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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 

Бабчук Юрій Миколайович, аспірант Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації 
дизайнерської діяльності учнів у старшій школі», (015 Професійна 
освіта). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.015 у Вінницькому 
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, 
(м. Вінниця, вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). Науковий керівник: 
Коломієць Д.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
образотворчого, декоративного мистецтва, технологій і безпеки 
життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 

Бочков Павло Миколайович, аспірант Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації «Корекція функції 
рівноваги у дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату 
засобами адаптивного фізичного виховання» (016 Спеціальна освіта). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.020, +38(044) 234-11-08). 
Науковий керівник: Науковий керівник: Мога М. Д., доктор педагогічних 
наук, доцент 
Варварук Мар’яна Мирославівна, аспірантка вечірньої форми 
навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», тема дисертації: «Методика формування діалогічної 
компетентності молодших школярів засобами українського фольклору». 

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.014 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: Луцан Н.І., 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових 
методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 
Гнатик Каталін Бейлівна, викладач кафедри Закарпатського угорського 
інституту імені Ференці Ракоці II, тема дисертації: «Розвиток 
професійного потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у процесі 
фахової підготовки» (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 62.147.009 у Мукачівському державному 
університеті, (м. Мукачево, вул. Ужгородська 26, (03131) 2-11-09). 
Науковий керівник: – Теличко Н.В., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри англійської філології та методики викладання 
іноземних мов Мукачівського державного університету 
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Лопушинський Тарас Андрійович, аспірант Закладу вищої освіти 
«Львівський університет бізнесу та права», тема дисертації: «Державна 
судова адміністрація України як суб’єкт забезпечення умов для повного 
і незалежного здійснення правосуддя», (081 «Право»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.140.004 Закладу вищої освіти «Львівський 
університет бізнесу та права» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 99, 79021, 
тел.: (032) 292-87-08). Науковий керівник:  Семчук Ю. І., кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри судоустрою, прокуратури та 
адвокатури Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та 
права» 
Махаринець Михайло Євгенович, старший детектив Національного 
антикорупційного бюро України, тема дисертації «Еволюція правового 
регулювання земельних відносин на Волині в 1939 – 1960-х роках», 
(081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.047 в 

Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник 
Шкуратенко О.В., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
історії держави та права Національної академії внутрішніх справ 
Назарук Сергій Леонідович, начальник відділу нагляду за 

додержанням законів територіальними органами поліції 
Кіровоградської обласної прокуратури. Тема дисертації: 
«Адміністративно-правове забезпечення діяльності прокуратури 
України та провідних країн Європейського Союзу: порівняльне 
дослідження» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 23.053.007 в 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка 1, 
тел. (0522) 32-08-89, факс (0522) 32-08-89). Науковий керівник: Окопник 
О.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри галузевого 
права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Осадчий Юрій Іванович, аспірант Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова, тема дисертації: «Розслідування 
злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.016 в 
Національному університеті «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 23; тел. +380502851816). Науковий керівник –  
Дришлюк І.А., доцент кафедри кримінального права, кримінального 
процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
кримінального права, процесу та криміналістики Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова 

Певко Станіслав Геннадійович, викладач кафедри Харківського 
національного університету внутрішніх справ, тема дисертації: 
«Оціночні поняття у правозастосуванні», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада – ДФ 64.700.039 в Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 


