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1. ВСТУП 

Цей висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації підготовлено рецензентами відповідно до положень 

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167, та надає оцінку відповідності дисертації вимогам 

пунктам 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 167. 

Підстава для проведення попередньої експертизи дисертації – пункт 15 

Протоколу засідання вченої ради НТУ «ХПІ» № 7 від 05.07.2019. 

(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/archives/1503). 

 

2. НАДАНІ ЗДОБУВАЧЕМ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ 

2.1. Здобувач надав структурному підрозділу, де проводилася 

попередня експертиза дисертації, наступні документи: 

- дисертацію; 

- висновок наукового керівника; 

- академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової 

програми. 

2.2. Здобувач надав структурному підрозділу, де проводилася 

попередня експертиза дисертації, наступні додаткові матеріали: 

- звіт перевірки дисертації на плагіат Plagiat (Lcc Plagiat); 

- звіт перевірки дисертації на плагіат Plagiat.pl Sp. z o.o.; 

- копії наукових публікацій здобувача із зазначенням вихідних даних 

відповідних видань. 

 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/archives/1503
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3. РОЗГЛЯД ДИСЕРТАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ  

 

3.1. Наукова новизна дисертації 

3.1.1. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, що 

виконана у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці 

на правах рукопису, яка спрямована на розв’язання важливої науково-

практичної проблеми розуміння сучасної Йоги, її рецепції і практики у 

філософсько-антропологічному дискурсі. 

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Вперше: 

- проаналізовано характер розповсюдження Йоги на теренах 

простору культури Сходу на ґрунті стародавніх текстів за умов її 

діахронічного і географічного розвитку і обґрунтовано авторське тлумачення 

її парадигмального розвитку; 

- встановлено корені і характер раціонального в традиційній Йозі, 

розкрито його антропологічно-релігійне смислове навантаження у якості 

чинника інтеграційної цілісності космічного, антропологічного, 

аксіологічного; 

- виявлені детермінанти розвитку сучасної Йоги, які виникають на 

грунті нового відчуття культури, часу і під впливом певних викликів 

суспільства споживання;  

- обґрунтовано розуміння габітусу сучасної людини в нових 

контекстах, який  змінюється залежно від якісних процесів роботи із тілом на 

ґрунті не тільки його функціонального удосконалення, але і з метою дотику 

до духовного і реалізації соціального як нерозривних процесів у формуванні 

загального розуміння «людяності»; 

- запропоновані принципи, на ґрунті яких людина, яка займається 

Йогою, орієнтується у вирішенні проблеми збереження і пошуку 

самоідентичності як процесу комплементарного поєднання внутрішніх і 

зовнішніх смислів свого існування в складному і насиченому великою 
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кількістю інформації світі з метою не загубити свою ідентичність та 

індивідуальність; 

- розроблена і верифікована комплексна методологічна програма 

викладання сучасної Йоги школи «Асанга (अअअअअ) Йога», яка сприяє 

розкриттю вітально-онтологічного потенціалу людини, враховуючи її мікро-, 

макро- та мезорівні (буденний, граничний та понадграничний виміри) буття. 

Набуло подальшого розвитку: 

-  ідея унікальності феномену сучасної Йоги у забезпеченні 

входження особистості в урбанізовану культуру, відтворюючи і розвиваючи 

її одночасно, а функціональний потенціал соціального в Йозі отримує нове 

розуміння, яке детермінує, живить і відтворює конструктивні процеси 

сучасного міста; 

- тема транскультурного характеру сучасної Йоги, яка стала 

платформою для удосконалення міжнаціональних, міжкультурних, 

міжрелігійних відносин і активно застосовується у міжнародних 

організаціях, націлених на співдружність і співіснування націй;  

- теоретична та практична рефлексія того, що феномен сучасної 

Йоги є універсальним феноменом існування та історичного розвитку 

людства, який репрезентується за рахунок багаточисленних шкіл, студій і 

виступає в якості синтезатору в процесі формуванні світоглядної та 

просвітницької бази сучасної людини.   

