ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ СТУПІНЬ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Додаток 4

ПІДСУМКИ
вступних іспитів до аспірантури у 2022 році
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

кількість
додаткових
балів та їх
коди

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

Спеціальність
291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ
Загальний ліцензійний обсяг
Державне замовлення
1.

Запорізька
Ірина
Сергіївна

КНУТШ
2022
МВ
ОП
«Регіональні студії»
Рек ВР

Подано заяв
Рекомендовано до зарахування

30
4
магістр
з відзнакою

96

30
ДБ7 – 15
ДБ9 – 12
ДБ11 – 3

126

д.політ.н., проф.
Ігнатьєв П.М.
 ORCID ID: 0000-00028179-4687

кафедра міжнародного
регіонознавства
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

12
4 + 5 (контракт)
1 стаття (Index
Copernicus)
6 тез (міжнародні
конференції)

ні

РЕК.

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

2

2.

3.

Петушкова
Ганна
Едуардівна

Буяк
Максим
Богданович

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

КНУТШ
2021
МВ
ОП
«Дипломатія і
міжнародне
співробітництво»
Рек. ВР

магістр
з відзнакою

95

КНУТШ
2022
МВ
ОП
«Міжнародні
відносини»

магістр

95

кількість
додаткових
балів та їх
коди

15
ДБ6– 8
ДБ9– 4
ДБ11 – 3

10
ДБ6 – 8
ДБ9 – 2

110

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.і.н., проф.
Матвієнко В.М.
 https://scholar.google.co
m/citations?hl=uk&user=
Y4O8NPsAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00020012-5175
 h-індекс = 2

105

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)
1 стаття у
співавторстві (фахове
видання)
2 тез (міжнародні
конференції)

кафедра міжнародних
організацій та
дипломатичної
служби
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»
1 стаття у
к.політ.н.,доц.
співавторстві (фахове
Андрущенко С.В.
видання)
1 тези (міжнародна
кафедра міжнародних конференція)
 ORCID ID: 0000-00016273-346Х

відносин і зовнішньої
політики
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

ні

РЕК.

так

РЕК.

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Передбачуваний
науковий керівник

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

спеціальність

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали

Необхідність
гуртожитку

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

3

4.

Тарасенко
Владислав
В’ячеславович

КНУТШ
2022
МВ
ОП
«Міжнародні
комунікації»

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

95

кількість
додаткових
балів та їх
коди

10
ДБ6 – 10

105

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.політ.н., проф.
Даниленко С.І.

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)
1 стаття (фахове
видання)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ні

РЕК.

ні

РЕК.
контракт

 https://scholar.google.com
/citations?hl=uk&user=Kq
fp_gUAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00033873-2525
 h-індекс = 5

кафедра міжнародних
медіакомунікацій та
комунікативних
технологій
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»
5.

Метелєв
Іван
Тарасович

КНУТШ
2022
МВ
ОП
«Регіональні студії»

магістр

82

20
ДБ6 – 20

102

д.і.н., проф.
Дорошко М.С.
 https://scholar.google.co
m/citations?hl=uk&user=2e
-q-NAAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00028129-6266
 h-індекс = 10

кафедра міжнародного
регіонознавства
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

2 статті (фахові
видання)

4

6.

7.

Вартовник
Іван
Михайлович

Алієв
Гамідулла
Аман огли

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

КНУТШ
2021
МВ
ОП
«Міжнародні
відносини»
Рек. ВР

магістр
з відзнакою

91

КНУТШ
2020
МВ
ОП
«Міжнародні
відносини»

магістр
з відзнакою

кількість
додаткових
балів та їх
коди

11
ДБ9 – 8
ДБ11 – 3

102

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.політ.н., проф.
Скороход Ю.С.

