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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 Чистотіної Ольги Олександрівни 

«Дискурси події: між вірністю і зреченням» на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 033 – Філософія з галузі знань 03 – Гуманітарні науки, 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 Чистотіної Ольги Олександрівни на дисертацію 

«Дискурси події: між вірністю і зреченням» 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 

Чистотіної Ольги Олександрівни; 

3) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Чистотіної Ольги Олександрівни. 

Вчена рада університету ухвалила: 

1) затвердити кандидатури:  

- голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чистотіної Ольги 

Олександрівни «Дискурси події: між вірністю і зреченням» 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 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. 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.  URL: 

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

062512507a60-0bea7146/relevance/1 (Web of Science). 

2. 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 (фахове видання). 

3. 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  (фахове видання). 

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 з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

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. Петрушов В. М., Павлов В. І., Коротенко Є. Д. Метаморфози мови у 

дослідженнях історії культури: М. Фуко. Вісник Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. 2016. Вип. 47 (2). С.9–

22. URL: http://oaji.net/articles/2017/1026-1489997719.pdf  (фахове видання). 

3. Петрушов В., Павлов В. Від структурної лінгвістики до семіологічної 

філософії: історико-філософський аналіз. Вісник Донбаського державного 

педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку 

людини і суспільства. 2019. № 10, Вип. 1. С.103–118. URL: 

http://vsfp.ddpu.edu.ua/article/view/179580  (фахове видання). 

 

(2) Шаповал Володимир Миколайович, доктор філософських наук 

(спеціальність: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури), професор, 

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. 

Дані про опонента: 

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

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/12824
https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16209
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000423617300008
http://oaji.net/articles/2017/1026-1489997719.pdf
http://vsfp.ddpu.edu.ua/article/view/179580


2. 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. No 19. P. 23-31. 

URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/30fca652-4410-46bd-a8b2-

0aaa3a623fbd-0bed4c87/relevance/1 (Web of Science).   

2. Shapoval, V. M. Ecophilosophy and deep ecology: the search for a new 

paradigm of human and nature relations. European Journal of Humanities and Social 

Sciences. 2018. № 3. Р. 118–121. URL: 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6427?locale-attribute=en (фахове 

видання). 

3. Шаповал В. Н. Об одном роковом заблуждении человечества: утопия 

перехода от биологической эволюции к эволюции духовной. Актуальні проблеми 

філософії та соціології. 2019. Вип. 24. С. 3–9. 

URL: http://apfs.nuoua.od.ua/archive/24_2019/13.pdf (фахове видання). 

2) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 

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

проведення разового захисту дисертації Чистотіної Ольги Олександрівни «Дискурси 

події: між вірністю і зреченням» на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 033 – Філософія з галузі знань 03 – Гуманітарні науки: 

 Голова ради: Прокопенко Володимир Володимирович, доктор 

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

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

філософського факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; 

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

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

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

філософського факультету Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна; 

 Рецензент (2): Корабльова Надія Степанівна, доктор філософських наук 

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

професор кафедри теоретичної та 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): Шаповал Володимир Миколайович, доктор філософських 

наук (спеціальність: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури), 

професор, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ. 

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 Чистотіної Ольги Олександрівни «Дискурси події: між вірністю і 

зреченням» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 033 – Філософія 

з галузі знань 03 – Гуманітарні науки. 
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