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РІШЕННЯ 

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

питання: «Про затвердження кандидатур голови спеціалізованої вченої 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 Камардаш Наталії Володимирівни на 

дисертацію «Постмодерні освітні практики: проблема суб’єктивності» 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 питань:  

1) Про затвердження кандидатури голови спеціалізованої вченої ради (штатного 

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

опонентів дисертаційної роботи здобувача кафедри теоретичної і практичної філософії 

імені професора Й. Б. Шада Камардаш Наталії Володимирівни на дисертацію 

«Постмодерні освітні практики: проблема суб’єктивності» 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 Камардаш 

Наталії Володимирівни; 

3) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Камардаш Наталії Володимирівни. 

Вчена рада університету ухвалила: 

1) затвердити кандидатури:  

- голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Камардаш Наталії Володимирівни 

«Постмодерні освітні практики: проблема суб’єктивності» 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 

і 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 вчених рад з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

2) Публікації фахівця 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. Pp. 497–506. (Web of Science) 

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. Вип. 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. Вип. 59. С. 6–15. 

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

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

 

та опонентів: 

(1)  Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук (спеціальність 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії), професор, професор кафедри 

теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Дані про опонента: 

1) У 2021 році 1 раз був членом спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій ДФ 26.002.047 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 033 – 

Філософія, а також у 2021 році заплановане членство в спеціалізованих вчених радах з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій 

ДФ 64.050.060 Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» та ДФ 14.053.004 Житомирського державного університету імені Івана 

Франка галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю     033 – Філософія. 

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

здобувача:  

1. Boichenko M. Human Evolution: the Limits of Technocentrism. 

Anthropological measurements of philosophical research. 2021. Vol. 19. P. 15–22. (Web of 

Science)   

DOI : 10.15802/ampr.v0i19.235956 

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

record/WOS:000668574200002 

2. Boichenko M. Calling of education: challenges and achievements of 

independence. Philosophy of Education. 2021. Vol. 27(1).  P.  24–41. 

DOI : https://doi.org/10.31874/2309-1606-2021-27-1-2 

URL : https://philosopheducation.com/index.php/philed/article/view/653 

3. Бойченко М. Стратегії вищої освіти у світлі зміни поколінь як умови 

стійкого розвитку суспільства (вимір інтернаціоналізації). Стратегії вищої освіти в 

умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства: монографія. 

Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2020. С. 51–77. 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/9de34373-2ffe-43bc-a856-062512507a60-0bea7146/relevance/1
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/9de34373-2ffe-43bc-a856-062512507a60-0bea7146/relevance/1
https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/12824


URL : https://ihed.org.ua/publications/strategiyi-vyshhoyi-osvity-v-umovah-

internatsionalizatsiyi-dlya-stijkogo-rozvytku-suspilstva-monografiya-2020-199-s/ 

Толстов Іван Вікторович, кандидат філософських наук (спеціальність 09.00.03 

- соціальна філософія та філософія історії), доцент, завідувач  кафедри філософії та 

соціології навчально-наукового центру гуманітарної освіти Українського державного 

університету залізничного транспорту. 

Дані про опонента:  

1) У 2021 році не був членом спеціалізованих вчених рад з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

2) Кандидатську дисертацію було захищено у 2011 році. 

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

здобувача:  

1. Shapoval V. M., Tolstov I. V. Quo Vadis : Anthropological Dimension of the 

Modern Civilization Crisis. Anthropological measurements of philosophical research. 2021. 

Vol. 19. Р. 23–31. (Web of Science). 

DOI : 10.15802/ampr.v0i19.235937 

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

record/WOS:000668574200003 

2. Petrushov V. M., Tolstov I. V. The Antropology Of Gender By Vasil Rosanov 

And The Ethics Of Sexual Difference By Luce Irigaray. Anthropological measurements of 

philosophical research. 2019. Vol. 15. Р. 145–154. (Web of Science). 

DOI : 10.15802/ampr.v0i15.157013 

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

record/WOS:000473292900015 

3. Petrushov  V. M,. Tolstov I. V. The Socio-Anthropological Ideas In The 

American Critical Realism (George Santayana). Anthropological measurements of 

philosophical research. 2017. Vol. 12. Р. 81–88. (Web of Science). 

DOI : 10.15802/ampr.v0i12.105904 

     URL : https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/f5c112db-988d-

428b-beb7-38fd6cff9536-0bdf7d3d/relevance/1 

 

1) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Камардаш Наталії Володимирівни 

«Постмодерні освітні практики: проблема суб’єктивності» на 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 і практичної філософії імені Й. Б. Шада філософського факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

– Рецензент (1): Голіков Олександр Сергійович, доктор соціологічних наук 

(спеціальність 22.00.01 – історія та теорія соціології), доцент, доцент кафедри 

соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; 

– Рецензент (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): Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук 

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



кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; 

– Опонент (2): Толстов Іван Вікторович, кандидат філософських наук 

(спеціальність 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії), доцент, завідувач  

кафедри філософії та соціології навчально-наукового центру гуманітарної освіти 

Українського державного університету залізничного транспорту. 

 


