Рішення спеціалізованої вченої ради
про присудження ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада Запорізького національного університету,
Міністерства освіти і науки України, місто Запоріжжя прийняла рішення про
присудження ступеня доктора філософії галузі знань 03 Гуманітарні науки
Оксані Володимирівні Мірошниченко на підставі прилюдного захисту
дисертації «Старообрядці Південно-Східної України наприкінці XVIII на початку XX століть» за спеціальністю 032 Історія та археологія.

«16» вересня 2022 року

Мірошниченко

Оксана

Володимирівна

1990

року

народження,

громадянка України, освіта вища: у 2012 р. закінчила Дніпропетровський
національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність «Археологія»,
кваліфікація - історик-археолог, викладач історії.
Працює

викладачем

суспільних

дисциплін

у

Дніпровському

транспортно-економічному фаховому коледжі, загальний стаж роботи 10
років.
З 2018 р. аспірантка кафедри українознавства Дніпропетровського
національного

університету

залізничного

транспорту

ім.

академіка

В. Лазаряна (нині Український державний університет науки і технологій) за
спеціальністю 032 Історія та археологія (денна форма навчання, за
державним замовленням).
Дисертацію виконано в Українському державному університеті науки і
технологій та Запорізькому національному університеті, Міністерства освіти
і науки України, міст Дніпро, Запоріжжя.
Науковий керівник: Кривчик Геннадій Георгійович, доктор історичних
наук, професор, Український державний університет науки і технологій.

Здобувач має 20 наукових публікацій за темою дисертації, з них 5
статей, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових
видань України, 2 статті в іноземних виданнях, 13 праць апробаційного
характеру:
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XVIII - початку XX століть). Проблеми політичної історії України: зб.
наук. пр. / редкол.: О.Б. Шляхов (відп. ред.) [та ін.]. Дніпро: Грані,
2019. Вип. 14. С. 16-24.
DOI: 10.33287/1192
http://eadnurt.diit.edu.Ua/bitstream/123456789/11355/l/Miroshnychenko_2019_14.pdf
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Катеринославщині у XVIII - на початку XX століть. Грані: науковотеоретичний альманах. № 22/2019. С. 39 - 49.
DOI: 10.15421/172004
https://grani.org.ua/mdex.php/joumal/article/view/1454
3. Мірошниченко О.В. Купці-старообрядці Мінаєви: від промислової до
доброчинної діяльності на території Східної України другої половини
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C. 106-111.
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4. Мірошниченко О.В. Сімейно-шлюбні відносини старообрядців в
Україні в умовах політичного режиму Російської імперії у XIX - на
початку XX століть. Наукові записки Національного університету
«Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол.: В. В.
Трофимович (голов, ред.) [та ін.]. Острог : Видавництво Національного
університету «Острозька академія», 2021. Вип. 32. С. 6 - 10.
DOI: 10.25264/2409-6806-2021-32-6-10
http://eadnurt.diit.edu.Ua/bitstream/123456789/14030/l/Miroshnychenko.pdf

5. Мірошниченко О.В. Старообрядництво на тлі релігійного життя в
Україні у XIX - на початку XX ст.: історіографія питання. Науковий

щорічник «Історія релігій в Україні» / за заг. ред. О.Киричук;
Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Інститут
філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Львів: Видавничий відділ
Львівського музею історії релігії “Логос”, 2021. Вип. 31. С. 131-151.
DOI: 10.33294/2523-4234-2021-31-1-131-151
https://www.rehgio.org.ua/index.php/religio/article/view/1380
6. Мірошниченко О.В. Справжні та вигадані причини церковного розколу
в Росії у XVII столітті. Norwegian Journal o f development o f the
International Science. № 36/2019. C. 17-21.
http ://eadnurt. diit. edu. ua/j spui/handle/123456789/11771
7. Мирошниченко

О.В.

Взаимоотношение

старообрядцев

с

государственной властью в Екатеринославской губернии в XVIII начале XX веков. Polish journal of Science. Vol. 2. №33. 2020. С. З - 8.
https://www.polis.com/wp-content/uploads/202Q/ll/POLISH-JOURNALQF-SCIENCE-%E2%84%9633-2020-VOL.-2.pdf
У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та
присутні на захисті фахівці:
- Ігнатуша Олександр Миколайович, доктор історичних наук, професор,
кафедра історії України Запорізького національного університету оцінка позитивна, зауважень, які б знижували науково-практичну
оцінку роботи немає;
- Грушева Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент, кафедра
новітньої історії України Запорізького національного університету оцінка позитивна, зауважень, які б знижували науково-практичну
оцінку роботи немає;
- Савчук Тетяна Григорівна, кандидат історичних наук, доцент, кафедра
історії України Запорізького національного університету - оцінка
позитивна, зауважень, які б знижували науково-практичну оцінку
роботи немає;

- Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор,
кафедра міжнародних відносин Київського національного університету
культури і мистецтв - оцінка позитивна, зауважень, які б знижували
науково-практичну оцінку роботи немає;
- Сичевський Антон Олександрович, кандидат історичних наук, доцент,
кафедра історії України Житомирського державного університету імені
Івана Франка - оцінка позитивна, зауважень, які б знижували науковопрактичну оцінку роботи немає.
Результати відкритого голосування:
«За» - 5 членів ради,
«Проти» - немає,
«Утримався» - немає.
На підставі результатів відкритого голосування разова спеціалізована
вчена рада присуджує Оксані Володимирівні Мірошниченко ступінь доктора
філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та
археологія.
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