Поглиблено:  

- роль культурних антропотехнік в обґрунтуванні активізації 

занять Йогою з метою удосконалення не тільки фізичних, але й 

інтелектуальних, і духовних складових людини, що підкреслює не тільки 

їхню вітальну направленість, але і відкриває комплексний характер 

націленості на трансцендентну складову; 

- розуміння ролі неформальної освіти у вигляді практичної 

діяльності студій, шкіл, секцій з Йоги, мета яких ‒ формувати смислові 
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орієнтири життєтворчості на основі комплементарного поєднання різних 

методологічних можливостей в рамках зближення культур Сходу та Заходу; 

- доцільність використання запропонованої методології 

викладання сучасної Йоги, яка відтворює характерні особливості 

функціонування формотворчих принципів не тільки в антропологічно-

культурному середовищі для унаочнення гармонії тілесного, ментального, 

соціального, але і посилює інтерес до філософії Йоги, до філософії взагалі, 

підкреслюючи її практичне значення в особистому просторі людини. 

 

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

3.2.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

підтверджено участю здобувача у: 

Отримані у дисертації наукові результати сприяють проясненню 

філософсько-антропологічного статусу сучасної Йоги, її життєздатності у 

сучасному суспільстві. Практичне значення результатів підтверджується у 

виявленні функціонального потенціалу феномену сучасної Йоги, встановлені 

тенденції її розвитку в умовах суспільства споживання. Матеріали дисертації 

можуть слугувати світоглядним і методологічним підґрунтям практик з 

розвитку проектів духовного, фізичного, соціального оновлення суспільства. 

Висновки і положення роботи можна використовувати у стратегіях 

написання посібників з актуальних проблем філософської антропології, 

філософії культури, філософії освіти.  Фактологічний матеріал може стати 

основою для подальшої проблематизації розробленого напряму дослідження, 

у виховній роботі зі студентами та аспірантами. Теоретичні положення 

можуть стати основою для організації практичної роботи студій з Йоги. 

 

3.2.3. Результати дисертації здобувача використовуються, про що 

свідчать відповідні документи (наведені у додатках А дисертації): 

- в організації роботи школи «Асанга (अअअअअ) Йога»,; 
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-  теоретичні положення можуть стати основою написання підручників, 

посібників, методичних вказівок з курсів «Філософія», 

«Культурологія», «Релігієзнавство» та ін.; 

- теоретичні напрацювання дисертації стали основою для організації 

практичної роботи студій, шкіл з Йоги і формуванню змісту дисциплін 

таких шкіл; для розробки підручників і посібників, націлених на 

підготовку тренерів, коучів, вчителів з йоги з подальшим 

підтвердженням сертифікатом міжнародного зразка; 

- при роботі секції ООН та в інших міжнародних організаціях. 

 

3.3. Аналіз дисертації на відповідність вимогам 

Аналіз дисертації проводився на відповідність вимогам пунктів 10, 12 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167 та положень Вимоги до оформлення дисертації 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 

№ 40. 

Оформлення дисертаційної праці в цілому відповідає Вимогам до 

оформлення дисертації Затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України 12.01.2017 № 40. 

Виявлені зауваження були виправлені або є не значущі. 

Проведений аналіз свідчить що дисертація в цілому відповідає вимогам 

пунктів 10, 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 167 та положень Вимоги до оформлення дисертації 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 

№ 40. 

 

3.4. Аналіз наукових публікацій на відповідність вимогам 
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3.4.1. Основні наукові і практичні результати досліджень опубліковані 

у період з 2017 року по 15.06.2021 року в 21 роботі, серед яких: 3 статті у 

наукових фахових виданнях України, 3 – у закордонних періодичних 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 3 – у, 1 – у 

міжнародній наукометричній базі Web of Science, 14 – у матеріалах 

конференцій. 

3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові 

результати дисертації: 

 1. Лобас В. В. Возможно ли говорить о рациональности Йоги? 

Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія». Харків: ХНПУ, 2019. Вип 52 

(1). С.157-170.  

 (Здобувачем визначені параметри для розуміння характеристик і  

загального визначення раціональності Йоги). 

 2. Lobas V. Sociocultural challenges as determinants of the receptions 

and practices of modern yoga. Схід. Аналітично-інформаційний журнал. 

Філософські науки. №1(165), січень-лютий 2020. С. 67-74.   

(Здобувачем виконані філософський і культурологічно-статистичний 

аналіз тих, хто займається Його. І визначені чинників, які впливають на 

розвиток Йоги). 

 3. Дольська О. О., Лобас В. В. Йога як крок до «автентичного 

вертикального напруження»: можливості та реальності. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. «Теорія культури і 

філософія науки». Вип. 61. Харків, 2019. С. 27-37.     

(Проведений аналіз практичного застосування технік і антропотехнік 

з метою показати можливості відчуття трансцендентного характеру 

занять Йогою). 

4. Лобас В. В. Динамика и трансформации развития йоги (историко-

аналитический обзор). Mokslas ir Praktika: aktualijos ir perspektyvos. Mokslinių 

straipsnių rinkinys. Theory and Practice: problems and prospects. Scientific 

articles. Kaunas, 2020. Рp. 300-309. // http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/78    
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(Здобувачем здійснений аналіз існуючих робіт сучасних науковців у 

питанні хронологічного і географічного стану Йоги). 

5. Dolska O., Lobas V. Rationality in education: to the question of the 

content component of an academic discipline // Science and Education a New 

Dimension. Humanities and Social Sciences. IX (45), Issue 253, 2021 Jun. Рр. 74-

76. 

(Здійснений аналіз принципів, за якими можна обговорювати питання 

філософії викладання). 

6. Лобас В. В. Управление телесными практиками: от традиции до 

современности (на примере практиках Йоги) // Laisvalaikio tyrimai: 

elektroninis mokslo žurnalas, 2021 1 (17), 8–17, eISSN 2345-0339; doi: 

10.33607/elt.v1i17.1090     

(Здобувач проаналізувала практичну значимість будь-якої техніку із 

тілом як управлінської діяльності по особистому фізичному і духовному 

зростанню). 

 7. Dolska O.,  Lobas V. Embodied Rationality as a mode of the visibility 

of Ethics (to the question of the toolkit of Constructivism) // Filosofiya-

Philosophy. Vol. 30, № 2, 2021. Рр. 126-138. (Web of Science CC). 

(Проаналізовано характер тілесної раціональності відносно її етичної 

складової, показаний практичний контекст застосування тілесної 

раціональності в конструктивістській діяльності по будові відношень між 

людьми). 

 

 3.4.3. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

1. Лобас В. В. Два символа абсолютной реальности в Бхагавадгита // 

Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і 

аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний 

прогрес», 10-11 квітня, 2019 р., Харків: НТУ «ХПІ», С. 30-33. // 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/41027/1/Conference_NTU_KhPI_2019_Ukraina_i_svit.pdf 
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 (Здобувачем проаналізовані символи і їх значення, які 

використовуються в книзі Бхагавадгита для концентрації уваги на тілесних 

практиках і для розуміння традиції розуміння Космосу як носія тілесних 

характеристик). 

2. Lobas V.V. Correct interpretation of Joga concept in the information society 

culture // Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток 

інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності 

України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», 23-24 листопада, 

2017 р. Запоріжжя: ЗДІА. С. 206-208. 

(Здобувачем зроблений аналіз чинників, факторів, які активно 

впливають на розвиток Йоги в умовах нового типу суспільства – 

інформаційного; показана складність збереження ідентичності і особливого 

ставлення до тіла в цих умовах). 

3. Лобас В. В. Философия недвойственности в Тайттирия Упанишад 

(на примере модели Панча Коша). Матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції «Філософія в сучасному світі», 16-17 листопада 2018 р. 

Харків: Точка. С. 72-75. 

