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Науковий керівник: Професор кафедри публічного права, к.ю.н, доцент Лень В.В. 

Кафедра: Публічного права 

Шифр спеціальності: 081 Право 

Тема дисертації: 

Кримінологічна характеристика осіб геронтологічного віку, які вчиняють 

злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості, детермінанти і 

запобігання. 

З 2014 р. по 2020 р. навчалась в НТУ «Дніпровська політехніка» та отримала диплом з 

відзнакою за спеціальністю 081 Право. У 2020 р. вступила до аспірантури НТУ 

«Дніпровська політехніка» заочної форми навчання, спеціальність 081 Право. Тема 

дисертаційної роботи: «Кримінологічна характеристика осіб геронтологічного віку, які 

вчиняють злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості, детермінанти і 

запобігання». Науковий керівник - професор кафедри публічного права, к.ю.н, доцент 

Лень В.В. Тема дисертаційної роботи асп. Маршалек К.О є дотичною з науковим 

напрямком досліджень керівника, що підтверджується його попередніми публікаціями: 

1. Лень В. В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві: Монограф. / Передм. 

д.ю.н., проф. Ю. М. Антоняна.  Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2008.  180 

с. 



2. Лень В.В. Окремі способи розбещення неповнолітніх: питання диференціації, 

кваліфікації та покарання. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Науковий 

збірник ДНУ імені Олеся Гончара. 2017. № 2. Т. 1. С. 102–105. 

3. Лень В.В. Окремі злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості: питання 

впливу на психіку потерпілої особи. Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko - praktická 

konference «Dny vědy - 2018», Volume 3 : Praha. Publishing House «Education and Science». 

С.110-112. 

4. Лень В.В.  Одностатеві відносини, шлюби: вплив на неповнолітніх і вчинення 

злочинів проти статевої недоторканості. Право і суспільство. 2020. №4. С.236-242 

Участь у науково-практичних конференціях: 

1. Тимошенко К. О. Умовно дострокове звільнення від відбування покарання.  

Кримінальне право,кримінологія, та кримінальний процес: історія, тенденції, проблеми: 

матеріали 11 міжвузівської науково-практичної студентсько-аспірантської конференції . 

Дніпро: ДВВНЗ "НГУ", 2017. С. 115–116. 

2. Тимошенко К. О. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів через тимчасово окуповані території: окремі питання. Правове 

регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: Матеріали 

науково-практичної конференції . Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація 

"Істина", 2018. С. 97–99. 

3. Тимошенко К. О. Дискусійне питання щодо визначення похилого віку. // Особливості 

розвитку публічного та приватного права в Україні: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції . Харків: ГО "Асоціація аспірантів-юристів, 2019. С. 102–104. 

4. Тимошенко К. О. Сучасний стан злочинності осіб похилого віку. Інтеграція юридичної 

науки і практики як основа сталого розвитку правової системи:Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції .Дніпро, 2019. С. 154–156. 

5. Тимошенко К. О.Особи похилого віку в місцях позбавлення волі: окремі питання. // 

Правова система України в умовах євроінтеграції: Матеріали Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції. Дніпро: НТУ "ДП".  2020. С. 107–110 

 

Міжнародна академічна мобільність: 

Міжнародне стажування за програмою «The remote and mixed forms of studying for the 

masters and postgraduate students» ("Дистанційні та змішані форми навчання для магістрів 

та аспірантів") в  м. Люблін (Республіка Польща) навчальне навантаження міжнародного 

стажування  (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години) Термін – 19 жовтня - 26 

жовтня 2020 року. 

 
 

 

 



Академічне стажування. 

1. XI Всеукраїнська школа з кримінального права та процесу  на базі Асоціації 

Правників України 21-22 листопада 2020 

 