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)
4 тез (міжнародні
конференції)

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Передбачуваний
науковий керівник

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

спеціальність

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали

Необхідність
гуртожитку

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ні

РЕК.
контракт

ні

РЕК.
контракт

 https://scholar.google.com
/citations?hl=uk&user=lsi0d
jMAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00034391-2088
 h-індекс = 2

кафедра міжнародних
організацій та
дипломатичної служби
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

90

9
ДБ9 – 6
ДБ11 – 3

99

д.і.н., проф.
Матвієнко В.М.
 https://scholar.google.co
m/citations?hl=uk&user=Y
4O8NPsAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00020012-5175
 h-індекс = 2

кафедра міжнародних
організацій та
дипломатичної служби
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

3 тез (міжнародні
конференції)

5

8.

9.

Дубровський
Микола
Володимирович

Тищенко
Вікторія
Вікторівна

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

КНУТШ
2020
МЕВ
ОП
«Міжнародні фінанси
та інвестиції»

магістр

85

КНУТШ
2022
МВ
ОП
«Міжнародні
відносини»

магістр

88

кількість
додаткових
балів та їх
коди

8
ДБ9 – 8

93

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.політ.н., проф.
Перепелиця Г.М.

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)
4 тез (міжнародні
конференції)

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Передбачуваний
науковий керівник

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

спеціальність

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали

Необхідність
гуртожитку

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

так

НЕ РЕК.

ні

НЕ РЕК.

 ORCID ID: 0000-00028179-4687

88

кафедра міжнародних
відносин і зовнішньої
політики
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»
д.політ.н., проф.
Галака С.П.
кафедра міжнародних
відносин і зовнішньої
політики
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

6

10.

11.

Мороз
Андрій
Вікторович

Загородський
Андрій
Владиславович

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

Національний
університет «КиєвоМогилянська
академія»
2022
Інформаційні
технології
ОП
«Комп’ютерні науки»

магістр

80

КНУТШ
1998
МВ

магістр

кількість
додаткових
балів та їх
коди

80

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.політ.н., проф.
Рижков М.М.

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Передбачуваний
науковий керівник

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

спеціальність

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали

Необхідність
гуртожитку

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ні

РЕК.
контракт

ні

РЕК.
контракт

 https://scholar.google.com
/citations?hl=uk&user=l2a
BSSRTo-UC
 ORCID ID: 0000-00020012-5175
 h-індекс = 2

кафедра міжнародної
інформації
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

80

80

д.політ.н., проф.
Даниленко С.І.
 https://scholar.google.com
/citations?hl=uk&user=Kq
fp_gUAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00033873-2525
 h-індекс = 5

кафедра міжнародних
медіакомунікацій та
комунікативних
технологій
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

7

12.

Запорожець
Андрій
Дмитрович

КНУТШ
2022
МП
ОП
«Міжнародне право»

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

кількість
додаткових
балів та їх
коди

10
ДБ6 – 10

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.політ.н., проф.
Даниленко С.І.
 https://scholar.google.com
/citations?hl=uk&user=Kq
fp_gUAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00033873-2525
 h-індекс = 5

кафедра міжнародних
медіакомунікацій та
комунікативних
технологій
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

не з’явився на іспит
з іноземної мови

ні

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)
1 стаття (фахове
видання)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

8

Спеціальність
292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Загальний ліцензійний обсяг

1.

2.

Новак
Олександра
Євгенівна

Селезньов
Владислав
Ігорович

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

кількість
додаткових
балів та їх
коди

3

КНУТШ
2021
МЕВ
ОП
«Міжнародні
економічні відносини»
Рек ВР

магістр
з відзнакою

Одеський
національний
університет імені
І.І.Мечникова
2022
МЕВ
ОП
«Міжнародні
економічні відносини»

магістр
з відзнакою

Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

Подано заяв
Рекомендовано до зарахування

20

Державне замовлення

Назва кафедри

92

21
ДБ6 – 10
ДБ9 – 8
ДБ11 – 3

113

к.е.н., доц.
Расшивалов Д.П.
 https://scholar.google.com/
citations?hl=uk&user=yeL
mAacAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00021404-9302
 h-індекс = 2

7
3 + 2 (контракт)
1 на заочну форму
на умовах контракту
1 стаття (фахові
видання)
4 тез (міжнародні
конференції)

ні

РЕК.