 (Здобувачем використана традиційна для східної традиції модель з 

метою показати багаторівневий характер розуміння і вивчення філософії 

Йоги). 

4. Lobas V. Interest to the eastern philosophy: names and borders of the 

search. Матеріали XXVII Міжнародної науково-практичної конференції 

MicroCAD-2019 "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров'я". Наукове видання у чотирьох частинах. Ч. IV, Харків 2019. С.76. 

 (Здобувачем проаналізовано характер напряму зацікавленістю 

філософією Сходу, показано особливу роль філософії Йоги в цьому процесі). 

5. Lobas V. Spiritual search on crossing of the western and eastern 

cultures: language, Upanishads, philosophy. Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Духовність як складова Української державності», 9-

10 квітня, 2019 р. Харків. С. 18-20. 
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 (Здобувачем проаналізовано характер формування одного із вимірів 

духовного, який здійснювався к на перехресті західної та східної культур за 

умов вивчення, перш за все, мови, філософії, давніх текстів). 

6. Лобас В. В., Дольська О. О. Цінність взаємовпливу культур Сходу та 

Заходу. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

магістрантів та аспірантів (19-22 листопада 2019 р.). Харків: НТУ «ХПІ». 

С. 508-509.  

(Здобувачем показано характер, направленість, перші практики 

взаємовпливу культур Сходу і Заходу з їхніми подальшими наслідками). 

7.Лобас В. В. Тілесні можливості йога (на прикладі «Йога-сутра 

Патанджалі»). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Філософія в сучасному світі». 22-23 листопада 2019 р. Харків: Точка. С. 188 

– 190. 

(Проаналізовано вказівки по роботі із тілесними практиками за 

книгою Йога-Сутра з метою вийти на визначення тіла і тілесного у 

філософії Йоги). 

8. Lobas V. “First find peace in yourself”: the role of meditation practice in 

improving a person (based on speeches at the United Nations Framework). 

Information technologies: science, engineering, technology, education, health 

(MicroCAD-2020) 28-30 october, Kharkiv, 2020. С. 87.  

(Здобувачем показано роль та значення філософії медитації та 

духовного занурення у внутрішнє «Я» людини, керуючись гаслом «Спочатку 

знайди мир у собі». Матеріал демонструє практичну реалізацію медитації 

на основі виступів в ООН). 

9. Лобас В. В. Динамика и трансформации развития йоги (историко-

аналитический обзор). Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija mokslas ir 

praktika: aktualijos ir perspektyvos konferencijos tezių rinkinys 2020 gegužės 21-

22 d. Marijampolė ir Kaunas, Lietuva. International scientific-practical 

conference theory and practice: problems and prospects. Вook of abstracts 21st–
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22nd of May, 2020. Marijampole and Kaunas, Lithuania. Р. 54-55.  

http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/77 

 (Здобувачем зроблено історико-аналітичний аналіз розвитку Йоги з 

метою обґрунтувати парадигми її розвитку). 

10. Lobas V. Yoga as a retreat from a modern life. International 

scientific-practical conference Theory and Practice: problems and prospects. 2019 

may 9–10th, Kaunas. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Mokslas ir 

Praktika: aktualijos ir perspektyvos konferencijos tezių rinkinys 2019 m. gegužės 

9–10 d. Kaunas. Р. 43-44. http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/62 

 (Здобувачем проаналізовані ознаки існування Йоги в умовах відступів 

від норм і традицій сучасного життя в бік більшої зосередженості на 

пошуках духовних основ життя). 

11.Лобас В.В. Діалог Сходу та Заходу як реалізація понадграничного 

виміру людини (за матеріалами роботи Організації Об’єднаних Націй). 

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Філософія в 

сучасному світі», 20-21 листопада 2020. Харків: Точка. С.120-123.  

(Здобувачем визначено умови ефективної взаємодії роботи організації 

ООН, яка формується на ґрунті взаємодоповнюваності і взаємовпливу 

культур Сходу і Заходу). 

