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1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Пономаренко Оксана Михайлівна, доцент, доцент кафедри цивільно-правових 
дисциплін та трудового права імені О. І. Процевського

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Гелашвілі Анна Гелаівна
3. Рік вступу, № наказу про зарахування 15.09.2019, № 58-А 13.09.2019
4. Курс навчання 3 курс
5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження
Аліменти та державна допомога як способи забезпечення права дитини на 
достатній рівень життя, №7 від 28.10.2019

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 
(найменування закладу, рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 
видачі)

Бєлгородський  державний  університет,  1998,  спеціальність  «юриспруденція»,
кваліфікація «Юрист», диплом 74 від 30 червня 1998 року

7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 
найменування наукової спеціальності, тема 
дисертації, номер атестату і дата видачі

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.05 - трудове право, право 
соціального забезпечення, Тема «Правове регулювання соціального забезпечення 
допомогами у зв‘язку з народження та вихованням дитини», ДК 033185

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 
найменування наукової спеціальності, тема 
дисертації, номер атестату і дата видачі

9. Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 
присвоєно, номер диплома і дата видачі

Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права, 12ДЦ 018767



10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 
WebofScience за напрямом дисертації. 

Ponomarenko O.,  Ponomarenko Y.,  Ponomarenko K.  Legal regulation of surrogacy at
the international and national levels:  optimization  of  permissions,  prohibitions  and
liability//  Wiadomosci Lekarskie.  Volum LXXIII,  ISSUE 12 PART 2, DECEMBER
2020. – 2877-2881

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 
монографії, посібники), що відповідають науковому 
напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 
хронологічному порядку, починаючи з останніх .

1.  Пономаренко  О.  М.  Примусове стягнення аліментів  за  договором: проблеми
судової  та  договірної  практики// Збірник  наукових  праць  Харківського
національного університету ім. Г. С. Сковороди «Право». Вип. 29. – Харків, 2018.
– С. 28-36
2. Пономаренко О. М.  Припинення та зміна аліментного договору: аліментного
договору: проблеми теорії та практики// Часопис цивілістики. Випуск 30. – Одеса,
2018. - С. 48-55
3.  Пономаренко  О.  М.  Сторони  аліментного  договору:  проблеми  теорії  та
практики//  Науковий  вісник  Ужгородського  національного  університету  Серія
Право. Вип. 52. Т. 1, - Ужгород, 2018. С. 131-136 
4.  Пономаренко  О.  М.  Понятие  алиментного  договора  и  его  место  в  системе
частно-правовых договоров//Legea si viata. – 2018. –C. 106-108
5.  Пономаренко  О.  М.  Аліментний договір  як  підстава  виникнення  аліментних
зобов'язань//Збірник  наукових  праць.  Серія  “Право”.  –  Випуск  29  –  Харків:
ХНАДУ, 2017. – С. 48-58
6.  Пономаренко  О.  М.  Влияние  специфики  семейных  отношений  на  защиту
субъективных семейных прав//Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск
22 – Харків: ХНАДУ, 2014. С. 112 – 120
7. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и
интересов: монография/ И.В. Спасибо-Фатеева, Н.М. Сибилев, В.Л. Яроцкий и др.;
под общей ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2014. – 672 с
8. Пономаренко О. М. Харьковская цивилистическая школа: антология семейного
права: монография/ В.К. Антошкина, В.И. Борисова, И.В. Жилинкова и др.; под
общ. ред. д-ра юрид. наук, проф.  И. В. Спасибо-Фатеевой. - Харьков: Право, 2013.
-С. 151-164.

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 
опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках
наукового напряму аспіранта (докторанта) у 
хронологічному порядку, починаючи з останніх. 

1   Пономаренко  О.  М.  Реформування  сімейного  законодавства  в  часи
рекодифікації  Цивільного кодексу України//  Актуальні  проблеми приватного та
публічного  права  :  матеріали  ІІ  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-
конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН
України,  академіка  Міжнародної  кадрової  академії,  Заслуженого  діяча  науки



