
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 04.11.2019 № 362 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 31 жовтня 2019 року (протокол №3) з питання 

порядку денного «Про затвердження тем дисертаційних досліджень, 

призначення наукових керівників та затвердження індивідуальних 

планів ад’юнктів та здобувачів» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про затвердження тем 

дисертаційних досліджень, призначення наукових керівників та затвердження 

індивідуальних планів ад’юнктів та здобувачів»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

ад’юнкта Ведернікової Анни Олександрівни в такій редакції: «Кримінально-

правове регулювання булінгу».  

Науковим керівником призначити доктора юридичних наук, професора 

Карчевського Миколу Віталійовича, т.в.о. ректора Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Затвердити індивідуальний план роботи ад’юнкта Ведернікової Анни 

Олександрівни. 

Результати голосування: «за» - 18; «проти» - не має; «утримались» - не 

має; «не брали участь у голосуванні» - 1 (Карчевський М.В.). 

2. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

ад’юнкта Воронцової Юлії Володимирівни в такій редакції: «Кримінально-

правове регулювання грального бізнесу в Україні».  

Науковим керівником призначити доктора юридичних наук, професора 

Карчевського Миколу Віталійовича, т.в.о. ректора Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Затвердити індивідуальний план роботи ад’юнкта Воронцової Юлії 

Володимирівни. 

Результати голосування: «за» - 18; «проти» - не має; «утримались» - не 

має; «не брали участь у голосуванні» - 1 (Карчевський М.В.). 



3. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

ад’юнкта Піддубчак Катерини Олегівни в такій редакції: «Кримінально-

правова охорона шлюбу в Україні: сучасний стан і перспективи».  

Науковим керівником призначити доктора юридичних наук,  професора 

Дудорова Олександра Олексійовича, завідувача науково-дослідної лабораторії 

з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів 

територіальними органами Національної поліції України Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Затвердити індивідуальний план роботи ад’юнкта Піддубчак Катерини 

Олегівни. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (19 голосів). 

4. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

ад’юнкта Сербіної Альони Олегівни в такій редакції: «Кримінальна 

відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України».  

Науковим керівником призначити доктора юридичних наук, професора 

Письменського Євгена Олександровича, завідувача кафедри кримінально-

правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції України Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Затвердити індивідуальний план роботи ад’юнкта Сербіної Альони 

Олегівни. 

Результати голосування: «за» - 18; «проти» - не має; «утримались» - не 

має; «не брали участь у голосуванні» - 1 (Письменський Є.О.). 

5. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

ад’юнкта Якименко Інни Вікторівни в такій редакції: «Кримінальна 

відповідальність за насильницьке зникнення».  

Науковим керівником призначити доктора юридичних наук,  професора 

Дудорова Олександра Олексійовича, завідувача науково-дослідної лабораторії 

з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів 

територіальними органами Національної поліції України Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Затвердити індивідуальний план роботи ад’юнкта Якименко Інни 

Вікторівни. 



Результати голосування: «за» - одноголосно (19 голосів). 

6. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

здобувача Осики Максима Ігоровича в такій редакції: «Зброя у кримінальному 

праві України».  

Науковим керівником призначити доктора юридичних наук, професора 

Письменського Євгена Олександровича, завідувача кафедри кримінально-

правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції України Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Затвердити індивідуальний план роботи здобувача Осики Максима 

Ігоровича. 

Результати голосування: «за» - 18; «проти» - не має; «утримались» - не 

має; «не брали участь у голосуванні» - 1 (Письменський Є.О.). 

Контроль за виконанням даних рішень покласти на заступника 

начальника відділу організації наукової роботи Ревенко О.І. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (19 голосів). 

 

 

Голова вченої ради                            о/п                                     М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                             о/п                                              В.В. Коваленко 