так

РЕК.

кафедра міжнародного
бізнесу
ОНП
«Міжнародні
економічні відносини»

91

20
ДБ6 – 15
ДБ9 – 2
ДБ11 – 3

111

д.е.н., проф.
Шнирков О.І.
 ORCID ID: 0000-00022493-4284

кафедра світового
господарства і
міжнародних
економічних відносин
ОНП
«Міжнародні
економічні відносини»

3 статті у
співавторстві (фахові
видання)
1 тези (міжнародна
конференція)

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

9

3.

4.

Левітан
Анна
Андріївна

Панасенко
Антон
Олегович

КНУТШ
2020
МЕВ
ОП
«Міжнародні
економічні відносини»

КНУТШ
2013
МБ

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

90

кількість
додаткових
балів та їх
коди

10
ДБ6 – 8
ДБ9 – 2

100

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
Назва кафедри
та його посада,
учасник АТО/ООС,
Назва освітньопроживає на особливо
наукової програми
небезпечній території
(ОНП)
тощо)
1 стаття у
к.е.н., доц.
співавторстві (фахове
Нанавов А.С.
 https://scholar.google.co видання)
m/citations?user=ekHt5psA 1 тези (міжнародна
AAAJ&hl=uk
конференція)
Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ні

РЕК.

ні

РЕК.
контракт

 ORCID ID: 0000-00028129-6266
 h-індекс = 2

спеціаліст

82

4
ДБ9 – 4

86

кафедра світового
господарства і
міжнародних
економічних відносин
ОНП
«Міжнародні
економічні
відносини»
2 тез (міжнародні
к.е.н., проф.
конференції)
Мазуренко В.П.
 https://scholar.google.co
m//citations?hl=uk&user=S
MQOMHoAAAA
 h-індекс = 7

кафедра
міжнародного бізнесу
ОНП
«Міжнародні
економічні
відносини»

10

5.

Олійник
Олег
Олегович

КНУТШ
2020
МЕВ
ОП
«Міжнародні
економічні відносини»

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

83

кількість
додаткових
балів та їх
коди

83

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

к.е.н., доц.
Нанавов А.С.

ні

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

РЕК.
контракт

 https://scholar.google.co
m/citations?user=ekHt5psA
AAAJ&hl=uk
 ORCID ID: 0000-00028129-6266
 h-індекс = 2

кафедра світового
господарства і
міжнародних
економічних відносин
ОНП
«Міжнародні
економічні відносини»
6.

Жирук
Тарас
Володимирович

КНУТШ
2013
МЕ

магістр

82

82

к.е.н., доц.
Нанавов А.С.
 https://scholar.google.co
m/citations?user=ekHt5psA
AAAJ&hl=uk
 ORCID ID: 0000-00028129-6266
 h-індекс = 2

кафедра світового
господарства і
міжнародних
економічних відносин
ОНП
«Міжнародні
економічні відносини»

ні

РЕК.
на заочну
форму на
умовах
контракту

11

7.

Андрусик
Владислав
Віталійович

КНУТШ
2021
МЕВ
ОП
«Міжнародні
економічні відносини»

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

кількість
додаткових
балів та їх
коди

магістр

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

к.е.н., проф.
Ступницький О.І.
 ORCID ID: 0000-00025508-5625

не з’явився
на іспит зі
спеціальності

ні

кафедра міжнародного
бізнесу
ОНП
«Міжнародні
економічні відносини»

Спеціальність
293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Загальний ліцензійний обсяг
Державне замовлення
1.