України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020
року). – Харків, 2020. - С  192-195
2.  Пономаренко  О.  М.  Проблеми  нормативного  визначення  вимог  до  сторін
аліментного  договору//  Проблеми  цивільного  права  та  процесу:  тези  доп.
Учасників наук. -практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, Харків, 24
трав.  2019  р.  /  МВС України,  Харків.  нац.  ун-т  внут.  справ;  Харків.  обласний
осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків: ХНУВС,
2019. – С. 186-191
3.  Пономаренко  О.  М.  Припинення  аліментного  договору  з  підстав,  які  не
пов'язані з його розірванням:деякі проблеми теорії та практики// Дев’яті юридичні
диспути  з  актуальних  проблем  приватного  права,  присвячені  пам’яті  Є.  В.
Васьковського:  матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (м.
Одеса, 17 травня 2019 рр)/ відп. ред. І. С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І. І.
Мечникова; екон. – прав. ф-т; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України».
– Одеса: Астропинг, 2019. – С. 222-226
4.  Пономаренко  О.  М.  Визначення  аліментного  договору  недісним:  шляхи
удосконалення правового регулювання//  Актуальні  проблеми приватного права:
Матеріали XVII наук. – практ. конф., присвяч. 97 – й річниці з дня народж. д-ра
юрид. наук, проф., чл. – кор.  АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р. ) –
Харків: Право, 2019. – С. 200-205
5. Пономаренко О. М. Взаимодействие диспозитивного и императивного метода в
правовом регулировании алиментных отношений// Проблеми цивільного права та
процесу:  тези  доп.  учасників  наук.  -практич.  конф.,  присвяч.  пам’яті  О.  А.
Пушкіна, Харків, 25 травня 2018 р. ? МВС України, Харк. нац. Ун-т внутр. Справ;
Харків. Обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». –
Харків: ХНУВС, 2018. – С. 268-271
6.  Пономаренко  О.  М.  Деякі  проблемні  питання  стягнення  аліментів  за
договором//  Проблеми  вдосконалення  приватноправових  механізмів  набуття,
передачі,  здійснення  та  захисту  суб’єктивних  цивільних  та  сімейних  прав:
матеріали  науково-практичної  конференції,  присвяченої  пам’яті  проф.  Ч.  Н.
Азімова (Харків, 19 грудня 2018 р ). – Х. , 2018. – С. 168-173
7. Пономаренко О. М.  Системний підхід у дослідженні аліментного договору та
його  вплив  на  формування  нормативних  конструкцій//  Проблеми  подальшого
вдосконалення приватноправових механізмів  П  набуття,  передачі,  здійснення та
захисту суб’єктивних цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції,



присвяченій  пам’яті  проф.  Чингізхана  Нуфатовича  Азімова  (Харків,  21  грудня
2017 р.). – Харків, 2017. – 432 с.

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 
рамках наукового напряму дисертації аспіранта 
(докторанта) (найменування закладу, вид документа,
тема, дата видачі)

13-18  січня  2020  року  підвищувала  кваліфікацію  у  Національній  академії
правових наук України за  програмою «Новітні  методики викладання  галузевих
юридичних  дисциплін»  за  темою  «Методика  викладання  приватного  та
публічного  права»  ,  загальний  обсяг  програми  2  кредита  ЄКТС(  60  годин).
Сертифікат серія 01 000655028/000057/20
Приймала участь у осінній школі «Методика викладання юридичних дисциплін
приватно-правового сегменту» 3-6 листопада  2020 року (30 годин).  Сертифікат
серіі АА 20063497/000021-20
Міжнародне ста жирування  in the internatoinal skills development (the webinar) on
the theme  «Distance  leaning tools  on the example  of zoom and moodle  platforms».
Сертифікат ES4479/2021 від 22.02. 2021 (45 годин). 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 
за викладачем (з кількістю лекційних годин).

Цивільне право. Частина перша (46 годин), Римське приватне право (22 години), 
Проблеми правового регулювання приватних та публічних відносин (6 годин)

15. Наукова активність викладача (номер пункту з 
назвою пункту), згідно п. 38 «Види і результати 
професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 
застосовується до визнання кваліфікації, відповідної
спеціальності» Положення про ліцензійні умови 
провадження освітньої діяльності в редакції 
постанови КМУ від 20.06.2021 року № 347.