12. Лобас В.В. Роль коуча в освоєнні «нових філософських земель». 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та 

дистанційного навчання»: збірник наук. праць. Харків: ХНУБА, 6-7 квітня 

2021р. С. 257-258. 

(Здобувачем проаналізовані сучасне розуміння фізичних технік тіла і 

дана філософська оцінка ролі тренера в цьому процесі). 

13. Лобас В. В. Практика йоги как управление телом и духовным 

ростом // The conference «Management, Business, Technologies, Innovation: 

trends and challenges». Book of Abstracts 20st–21nd of May, 2021, Р. 38, 
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Marijampole, Lithuania. https://marko.lt/renginiai/tarptautine-moksline-praktine-

konferencija-vadyba-verslas-technologijos-inovacijos-tendencijos-ir-issukiai/  

(Здобувачем визначені основні види антропотехнік як практики 

управління тілесним і дано їх філософське обґрунтування). 

14. Dolska O., Lobas V. Rationality in Education: to the question of the content 

component of an Academic discipline // The conference «Humanities and 

Social Sciences in the Era of Globalization – 2021». Budapest on 30st of 

May 2021. http://scaspee.com/all-materials/may-29th-2021  

(Здобувачем проаналізовано можливості різноманітного підходу до 

формування змістовного наповнення навчальної дисципліни в контексті 

філософії навчання). 

 

3.4.4. Опубліковані праці, які додатково відображають наукові 

результати дисертації: 

 1. Viktoria Lobas. Asanga Yoga – Traditional Yoga Philosophy. 200 – 

Hour Ashtanga Vinyasa Flow Yoga Teacher Training. Asanas Ashtanga und Yin 

Yoga. Asanas. Vienna,  2018. 162 p.  

 2. Viktoria Lobas. Asanga Yoga – Traditional Yoga Philosophy. 200 – 

Hour Ashtanga Vinyasa Flow Yoga Teacher Training. Asanas Ashtanga und Yin 

Yoga. Philosophy. Vienna,  2018. 131 р. 

 

Наведені публікації містять результати безпосередньої роботи здобувача на 

окремих етапах дослідження, повною мірою відображають основні 

положення та висновки роботи.  

 

3.4.5. Повнота опублікованих результатів дисертації 

Матеріали дисертації були надані для широкого ознайомлення 

фахівцям і спеціалістам, а результати та основні положення її повністю 

висвітлені у друкованих виданнях.  
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Вважаємо, що опубліковані матеріали повністю відображають зміст 

дисертаційної роботи та відповідають вимогам пункту 11 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 

№ 167. 

 

3.5. Висновки за розглядом дисертації та наукових публікацій: 

Дисертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботою, що 

відповідає спеціальності 033 – Філософія, виконана на високому науковому 

рівні з використанням комплексу сучасних методів дослідження, з 

використанням сучасної літератури. Наукові положення підтверджуються 

документально у публікаціях і матеріалах конференцій, що свідчить про 

достовірність одержаних результатів. 

Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації не 

виявлено, про що свідчить аналіз звітів перевірки дисертації на плагіат. 

Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

4. АПРОБАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЇ 

4.1. Апробація матеріалів дисертації на конференціях 

Результати досліджень доповідались і були схвалені на 14 науково-

технічних та науково-практичних конференціях та семінарах всеукраїнського 

та міжнародного рівнів, а саме: Міжнародна науково-практична конференція 

«Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та столого розвитку суспільства і 

держави» Запоріжжя, 2017); «Україна і світ: гуманітарне-технічна еліта та 
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соціальний прогрес», Міжнародна науково-теоретична конференція студентів 

і аспірантів (Харків, 2019), «Філософія в сучасному світі», Всеукраїнська 

науково-практична конференція (Харків, 2018 р.), «Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я», XXVII Міжнародна науково-

практична конференція MicroCAD (Харків, 2019), «Духовність як складова 

Української державності» (Харків, 2019), «Філософія в сучасному світі», І 

Міжнародна науково-практична конференція (Харків, 2020), ХІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 

