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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 теорії культури і філософії науки 

Овчаренко Наталії Миколаївни на дисертацію «Метафора і метафоризація: 

філософсько-антропологічний вимір» 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 теорії культури і філософії науки 

Овчаренко Наталії Миколаївни на дисертацію «Метафора і метафоризація: 

філософсько-антропологічний вимір» 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 теорії культури і філософії науки Овчаренко Наталії Миколаївни; 

4) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Овчаренко Наталії Миколаївни. 

Вчена рада університету ухвалила: 

1) затвердити кандидатури:  

- голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Овчаренко Наталії Миколаївни 

«Метафора і метафоризація: філософсько-антропологічний вимір» для здобуття 

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

– «Філософія» (штатного працівника Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна): 

Перепелиця Олег Миколайович, доктор філософських наук (спеціальність: 

09.00.04 — соціальна філософія та філософія філософії), доцент, завідувач кафедри 

теоретичної і практичної філософії імені професора 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 з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 



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

здобувача: 

1. Перепелиця О. Буття і насолода: від суб’єкта cogito Декарта до суб’єкта imago 

де Сада. Sententiae. 2016. Т. 35, № 2. С. 82–93. 

URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194519241 (Scopus). 

2. Перепелица О. Н. Метаморфозы субъекта: от/после cogito до/после libido. 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія 

«Філософія. Філософські перипетії». 2017. № 56. С. 9–14. URL: 

https://periodicals.karazin.ua/philosophy/issue/view/675 (фахове видання). 

3. Перепелиця О.М. Мнемотехніки болю: між стражданням і насолодою.  Вісник 

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

Філософські перипетії». 2018. № 59. С.16–24. URL: 

https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/12825/12151 (фахове видання). 

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 був і буду членом спеціалізованих вчених рад з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту таких дисертацій: 

(1) ДФ 26.002.047 Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;  

(2) ДФ 64.050.060 Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; 

(3) ДФ 14.053.004 Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

1. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача:  

1. Boichenko M. I., Yakovleva O. V., Liakh V. V. Civilizational and institutional 

aspects of national self-identification in Ukraine: philosophical-anthropological approach. 

Anthropological measurements of philosophical research. 2018. Vol. 14. P. 50-61. 

URL : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000454848900005. 

DOI: 10.15802/ampr.v0i14.150555 (Web of Science). 

2. Boichenko M., Polishchuk O., Horokhova I. Social criticism as a factor of collective 

action (social and philosophical approach). Studia Warminskie. 2018. Vol.55. P. 81-92. 

URL : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000458933800005. 

DOI: https://doi.org/10.31648/sw.3063 (Web of Science). 

3. Бойченко М., Бойченко Н., Шевченко З. Трансдисциплинарные перспективы 

биоэтики и множественная социальная идентичность (философское исследование). 

Perspectives of Science and Education. 2020. Vol. 43. No. 2. P. 19-29. 

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

85086928128&origin=resultslist&zone=contextBox. DOI: https://doi: 

10.32744/pse.2020.2.2 (Scopus). 

(2) Толстов Іван Вікторович, кандидат філософських наук (спеціальність 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії), доцент, завідувач кафедри 

філософії та соціології Українського державного університету залізничного 

транспорту. 

Дані про опонента: 

1. У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 
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2. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача: 

1) Петрушов В. М., Толстов І. В. Соціально-антропологічні ідеї в 

американському критичному реалізмі (Джордж Сантаяна).  Антропологічні виміри 

філософських досліджень. 2017. Вип. 12. С. 81–88. 

URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000423617300008 (Web 

of Science). 

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

Modern Civilization Crisis. Anthropological Measurements of Philosophical Research.  

2021. No. 19. P. 23–31.  URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-

record/WOS:000423617300003 (Web of Science). 

3) 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. No. 15. P. 145–154.  URL:https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-

record/WOS:000473292900015  (Web of Science). 

2) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 

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

проведення разового захисту дисертації Овчаренко Наталії Миколаївни на дисертацію 

«Метафора і метафоризація: філософсько-антропологічний вимір» для здобуття 

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

– «Філософія»: 

 Голова ради: Перепелиця Олег Миколайович, доктор філософських наук 

(спеціальність: 09.00.04 — соціальна філософія та філософія філософії), доцент, 

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

філософського факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; 

 Рецензент (1): Прокопенко Володимир Володимирович, доктор 

філософських наук (спеціальність: історія філософії), професор, професор кафедри 

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

факультетуХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

 Рецензент (2): Подольська Тетяна Василівна, кандидат філософських наук 

(спеціальність: соціальна філософія та філософія історії), доцент, доцент 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 Українського державного університету залізничного 

транспорту. 

3) Порушення 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 

Овчаренко Наталії Миколаївни на дисертацію «Метафора і метафоризація: 

філософсько-антропологічний вимір» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 03 – «Гуманітарні науки» за спеціальністю 033 – «Філософія». 
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