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РІШЕННЯ 

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

питання: «Про затвердження кандидатур голови ради (штатного працівника 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна), опонентів для захисту 

дисертаційної роботи здобувача кафедри теоретичної і практичної філософії імені 

професора Й. Б. Шада Єгорової Дар’ї Ігорівни «Ірраціональність – безумство – 

реальність в філософсько-антропологічному контексті: проблеми співвідношення» 

для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за 

спеціальністю 033 – Філософія, складу спеціалізованої вченої ради та порушення 

клопотання перед МОН України щодо створення спеціалізованої вченої ради 

університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації». 

від 25 жовтня 2021 року, протокол № 11 

 

Заслухавши виступ декана філософського факультету, професора 

Карпенка І. В. з питання:  

1) Про затвердження кандидатур голови ради (штатного працівника 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна), опонентів для захисту 

дисертаційної роботи здобувача кафедри теоретичної і практичної філософії імені 

професора Й. Б. Шада Єгорової Дар’ї Ігорівни «Ірраціональність – безумство – 

реальність в філософсько-антропологічному контексті: проблеми співвідношення» 

для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за 

спеціальністю 033 – Філософія; 

2) про затвердження складу спеціалізованої вченої ради університету з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи 

здобувача кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада 

Єгорової Дар’ї Ігорівни; 

3) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Єгорової Дар’ї Ігорівни. 

 

Вчена рада університету ухвалила: 

1. Затвердити кандидатури: 

-голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Єгорової Дар’ї Ігорівни 

«Ірраціональність – безумство – реальність в філософсько-антропологічному 

контексті: проблеми співвідношення» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 033 – Філософія (штатного працівника 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна): 

Прокопенко Володимир Володимирович, доктор філософських наук 

(спеціальність 09.00.05 – історія філософії), професор, професор кафедри теоретичної 

та практичної філософії імені Й. Б. Шада філософського факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 



Дані про голову ради: 

1. У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад 

2. Публікації голови ради з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 

1. Prokopenko, V.V. The origins of Platonic pedagogy: an introduction to the study of 

Minor Plato’s dialogues. Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Filosofiia i 

konfliktologiia. 2019. Vol 35. No 3. P. 497-506. (Web of Science) 

DOI: https://doi.org/10.21638/spbu17.2019.309  

URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/9de34373-2ffe-43bc-a856-

062512507a60-0bea7146/relevance/1  

2. Прокопенко, В.В. Концепція гностицизму в політичній філософії Е.Фегеліна. 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Серія «Філософія. Філософські перипетії». 2020. № 62. С. 53-62.  

URL: https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16209 

3. Прокопенко, В.В. Благо и другие идеи Платона. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські 

перипетії». 2018. № 59. C. 6-15. 

URL: https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/12824 

  та опонентів: 

(1) Петрушов Володимир Миколайович, доктор філософських наук 

(спеціальність 09.00.05 – історія філософії), професор, завідувач кафедри 

гуманітарних та фундаментальних юридичних дисциплін ТОВ «Харківський 

університет». 

Дані про опонента: 

1. У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад: 

2. Публікації опонента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача: 

1. V. M. Petryshov, V. M. Shapoval The problem of searching the meaning of human 

existence: contemporary context. Anthropological Measurements of Philosophical 

Research. 2020. Vol.17. P. 55-64. (Web of Science) 

DOI10.15802/ampr.v0i17.196764 

URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/593cdae1-ef32-4652-8545-

b17a152887f7-0bec1746/relevance/1 

2. Петрушов В. М. Питання часу: буттєва розгубленість чи онтологічні очікування. 

Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія». 2018. Вип. 50. C.23-35. 

URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/philosophy/article/view/949 

3. Петрушов В. М. Інтегральний раціоналізм: онтологічні і епістемологічні інтенції у 

контексті розвитку європейського адогматизму.  Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філософія науки». 2019. Вип. 59. С. 13-24. 

URL: https://periodicals.karazin.ua/thcphs/article/view/13235 

(2) Семенова Юлія Анатоліївна, кандидат філософських наук (спеціальність 

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури), доцент, професор кафедри 

гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної культури. 

Дані про опонента: 

1.У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад. 

2. Кандидатську дисертацію було захищено у 2005 році. 

Публікації рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача: 

https://www.scopus.com/sourceid/21100876251
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1. Soina I.Yu., Semenova Yu.A., Goncharov G.N., Petrusenko N.Yu., Kambur N.A., 

Chervona S.Ph. Poetic understanding as the initial input of being-in-the-world. Amazonia 

Investiga. Columbia. 2019 Vol. 8, Núm. 22. Р. 278- 286. (Web of science) 

URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000473068500029 

2. Газнюк Л. М., Семенова Ю. А. Антропотехнології як засіб впливу на здоров’я і 

ментальність людини. Challenges and prospects for the development of social science sin 

Ukraine and EU countries: comparativeanalysis: Collective monograph. Riga: Izdevniecība 

“BaltijaPublishing”. 2019. Р. 32-47.  

URL: http://repo.khdafk.kh.ua/jspui/handle/123456789/1136  

3. Lydiia Gazniuk, Yuliia Semenova, Human healthin a risk society. New stages of 

development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph, edited by 

authors. 5th ed.  Riga, Latvia : “BaltijaPublishing”. 2019. P. 393-412. 

DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-100 

URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/19 

2) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 

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

проведення разового захисту дисертації Єгорової Дар’ї Ігорівни «Ірраціональність – 

безумство – реальність в філософсько-антропологічному контексті: проблеми 

співвідношення» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – 

Гуманітарні науки за спеціальністю 033 – Філософія: 

– Голова ради: Прокопенко Володимир Володимирович, доктор 

філософських наук (спеціальність 09.00.05 – історія філософії), професор, професор 

кафедри теоретичної та практичної філософії імені Й. Б. Шада філософського 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

– Рецензент (1): Перепелиця Олег Миколайович, доктор філософських наук 

(спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури), доцент, 

завідувач кафедри теоретичної та практичної філософії імені Й. Б. Шада 

філософського факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; 

– Рецензет (2): Подольська Тетяна Василівна, кандидат філософських наук 

(спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії), доцент, доцент 

кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада 

філософського факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; 

– Опонент (1): Петрушов Володимир Миколайович, доктор філософських наук 

(спеціальність 09.00.05 – історія філософії), професор, завідувач кафедри 

гуманітарних та фундаментальних юридичних дисциплін ТОВ «Харківський 

університет». 

– Опонент (2): Семенова Юлія Анатоліївна, кандидат філософських наук 

(спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури), доцент, 

професор кафедри гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної 

культури 

3) Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені 

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

дисертації Єгорової Дар’ї Ігорівни «Ірраціональність – безумство – реальність в 

філософсько-антропологічному контексті: проблеми співвідношення» для здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 033 

– Філософія. 
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