Загребельна
Дар’я
Ігорівна

КНУТШ
2022
МП
ОП
«Міжнародне право»

Подано заяв
Рекомендовано до зарахування

25
2
магістр

93

9
ДБ6 – 5
ДБ9– 4

102

к.ю.н., доц.
Тропін З.В.
 https://scholar.google.co
m/citations?user=ejovgKsA
AAAJ&hl=ru
 ORCID ID: 0000-00032533-6451
 h-індекс = 1

кафедра
міжнародного права
ОНП
«Міжнародне право»

16
2 + 10 (контракт)
1 на заочну форму
на умовах контракту
1 стаття у
співавторстві (фахове
видання)
2 тез (міжнародні
конференції)

так

РЕК.

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

12

2.

3.

Павлюк
Ярослав
Васильович

Дусановський
Сергій
Костянтинович

КНУТШ
2022
МП
ОП
«Міжнародне право»

Академія адвокатури
України
2006
Правознавство

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр
з відзнакою

95

спеціаліст
з відзнакою

93

кількість
додаткових
балів та їх
коди

3
ДБ11 – 3

3
ДБ11 – 3

98

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.ю.н., проф.
Виговський О.І.

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ні

РЕК.

ні

РЕК.
контракт

 https://scholar.google.co
m/citations?hl=uk&user=
EoTHU4UAAAAJ
 h-індекс = 5

96

кафедра
міжнародного
приватного права
ОНП
«Міжнародне право»
д.ю.н., доц.
Цірат Г.А.
 https://scholar.google.com/
citations?hl=uk&user=mJJ
zEl8AAAAJ
 h-індекс = 6

кафедра
міжнародного
приватного права
ОНП
«Міжнародне право»

13

4.

5.

Бойчук
Микола
Георгійович

Легенько
Володимир
Юрійович

КНУТШ
2017
МП

КНУТШ
2020
МП
ОП
«Міжнародне
приватне право»

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

93

кількість
додаткових
балів та їх
коди

93

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.ю.н., проф.
Смирнова К.В.

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ні

РЕК.
контракт

ні

РЕК.
контракт

 https://scholar.google.co
m/citations?hl=uk&user=s
EpI26wAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00032768-7642
 h-індекс = 10

магістр
з відзнакою

80

13
ДБ6 – 10
ДБ11 – 3

93

кафедра
порівняльного і
європейського права
ОНП
«Міжнародне право»
1 стаття (фахове
д.ю.н., проф.
видання)
Виговський О.І.
 https://scholar.google.co
m/citations?hl=uk&user=
EoTHU4UAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00020309-1214
 ORCID ID: 0000-00030541-9444
 h-індекс = 5

кафедра
міжнародного
приватного права
ОНП
«Міжнародне право»

14

6.

7.

Коновчук
Владислав
Сергійович

Горбаль
Наталія
Валеріївна

КНУТШ
2022
МП
ОП
«Міжнародне право»

Інститут адвокатури
при КНУТШ
2001
правознавство

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр
з відзнакою

87

спеціаліст

86

кількість
додаткових
балів та їх
коди

3
ДБ11 – 3

90

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.ю.н., проф.
Мицик В.В.

ні

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

РЕК.
контракт

 https://scholar.google.com/
citations?hl=uk&user=DV
BZLWoAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00027008-1577
 h-індекс = 9

86

кафедра
міжнародного права
ОНП
«Міжнародне право»
к.ю.н., доц.
Калакура В.Я.
 https://scholar.google.com/
citations?hl=uk&user=0ea
WrnQAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00028229-5222
 h-індекс = 4

кафедра
міжнародного
приватного права
ОНП
«Міжнародне право»

ні

РЕК.
контракт

15

8.

9.

