу, Приватне 
акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 
Академія управління персоналом». (04. 01. 2022) 
Лесняк-Іглінська Наталія Юріївна, провідний інженер з охорони праці 
Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 
«Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені 
Юрія Липи», тема дисертації: «Державна політика щодо безпеки праці          
в контексті євроінтеграції України», (281 Публічне управління                           
та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.100                         
у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12, 79013, (032) 258-27-12). Науковий керівник: 
Куйбіда В.С., доктор наук з державного управління, професор, професор 
кафедри регіональної політики Навчально-наукового  інституту 
публічного управління та державної служби Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (11. 01. 2022) 
Лис Володимир Володимирович, начальник служби у справах дітей 
Львівської обласної державної адміністрації, тема дисертації: 
«Механізми реформування системи інституційного догляду дітей 
соціально вразливих категорій: регіональний аспект», (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада                              
ДФ 35.052.101 у Національному університеті «Львівська політехніка» 
(м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 79013, (032) 258-27-12). Науковий 
керівник: Колосовська І.І., кандидат наук з державного управління, 
доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби 
Навчально-наукового інституту державного управління Національного 
університету «Львівська політехніка». (11. 01. 2022) 
Рибкіна Світлана Олексіївна, аспірант Дніпровського державного 
аграрного-економічного університету. Тема дисертації «Механізми 
публічного регулювання підготовки кадрів в системі                                        
вищої освіти України», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 64.707.027 у Національному університеті 
цивільного захисту України, ДСНС України (м. Харків, вул. 
Чернишевська, 94, 61023, тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник 
:Сиченко Віктор Володимирович, доктор наук з державного управління, 
професор, Заслужений працівник освіти України, ректор комунального 
закладу вищої освіти Дніпровська академія неперервної освіти 
Дніпропетровської обласної ради. (11. 01. 2022) 
Семигулін Павло Костянтинович, аспірант Науково-дослідного центру 
індустріальних проблем розвитку НАН України, тема дисертації: 
«Організаційне забезпечення ресурсної спроможності регіонів України 
інструментами державно-приватного партнерства», (281 Публічне 
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управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.251.001 при Науково-дослідному центрі індустріальних            
проблем розвитку НАН України, (м. Харків, пров. Інженерний, 1-А, 
 (057) 702-08-67). Науковий керівник: Ярошенко І.В., кандидат 
економічних наук, завідувач відділу макроекономічної політики та 
регіонального розвитку Науково-дослідного центру індустріальних 
проблем розвитку НАН України. (11. 01. 2022) 
Супрун Костянтин В’ячеславович, аспірант Державного закладу 
вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної            
академії педагогічних наук України, тема дисертації «Публічне 
управління інноваційним розвитком сфери зайнятості населення»,          
(281 Публічне управління та адміністрування»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.455.014 у Державному закладі вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, 
(м. Київ, Вул. Січових стрільців 52-а,   (044) 484-10-96). Науковий 
керівник: О. В. Алейнікова – доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри управління та смарт-інновацій Київського 
національного університету технологій та дизайну. (11. 01. 2022) 
Хоміч Юрій Григорович, аспірант Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка», тема дисертації: «Формування 
та реалізація публічноуправлінської діяльності в системі 
правоохоронних органів: теоретико-методологічні засади»                            
(281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.080.009 у Національному технічному університеті 
«Дніпровська політехніка» (м.Дніпро, просп. Д.Яворницького, 19,                
тел. (056) 746-22-00). Науковий керівник: Баштанник В.В., доктор наук з 
державного управління, професор, професор кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка».(25.01.2022)  
Юхно Ірина Валеріївна, Cуддя Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду , тема дисертації: «Інституціональні засади 
публічноуправлінської діяльності  в умовах конституційного 
реформування» (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.080.010 у Національному технічному 
університеті «Дніпровська політехніка» (м.Дніпро, просп. 
Д.Яворницького, 19, тел. (056) 746-22-00). Науковий керівник :  
Баштанник В.В., доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 
(25. 01. 2022) 

 

29 Міжнародні відносини 

Міфтахов Богдан Германович,  тимчасово не працює, тема дисертації:  
«Еволюція політики ЄС щодо країн Cхідного партнерства»                                  
(291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії). 
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Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.280 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Бєлоусова Н.Б., 
кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації  
Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (11. 01. 2022) 
Путкарадзе Каха Заурович, ФОП Путкарадзе Каха, тема дисертації: 
«Міждержавне співробітництво Російської Федерації та Ісламської 
Республіки Іран в умовах трансформації міжнародного порядку»,                     
(291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.281 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Коппель О.А., 
доктор історичних наук, професор, професор кафедри Міжнародних 
відносин та зовнішньої політики, Інституту Міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.                          
(18. 01. 2022) 
Задорожній Олександр Олександрович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Регулювання космічної діяльності в сучасному 
міжнародному праві», (293 Міжнародне право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.309 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Григоров Олександр 
Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
(25. 01. 2022) 
Чубінідзе Олександра Олександрівна, державний експерт 
Міністерства охорони здоров’я України, тема дисертації: «Універсальна 
юрисдикція в міжнародному кримінальному праві», (293 Міжнародне 
право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.300 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                           
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Кориневич А. О., кандидат юридичних наук, доцент, Постійний 
Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, доцент 
кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, заслужений юрист України. (25. 01. 2022) 
Вілкова Дар’я Сергіївна, асистент кафедри міжнародних відносин                     
і зовнішньої політики Навчально-наукового Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
тема дисертації: «Слабкі держави в системі міжнародної безпеки»,            
(291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні                
студії). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.285 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                       
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вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Капітоненко М. Г., кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародних відносин і зовнішньої політики Навчально-наукового 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. (31. 01. 2022) 
Лихогляд Віталіна Петрівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Міжнародно-правовий захист екологічних прав людини»,                                  
(293 Міжнародне право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.310 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Медведєва Марина Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (31. 01. 2022) 

 
 


