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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 

Кожушкіна Тетяна Львівна, директор Дніпровського державного 
коледжу технологій та дизайну, тема дисертації: «Формування 
культури міжособистісної взаємодії студентів педагогічного коледжу у 
процесі фахової підготовки», (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.120.002 у Вищому 
навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля», 
(м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18,  (067)7659273). 
Науковий керівник: Кожушко С. П., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного 
бізнесу та іншомовної підготовки Вищого навчального закладу 
«Університет імені Альфреда Нобеля» 
Верченко Лідія Сергіївна, аспірант Вищого навчального закладу 
«Університет імені Альфреда Нобеля», тема дисертації: «Розвиток 
соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів 
закладів вищої освіти у процесі магістерської підготовки», (015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.120.001 у Вищому навчальному закладі «Університет імені 
Альфреда Нобеля», (м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18, 
 (067)7659273). Науковий керівник: Волкова Н. П., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інноваційних 
технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Вищого 
навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» 
Сліпенко Вікторія Олександрівна, аспірант Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, тема дисертації: 
«Розвиток підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США», 
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 74.053.010 
у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини, (м. Умань, вул. Садова 2,  (093) 4186974). Науковий 
керівник: Коберник О. М., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
Осипенко Сергій Миколайович, директор Державного навчального 
закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей», тема дисертації: 
«Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих 
робітників машинобудівної галузі», (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ Д 26.458.001 в 
Інституті професійно-технічної освіти НАПН України, (м. Київ, пров. 
Віто-Литовський, буд. 98-а,  (067) 7468374). Науковий керівник: 
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«Методика розслідування незаконного поводження зі зброєю та 
бойовими припасами», (081 «Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС України, МВС 
України (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана 
Тільги, 21,  050-750-47-24). Науковий керівник: Волобуєва О.О., 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального 
процесу та криміналістики Донецького юридичного інституту МВС 
України 
Лобач Анатолій Миколайович, аспірант Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, тема 
дисертації: «Кримінальна відповідальність за порушення права на 
отримання освіти (ст. 183 КК України)», (081 «Право»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 11.737.03 у Донецькому юридичному інституті МВС 
України, МВС України (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 
вул. Степана Тільги, 21,  050-750-47-24). Науковий керівник: Копотун 
І.М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
кримінального права та правосуддя Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука 
Войчишена Марина Вадимівна, бібліотекар спеціальної бібліотеки 
відділу режимно-секретного забезпечення Донецького юридичного 
інституту, тема дисертації: «Методика розслідування кримінальних 
правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів», (081 
«Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.01 у Донецькому 
юридичному інституті МВС України, МВС України (50065, 
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21,  
050-750-47-24). Науковий керівник: Волобуєва О.О., кандидат 
юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу та 
криміналістики Донецького юридичного інституту 
Левченко Діана Сергіївна, науковий співробітник Науково-дослідного 
інституту публічного права. Тема дисертації: «Суб’єкти громадянського 
суспільства у публічному адмініструванні в Україні» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.011 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а;  228-10-31). 
Науковий керівник: Куркова К.М., кандидат юридичних наук, старший 
дослідник, завідувач відділу науково-правових експертиз та 
законопроектних робіт Науково-дослідного інституту публічного права 
Даниленко Анна Олександрівна, науковий співробітник Науково-
дослідного інституту публічного права. Тема дисертації: «Засади 
публічного адміністрування в Україні» (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.503.010 в Науково-дослідному інституті публічного 
права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а;  228-10-31). Науковий керівник: 
Куркова К.М., кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач 
відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт Науково-
дослідного інституту публічного права 
Чорна Марина Василівна, аспірантка Центральноукраїнського 



середа, 4 листопада 2020 р. 

державного педагогічного університету мені Володимира Винниченка. 
Тема дисертації: «Адміністративно-правові засади діяльності органів 
публічної адміністрації у сфері охорони земель» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.002 в Центральноукраїнському 
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 
(25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка 1,  (0522) 32-08-89, факс 
(0522) 32-08-89). Науковий керівник: Соболь Є.Ю., доктор юридичних 
наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 
адміністративного права Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
Дроботов Іван Сергійович, аспірант Науково-дослідного інституту 
публічного права. Тема дисертації: «Зловживання процесуальними 
правами: адміністративно-правовий аспект» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.012 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а;  228-10-31). 
Науковий керівник: Дрозд О.Ю., доктор юридичних наук, професор, 
начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії 
внутрішніх справ 
Мельникович Михайло Степанович, викладач кафедри Приватного 
вищого навчального закладу Університету Короля Данила (м. Івано-
Франківськ), тема дисертації: «Парадигма взаємодії релігії, права та 
держави на сучасному етапі українського державотворення», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.149.002 в Приватному 
вищому навчальному закладі Університеті Короля Данила (м. Івано-
Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35,  (099) 334-44-82). Науковий 
керівник: Зварич Р.В., доктор юридичних наук, доцент, професор 
кафедри права Приватного вищого навчального закладу Університету 
Короля Данила 
Єрмоленко Ярослав Владленович, помічник заступника голови суду, 
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, тема дисертації: 
«Конституційна скарга в механізмі охорони прав людини в Україні 
(загальнотеоретичний аспект)», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.727.004 у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26;   (056) 377-
34-80). Науковий керівник: Боняк В.О., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри теорії  та історії держави і права 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Кириченко Вікторія Леонідівна, викладач комунального закладу 
«Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури», 
тема дисертації: «Кримінальне провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.003 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26;   (056) 377-34-80). Науковий керівник: Єфімов М.М., 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та 