Корой
Ельвіна
Олександрівна

Айрапетов
Мануел
Анушаванович

КНУТШ
2021
МП
ОП
«Європейське
бізнесове право»

КНУТШ
2014
МП

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

71

спеціаліст

82

кількість
додаткових
балів та їх
коди

12
ДБ6 – 10
ДБ9 – 2

83

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

к.ю.н., доц.
Федорова А.Л.
 https://scholar.google.com/
citations?hl=uk&user=LM
4VgSMAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00033050-3146
 h-індекс = 7

82

кафедра
порівняльного і
європейського права
ОНП
«Міжнародне право»
к.ю.н., доц.
Гнатовський М.М.
 https://scholar.google.com/
citations?hl=uk&user=32V
wwlwAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00018024-3827
 h-індекс = 8

кафедра
міжнародного права
ОНП
«Міжнародне право»

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)
1 стаття (закордонне
видання)
1 тези (міжнародна
конференція)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ні

РЕК.
контракт

ні

НЕ РЕК.

16

10.

11.

Пшенічний
Богдан
Ігорович

Д’яченко
Богдан
Володимирович

КНУТШ
2022
МП
ОП
«Міжнародне право»

КНУТШ
2020
МП
ОП
«Європейське
бізнесове право»

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

81

кількість
додаткових
балів та їх
коди

81

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

к.ю.н., доц.
Забара І.М.

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ні

РЕК.
контракт

ні

РЕК.
контракт

 https://scholar.google.com.
ua/citations?hl=uk&user=x
6Vw8h8AAAAJ
 ORCID ID: 0000-00026643-0025
 h-індекс = 1

магістр

80

80

кафедра
міжнародного права
ОНП
«Міжнародне право»
д.ю.н., проф.
Смирнова К.В.
 https://scholar.google.co
m/citations?hl=uk&user=s
EpI26wAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00032768-7642
 h-індекс = 10

кафедра
порівняльного і
європейського права
ОНП
«Міжнародне право»

17

12.

13.

Матюшина
Ольга
Володимирівна

Крайній
Іван
Іванович

КНУТШ
2022
МП
ОП
«Міжнародне право»

КНУТШ
2020
МП
ОП
«Міжнародне право»

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

71

кількість
додаткових
балів та їх
коди

71

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.ю.н., проф.
Медведєва М.О.

ні

магістр

70

70

 https://scholar.google.com/
citations?hl=uk&user=32V
wwlwAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00018024-3827
 h-індекс = 8

кафедра
міжнародного права
ОНП
«Міжнародне право»

РЕК.
на заочну
форму на
умовах
контракту

 https://scholar.google.com.
ua/citations?user=KA6tsEAAAAJ&hl=uk
 ORCID ID: 0000-00034010-4659
 h-індекс = 7

кафедра
міжнародного права
ОНП
«Міжнародне право»
к.ю.н., доц.
Гнатовський М.М.

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ні

РЕК.
контракт

18

14.

15.

Корой
Андрій
Віталійович

Цурковська
Тетяна
Вікторівна

КНУТШ
2021
Право
ОП
«Право»

КНУТШ
2022
МП
ОП
«Міжнародний
судовий процес»

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

70

кількість
додаткових
балів та їх
коди

70

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.ю.н., проф.
Муравйов В.І.

ні

 https://scholar.google.com/
citations?hl=uk&user=8fq0
SZIAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00025381-4038
 h-індекс = 12

магістр
з відзнакою

3
ДБ11 – 3

кафедра
міжнародного
приватного права
ОНП
«Міжнародне право»
д.ю.н., проф.
Мицик В.В.
 https://scholar.google.com/
citations?hl=uk&user=DV
BZLWoAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00027008-1577
 h-індекс = 9

кафедра
міжнародного права
ОНП
«Міжнародне право»

ні
не з’явився
на іспит з іноземної
мови

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

РЕК.
контракт

19

16.