«Україна і світ» (Харків, 2019), Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, «Філософія в сучасному світі» (Харків, 2019), «International 

scientific-practical conference theory and practice: problems and prospects»  

(Kaunas, Lithuania, 2019), «Information technologies: science, engineering, 

technology, education, health» (MicroCAD-2020) (Kharkiv, 2020), «International 

scientific-practical conference «Іnvitation theory and practice: problems and 

prospects» (Marijampole and Kaunas, Lithuania, 2020), Міжнародна наукова-

практична конференція «Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в 

умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання» (Харків, 2021), 

International conference «Humanities and Social Sciences in the Era of 

Globalization – 2021» (Budapest. Hungary, 2021), International scientific-practical 

conference «Management. Business. Technologies - Innovation. Trends and 

challenges» (Marijampole. Lithuania, 2021). 

 

4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні 

кафедри «Філософії» НТУ «ХПІ» 03. 06. 2021 р.  

На фаховому семінарі для апробації дисертації здобувачка викладала 

основні положення дисертації та відповідала на запитання та зауваження. 

Фаховий семінар для апробації дисертації мав характер відкритої наукової 

дискусії, в якій прийняли участь рецензенти, науково-викладацький штат 

кафедри «Філософії» НТУ «ХПІ». 
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За результатами фахового семінару для апробації дисертації дисертація 

здобувача була схвалена до захисту (Витяг з протоколу № 13 від 

03.06.2021 р. засідання кафедри «Філософії» НТУ «ХПІ»).  

 

5. ВИСНОВКИ 

5.1. Дисертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботою, що 

відповідає спеціальності 033 – Філософія, виконана на високому науковому 

рівні з використанням комплексу сучасних методів дослідження, 

практичного впровадження одержаних результатів. Наукові положення 

підтверджуються даними роботи школи Асанга-Йога, що свідчить про 

достовірність одержаних результатів. 

5.2. Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації не 

виявлено, про що свідчить аналіз звітів перевірки дисертації на плагіат. 

5.3. Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167 та положень Вимоги до оформлення 

дисертації затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2017 № 40. 

5.4. За результатами фахового семінару для апробації дисертації, згідно 

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167, дисертація здобувача схвалена до захисту. 

 

5.5. Рекомендуємо наступний склад ради:  

Голова ради: 

Прізвище ім’я по батькові Ігнатюк Ольга Анатоліївна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

Доктор педагогічний наук 

13.00.04  – Теорія та методика професійної освіти, 2010 
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дисертація, рік присудження р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри «Педагогіки і психології управління 

соціальними системами ім. І.А. Зязюна», 2012 р. 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», професор кафедри «Педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. І.А. Зязюна», 

Перший рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Тарароєв Яків Володимирович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор філософських наук 09.00.09 – філософія науки, 

2010. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри теорії культури та філософії науки, 

2012 р. 

Місце основної роботи, посада НТУ «ХПІ», Завідувач кафедри «Філософії» 

Другий рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Городиська Ольга Миколаївна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Кандидат філософських наук, 09.00.04 ‒ філософська 

антропологія, філософія культури, 2003 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 
Доцент кафедри «Філософії», 2007 р. 

Місце основної роботи, посада НТУ «ХПІ», доцент кафедри «Філософії» 

Перший опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Бойченко Михайло Іванович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор філософських наук, 09.00.03 – 

соціальна філософія та філософія історії, 2012 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри філософії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 2014 р. 

Місце основної роботи, посада 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, професор кафедри філософії філософського 

факультету 

Другий опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Газнюк Лідія Михайлівна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор філософських наук, 09.00.04 – філософська 

антропологія і філософія культури, 2004 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

 Професор кафедри гуманітарних дисциплін Харківської 

Державної академії фізичної культури, 2005 

Місце основної роботи, посада 
Харківська державна академія фізичної культури, 

завідувач кафедри гуманітарних наук 
 

Наголошуємо, що після видачі здобувачеві цього висновку забороняється вносити 

зміни до тексту дисертації! 