1) +
1. Ponomarenko O., Ponomarenko Y., Ponomarenko K. Legal regulation of surrogacy at
the  in  ternationaland  national  levels:  optimization  of  permissions,  prohibition  sandli
ability// Wiadomosci Lekarskie. Volum LXXIII, ISSUE 12 PART2, DECEMBER 2020.
– 2877-2881.
2. Пономаренко О. М. Проблеми визначення правової природи договору
про поділ майна подружжя//  Збірник наукових праць Харківського
національного педагогічного університету імені Г.  С.  Сковороди
«ПРАВО». Випуск 31, 2020 р. С. 49-57
3.  Пономаренко  О.  М. Примусове стягнення аліментів  за договором:  проблеми
судової  та  договірної  практики//  Збірник  наукових  праць  Харківського
національного університету ім. Г. С. Сковороди «Право». Вип. 29. – Харків, 2018.
– С. 28-36
4. Пономаренко О. М. Припинення та зміна аліментного договору: аліментного
договору: проблеми теорії та практики// Часопис цивілістики. Випуск 30. – Одеса,
2018. - С. 48-55
5.  Пономаренко  О.  М.  Сторони  аліментного  договору:  проблеми  теорії  та
практики//  Науковий  вісник  Ужгородського  національного  університету.  Серія
Право. Вип. 52. Т. 1. – Ужгород, 2018. – С. 131-136
6.  Пономаренко  О.  М.  Понятие  алиментного  договора  и  его  место  в  системе
частноправовых договоров// Legea si viata. – 2018. – C. 106-108



4) +
1.   НМК для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни
«Цивільне право України. Ч. 1» для студентів ІІ курсу денної форми навчання/
Пономаренко  О.  М.  ,  Андрюшкова  О.  А.  ,  Гоц-Яковлєва,  Мєшкова  К.  О.,
Циркуненко О. В. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2017.– 236 с. 
2.  НМК для самостійної  роботи та практичних занять  з навчальної  дисципліни
«Сімейне право» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання// Пономаренко О.
М. , Андрюшкова О. А. , Урганова Н. В. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. –
94 с. 
3.  НМК для самостійної  роботи та практичних занять  з навчальної  дисципліни
«Договірне право України»/ Пономаренко О. М. , Андрюшкова О. А. – Х. : ХНПУ
ім. Г. С. Сковороди, 2017. – 73 с. 
12) +
1   Пономаренко  О.  М.  Реформування  сімейного  законодавства  в  часи
рекодифікації  Цивільного кодексу України//  Актуальні  проблеми приватного та
публічного  права  :  матеріали  ІІ  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-
конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН
України,  академіка  Міжнародної  кадрової  академії,  Заслуженого  діяча  науки
України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020
року). – Харків, 2020. - С  192-195
2.  Пономаренко  О.  М.  Проблеми  нормативного  визначення  вимог  до  сторін
аліментного  договору//  Проблеми  цивільного  права  та  процесу:  тези  доп.
Учасників наук. -практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, Харків, 24
трав.  2019  р.  /  МВС України,  Харків.  нац.  ун-т  внут.  справ;  Харків.  обласний
осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків: ХНУВС,
2019. – С. 186-191
3.  Пономаренко  О.  М.  Припинення  аліментного  договору  з  підстав,  які  не
пов'язані з його розірванням:деякі проблеми теорії та практики// Дев’яті юридичні
диспути  з  актуальних  проблем  приватного  права,  присвячені  пам’яті  Є.  В.
Васьковського:  матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (м.
Одеса, 17 травня 2019 рр)/ відп. ред. І. С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І. І.
Мечникова; екон. – прав. ф-т; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України».
– Одеса: Астропинг, 2019. – С. 222-226
4.  Пономаренко  О.  М.  Актуальні  проблеми  субсидіарного  застосування
нормативних  приписів  ЦК  України  до  регулювання  трудових  відносин//



Актуальні  проблеми  трудового  права  та  права  соціального  забезпечення:
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з
дня народження члена-корреспондента НАПрН України, академіка Міжнародної
кадрової  академії,  Заслуженого  діяча  науки України,  доктора  юридичних  наук,
професора О. І. Процевського (5 квітня 2019 р. ). – Х.: Юрайт, 2019. – С. 237-241
5.  Пономаренко  О.  М.  Визначення  аліментного  договору  недійсним:  шляхи
удосконалення правового регулювання//  Актуальні  проблеми приватного права:
Матеріали XVII наук. – практ. конф., присвяч. 97 – й річниці з дня народж. д-ра
юрид. наук, проф., чл. – кор.  АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р. ) –
Харків: Право, 2019. – С. 200-205
19) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
ГО «Харківське юридичне товариство». 

 
16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 
виконання держбюджетних наукових тем, участь у 
грантових проектах, міжнародне співробітництво та 
проекти, практична діяльність тощо). 

Член науково-практичної ради при АО «Адвокатське агенство «Статус».

17. Рівень готовності до подання на захист
(готова теоретична частина, готова практична 
частина, на стадії оформлення, підготовка до 
подання, подано до спеціалізованої вченої ради 
тощо) (для аспірантів 4 курсу)

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 
ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 
(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 
України + не менше однієї статті у виданнях баз 
Scopus, WoS(для аспірантів 4 курсу)