Кривоносов
Валерій
Валерійович

КНУТШ
2022
МП
ОП
«Міжнародне право»

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

кількість
додаткових
балів та їх
коди

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.ю.н., проф.
Виговський О.І.
 https://scholar.google.co
m/citations?hl=uk&user=
EoTHU4UAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00020309-1214
 ORCID ID: 0000-00030541-9444
 h-індекс = 5

кафедра
міжнародного
приватного права
ОНП
«Міжнародне право»

ні
не з’явився
на іспит з іноземної
мови

(РЕК., не РЕК.)

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ
та його посада,
учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Необхідність
гуртожитку

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

20

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

кількість
додаткових
балів та їх
коди

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

Спеціальність
291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ
Загальний ліцензійний обсяг
30
Подано заяв
Рекомендовано до зарахування
1.

2.

Тищенко
Вікторія
Вікторівна

Скороход
Анна
Костянтинівна

КНУТШ
2022
МВ
ОП
«Міжнародні
відносини»

магістр

Національна академія
внутрішніх справ
2013
Правознавство

магістр

88

88

д.політ.н., проф.
Галака С.П..

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ та його
посада, учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

(РЕК., не РЕК.)

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (контракт)

3
3 (контракт)
РЕК.
контракт

кафедра міжнародних
відносин і зовнішньої
політики
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

82

82

д.політ.н., проф.
Даниленко С.І.
 https://scholar.google.com
/citations?hl=uk&user=Kq
fp_gUAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00033873-2525
 h-індекс = 5

кафедра міжнародних
медіакомунікацій та
комунікативних
технологій
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

РЕК.
контракт

21

3.

Пацьора
Жанна
Володимирівна

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

КНУТШ
2007
МІ

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

76

кількість
додаткових
балів та їх
коди

76

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

д.політ.н., проф.
Даниленко С.І.

 https://scholar.google.com/cit
ations?hl=uk&user=Kqfp_gU
AAAAJ
 ORCID ID: 0000-00033873-2525

 h-індекс = 5

кафедра міжнародних
медіакомунікацій та
комунікативних
технологій
ОНП
«Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ та його
посада, учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

(РЕК., не РЕК.)

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (контракт)

РЕК.
контракт

22

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

кількість
додаткових
балів та їх
коди

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ та його
посада, учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

(РЕК., не РЕК.)

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (контракт)

Спеціальність
292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Загальний ліцензійний обсяг
1.

Левітан
Анна
Андріївна

КНУТШ
2020
МЕВ
ОП
«Міжнародні
економічні відносини»

Подано заяв
Рекомендовано до зарахування

20
магістр

90

10
ДБ6 – 8
ДБ9 – 2

100

к.е.н., доц.
Нанавов А.С.
 https://scholar.google.com/
citations?user=ekHt5psAAAA
J&hl=uk
 ORCID ID: 0000-00028129-6266

2
1 (контракт)
1 стаття у співавторстві
(фахове видання)
1 тези (міжнародна
конференція)

РЕК.
(на денну
форму
навчання/
бюджет)

 h-індекс = 2

кафедра світового
господарства і
міжнародних
економічних відносин
ОНП
«Міжнародні
економічні відносини»
2.

Гусарова
Катерина
Віталіївна

КНУТШ
2021
МЕВ
ОП
«Міжнародні
економічні відносини»

магістр

84

84

д.е.н., проф.
Шнирков О.І.
 ORCID ID: 0000-00022493-4284

кафедра світового
господарства і
міжнародних
економічних відносин
ОНП
«Міжнародні
економічні відносини»

РЕК.
контракт

23

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

кількість
додаткових
балів та їх
коди

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ та його
посада, учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

(РЕК., не РЕК.)

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (контракт)

Спеціальність
293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Загальний ліцензійний обсяг
1.

