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Працює викладачем філософії, культурології, соціології та акторської 

майстерності у ДП «Київський хореографічний коледж».

Дисертацію виконано у Національному педагогічному університеті імені М.П. 

Драгоманова, м. Київ.

Науковий керівник -  Хамітов Назіп Віленович, член-кореспондент 

Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор,



провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН 

України.

Проблематику, теоретичні й практичні результати дисертаційного дослідження 
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"За" 5 членів ради,
"Проти" 0 членів ради,

На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада 

присуджує Романовій О.П. ступінь доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні 

науки за спеціальністю «033 -  філософія».


