
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Вченої ради 

Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна 

 

______________   Віль БАКІРОВ 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 

питання: «Про затвердження кандидатур голови спеціалізованої ученої ради (штатного 

працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна), опонентів 

для захисту дисертаційної роботи здобувачки кафедри історії України Ховтури 

Анастасії Сергіївни «Становлення та модернізація соціальної інфраструктури 

губернських міст Лівобережної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)» для здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 032 

– Історія та археологія, складу спеціалізованої ученої ради та порушення клопотання 

перед МОН України щодо створення спеціалізованої ученої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації» 

від 25 жовтня 2021 року, протокол № 11 

 

Заслухавши виступ декана історичного факультету, доцента Литовченка С. Д. з 

питань:  

1) Про затвердження кандидатури голови спеціалізованої ученої ради (штатного 

працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) та 

опонентів дисертаційної роботи здобувачки кафедри історії України Ховтури Анастасії 

Сергіївни «Становлення та модернізація соціальної інфраструктури губернських міст 

Лівобережної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)» для здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 032 – Історія та 

археологія; 

2) про затвердження складу спеціалізованої ученої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертаційної роботи здобувачки кафедри історії України 

Ховтури Анастасії Сергіївни «Становлення та модернізація соціальної інфраструктури 

губернських міст Лівобережної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)»; 

3) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої ученої ради Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Ховтури Анастасії Сергіївни. 

 

Вчена рада університету ухвалила: 

1) затвердити кандидатури:  

голови спеціалізованої ученої ради Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Ховтури Анастасії Сергіївни «Становлення та модернізація соціальної 

інфраструктури губернських міст Лівобережної України (кінець XVIII – початок ХХ 

ст.)» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за 



спеціальністю 032 – Історія та археологія (штатного працівника Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна): 

Посохова Сергія Івановича, доктора історичних наук (спеціальність: 07.00.06 

– історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни), професора, 

завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Дані про голову ради: 

1) У 2021 році був членом спеціалізованої ученої ради з правом прийняття до розгляду 

та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії: 

         (1) ДФ 64.051.029 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

2) Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувачки: 

1. Посохов С. Проблеми теорії та практики історичної імагології: український вимір. 

Ideology and Politics Journal. 2020. Вип. 2(16). С. 7–29. (Scopus). 

URL : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85100725033&origin=resultslist 

2. Посохов С. І. ТОП-особи харківського локусу, або Про роль імен у конструюванні 

образів міста. Українська біографістика. 2020. Вип. 20. С. 190–210. 

URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF

=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLO

RTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9669079%2F2020%2F20 

3. Посохов С. І. Початок формування «харківського пантеону» (на матеріалах 

путівників другої половини ХІХ – початку ХХ ст.). Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2020. Вип. 57. С. 74–87. 

URL : https://periodicals.karazin.ua/history/issue/view/1028/1311 

 

та опонентів: 

 

(1) Шандру Ірину Олександрівну, докторку історичних наук (спеціальність 

07.00.01 – історія України), професорку, професорку кафедри історії, музеєзнавства та 

пам’яткознавства Харківської державної академії культури. 

Дані про опонентку: 

1) У 2021 році була членом спеціалізованої ученої ради з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії: 

 (1) ДФ 73.053.006 Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

2) Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувачки: 

1. Шандра І. Торгово-промислова статистика представницьких організацій 

підприємців українських ґуберній (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Український 

історичний журнал. 2020. Вип. 3. С. 134–144. (Web of Science). 

URL : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-

record/WOS:000561172800010 

2. Шандра І. О. Торгово-промислові музеї як засіб збільшення товарообігу: 

світовий та вітчизняний досвід (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Харківського 



національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2020. Вип. 58. С. 

104–123. 

URL : https://periodicals.karazin.ua/history/issue/view/1081/1399 

3. Шандра І. Заходи боротьби з холерною епідемією на промислових 

підприємствах українських земель (90-і рр. ХІХ ст.). Проблеми гуманітарних наук: 

збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія «Історія». 2021. Вип. 6/48. С. 130–140. 

URL : http://phh.dspu.edu.ua/issue/view/13857 

 

(2) Рябченко Ольга Леонідівна, докторка історичних наук (спеціальність 

07.00.01 – історія України), професорка, завідувачка кафедри всесвітньої історії 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Дані про опонентку: 

1) У 2021 році була членом спеціалізованих учених рад з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії: 

 (1) ДФ 17.051.024 Запорізького національного університету. 

 (2) ДФ 64.053.020 Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди. 

2) Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувачки: 

1. Ryabchenko O. Young People Mobilizing for Participation in Communistic 

Transformations in rural areas during the years of the collectivization and Holodomor. 

Український історичний журнал. 2019.  Вип. 3.  С. 74–92. (Web of science). 

URL : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-

record/WOS:000495875800004 

2. Рябченко О. Л. Студентські будівельні загони : до питання про витоки руху. 

Дослідження з історії і філософії науки і техніки. 2018. Т. 27, Вип. 1. С.43–56. 

URL : http://vestnikdnu.dp.ua/index.php/ifnit/article/view/57 

3. Рябченко О. Л. Міжнародні зв’язки та комунікативні стратегії науково-

педагогічних співробітників Харківського університету в реорганізаційний період. 

Обличчям до світу. Історія міжнародних зв’язків Каразінського університету / за ред. 

проф. В. С. Бакірова. Харків, 2019. С.73–95. 

URL : https://karazinbook.com/sites/default/files/books/bakirov_.pdf 

 

2) Затвердити склад спеціалізованої ученої ради Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Ховтури Анастасії Сергіївни «для здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 032 – Історія 

та археологія: 

 Голова ради: Посохов Сергій Іванович, доктор історичних наук 

(спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни), професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.; 

 Рецензент (1): Лиман Сергій Іванович, доктор історичних наук (спеціальність 

07.00.02 – всесвітня історія), професор, професор кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 



 Рецензент (2): Кісельова Юлія Анатоліївна, кандидатка історичних наук 

(спеціальність 7.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни), доцентка, доцентка кафедри історіографії, джерелознавства та археології 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

 Опонент (1): Шандра Ірина Олександрівна, докторка історичних наук 

(спеціальність 07.00.01 – історія України), професорка, професорка кафедри історії, 

музеєзнавства та пам’яткознавства Харківської державної академії культури. 

         – Опонент (2): Рябченко Ольга Леонідівна, докторка історичних наук 

(спеціальність 07.00.01 – історія України), професорка, завідувачка кафедри 

всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 

 

3) Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої ученої ради Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Ховтури Анастасії Сергіївни «Становлення та модернізація соціальної 

інфраструктури губернських міст Лівобережної України (кінець XVIII – початок ХХ 

ст.)» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за 

спеціальністю 032 – Історія та археологія. 

 