Загребельна
Дар’я
Ігорівна

КНУТШ
2022
МП
ОП
«Міжнародне право»

Подано заяв
Рекомендовано до зарахування

25
магістр

93

9
ДБ6 – 5
ДБ9 – 4

102

к.ю.н., доц.
Тропін З.В.
 https://scholar.google.co
m/citations?user=ejovgKsA
AAAJ&hl=ru
 ORCID ID: 0000-00032533-6451
 h-індекс = 1

6
4 (контракт)
1 стаття у співавторстві
(фахове видання)
2 тези (міжнародні
конференції)

РЕК.
(на денну
форму
навчання/
бюджет)

кафедра міжнародного
права
ОНП
«Міжнародне право»
2.

Хоренженко
Оксана
Анатоліївна

КНУТШ
2015
МП

спеціаліст

90

90

к.ю.н., доц.
Криволапов Б.М.
 https://scholar.google.com
/citations?hl=uk&user=N
K8uPn8AAAAJ
 ORCID ID: 0000-00025933-7850
 h-індекс = 3

кафедра міжнародного
приватного права
ОНП
«Міжнародне право»

РЕК.
контракт

24

3.

4.

Корой
Ельвіна
Олександрівна

Айрапетов
Мануел
Анушаванович

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

КНУТШ
2021
МП
ОП
«Європейське
бізнесове право»

КНУТШ
2014
МП

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

71

спеціаліст

82

кількість
додаткових
балів та їх
коди

12
ДБ6 – 10
ДБ9 – 2

83

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

к.ю.н., доц.
Федорова А.Л.
 https://scholar.google.co
m/citations?hl=uk&user=L
M4VgSMAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00033050-3146
 h-індекс = 7

82

кафедра
порівняльного і
європейського права
ОНП
«Міжнародне право»
к.ю.н., доц.
Гнатовський М.М.
 https://scholar.google.com
/citations?hl=uk&user=32V
wwlwAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00018024-3827
 h-індекс = 8

кафедра
міжнародного права
ОНП
«Міжнародне право»

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ та його
посада, учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)
1 стаття (закордонне
видання)
1 тези (міжнародна
конференція)

(РЕК., не РЕК.)

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (контракт)

НЕ РЕК.

РЕК.
контракт

25

5.

6.

Станіславський
Сергій
Валерійович

Шишкарьов
Костянтин
Борисович

навчальний заклад,
рік закінчення,
спеціальність
назва освітньої
програми
(ОП, ОНП, ОПП),
(рекомендація ВР)

КНУТШ
2008
МП

КНУТШ
2022
міжнародного права
ОП
«Міжнародне
приватне право»

освітній ступінь/
освітньокваліфікаційний
рівень

магістр

72

кількість
додаткових
балів та їх
коди

72

Назва кафедри
Назва освітньонаукової програми
(ОНП)

к.ю.н., доц.
Криволапов Б.М.

Примітка
(кількість статей,
тез, конференцій,
листи МОН України,
співробітник КНУТШ та його
посада, учасник АТО/ООС,
проживає на особливо
небезпечній території
тощо)

(РЕК., не РЕК.)

Прізвище, ім’я,
по-батькові вступника
до аспірантури

Передбачуваний
науковий керівник

Пропозиції
до зарахування
в аспірантуру

№
п/п

Результати
вступного іспиту,
додаткові бали
спеціальність

Здобута вища освіта

Сума балів

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (контракт)

РЕК.
контракт

 https://scholar.google.com
/citations?hl=uk&user=N
K8uPn8AAAAJ
 ORCID ID: 0000-00025933-7850
 h-індекс = 3

магістр

70

70

кафедра
міжнародного
приватного права
ОНП
«Міжнародне право»
к.ю.н., доц.
Калакура В.Я.

РЕК.
контракт

 https://scholar.google.com/
citations?hl=uk&user=0ea
WrnQAAAAJ
 ORCID ID: 0000-00028229-5222
 h-індекс = 4

кафедра
міжнародного
приватного права
ОНП
«Міжнародне право»

Директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин __________________________________ Валерій КОПІЙКА

