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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Н А К А З
м. Запоріжжя

Про утворення разової спеціалізованої вченої 
ради для присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до п. 17 Порядку присудження ступеня доктора філософії та 
скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти 
(наукової установи) про присудження ступеня доктора філософії», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. 
№ 44, Положення про присудження наукового ступеня доктора філософії у 
Запорізькому національному університеті, затвердженого Вченою радою 
Запорізького національного університету (протокол № 13 від 28.06.2022) та 
згідно з рішенням Вченої ради Запорізького національного університету від 
29.11.2022, протокол № 4-дф

ЬІАКАЗУЮ:

1. Утворити в Запорізькому національному університеті спеціалізовану 
вчену раду ДФ 17.051.056 з правом прийняття до розгляду та проведення 
разового захисту дисертації Дробот Катерини Володимирівни на здобуття 
ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 
017 Фізична культура і спорт у такому складі:

Голова ради:
1. Караулова Світлана Іванівна, доктор наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент, професор кафедри фізичної культури і спорту. Запорізький 
національний університет.

Рецензенти:
2. Коваленко Юлія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, Запорізький 
національний університет.

3. Бессарабова Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії, Запорізький національний 
університет.

Офіційні опоненти:
4. Козіна Жаннета Леонідівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, 

професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних



ігор та туризму, Харківський національний педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди (за згодою).

5. Микитчик Ольга Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання і 
спорту, доцент, доцент кафедри водних видів спорту. Придніпровська державна 
академія фізичної культури і спорту (за згодою).

2. Технічному секретарю зі супроводу разових спеціалізованих вчених рад 
Дребезову Д.О.:

-  оприлюднити відповідні дані в Інформаційній системі Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти та на офіційному веб-сайті 
Запорізького національного університету;

-  подати електронний примірник дисертації Дробот К.В. до державної 
наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та 
інформації» та до Інституційного репозитарію Запорізького національного 
університету.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної роботи Каганова Ю.О.
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