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Прізвище, ім'я, по батькові науково-педагогічного, педагогічного, наукового працівника Пономаренко Оксана Михайлівна 
Посада доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського
Науковий ступінь, вчене звання кандидат юридичних наук, доцент

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових
виданнях,  що включені до переліку фахових видань України,
до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core
Collection;

1. Пономаренко  О.М.  Суб’єкти  договірного  регулювання  сімейних  відносин.  Збірник  наукових
праць.  Серія  “Право”.  2015.  Вип.  23.  С.  87-93.  URL:
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5729 
2. Пономаренко  О.М.  Примусове  стягнення  аліментів  за  договором:  проблеми  судової  та
договірної  практики.  Збірник  наукових  праць  Харківського  національного  педагогічного
університету  імені  Г.  С.  Сковороди  «Право».  2018.  Вип.  29.  С.  28-36.  URL:
http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/2226 
3. Пономаренко  О.М.  Сторони  аліментного  договору:  проблеми  теорії  та  практики  /  О.  М.
Пономаренко. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. 2018. Вип.
52, т.1. C. 131-136. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5530/3/712795.pdf 
4. Пономаренко О.М. Проблеми визначення правової природи договору про поділ спільного майна
подружжя. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.
С.  Сковороди  «Право».  2020.  Вип.  31.  С.  49-57.  URL:
http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/3164 
5. Пономаренко О.М. Правовий режим майна чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без
реєстрації  шлюбу:  проблеми  презумпції  спільної  сумісної  власності.  Збірник  наукових  праць
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». 2021. Вип.
33. С. 68-79. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/3597 
6. Ponomarenko O., Ponomarenko Y., Ponomarenko K. Legal regulation of surrogacy at the international
and national levels: optimization of permissions, prohibitions and liability. Wiadomosci Lekarskie. 2020.
Vol.  LXXIII.  Iss.  12.  P.  2.  P.  2877-2881.  URL:
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012229.pdf

2)  наявність  одного  патенту  на  винахід  або  п’яти
деклараційних  патентів  на  винахід  чи  корисну  модель,
включаючи  секретні,  або  наявність  не  менше п’яти  свідоцтв
про реєстрацію авторського права на твір;

-

3)  наявність  виданого  підручника  чи  навчального  посібника
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не
менше  5  авторських  аркушів),  в  тому  числі  видані  у
співавторстві  (обсягом  не  менше  1,5  авторського  аркуша  на
кожного співавтора);

-

4)  наявність  виданих  навчально-методичних
посібників/посібників  для  самостійної  роботи  здобувачів
вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на
освітніх  платформах  ліцензіатів,  конспектів
лекцій/практикумів/методичних  вказівок/рекомендацій/

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.



робочих  програм,  інших  друкованих  навчально-методичних
праць загальною кількістю три найменування;

– 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.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; -

6)  наукове  керівництво  (консультування)  здобувача,  який
одержав документ про присудження наукового ступеня;

-

7) участь  в атестації  наукових  кадрів як  офіційного опонента
або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не
менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

-

8)  виконання  функцій  (повноважень,  обов’язків)  наукового
керівника  або  відповідального  виконавця  наукової  теми
(проекту),  або  головного  редактора/члена  редакційної
колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного
до  переліку  фахових  видань  України,  або  іноземного
наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

-

9)  робота  у  складі  експертної  ради  з  питань  проведення
експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної
ради  як  експерта  Національного  агентства  із  забезпечення
якості  вищої  освіти,  або у  складі  Акредитаційної  комісії,  або
міжгалузевої  експертної  ради з  вищої  освіти  Акредитаційної
комісії,  або  трьох  експертних  комісій  МОН/зазначеного
Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних
комісій  (підкомісій)  з  вищої  або  фахової  передвищої  освіти
МОН,  наукових/науково-методичних/експертних  рад  органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, або у
складі  комісій  Державної  служби  якості  освіти  із  здійснення
планових  (позапланових)  заходів  державного  нагляду
(контролю);

-

10)  участь у міжнародних наукових  та/або освітніх  проектах,
залучення  до  міжнародної  експертизи,  наявність  звання
“суддя міжнародної категорії”;

-

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій
не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору
із закладом вищої освіти (науковою установою);

-

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або
консультаційних  (дорадчих),  та/або  науково-експертних
публікацій  з  наукової  або  професійної  тематики  загальною
кількістю не менше п’яти публікацій;

1  Пономаренко О. М. Реформування сімейного законодавства в часи рекодифікації  Цивільного
кодексу України// Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної
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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.
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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
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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)  проведення  навчальних  занять  із  спеціальних  дисциплін
іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі
не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або
II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу  студентських  наукових  робіт),  або  робота  у  складі
організаційного  комітету  /  журі  Всеукраїнської  студентської
олімпіади  (Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових
робіт),  або  керівництво  постійно  діючим  студентським
науковим  гуртком  /  проблемною  групою;  керівництво
студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних,
Всеукраїнських мистецьких конкурсів,  фестивалів та проектів,
робота  у  складі  організаційного  комітету  або  у  складі  журі
міжнародних,  всеукраїнських  мистецьких  конкурсів,  інших

-



культурно-мистецьких  проектів  (для  забезпечення
провадження  освітньої  діяльності  на  третьому  (освітньо-
творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером
або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів,
віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації
мистецьких  конкурсів,  фестивалів,  робота  у  складі
організаційного  комітету  або  у  складі  журі  зазначених
мистецьких  конкурсів,  фестивалів);  керівництво  студентом,
який  брав  участь  в  Олімпійських,  Паралімпійських  іграх,
Всесвітній  та  Всеукраїнській  Універсіаді,  чемпіонаті  світу,
Європи,  Європейських  іграх,  етапах  Кубка  світу  та  Європи,
чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника
тренера національної збірної команди України з видів спорту;
виконання  обов’язків  головного  секретаря,  головного  судді,
судді  міжнародних  та  всеукраїнських  змагань;  керівництво
спортивною  делегацією;  робота  у  складі  організаційного
комітету, суддівського корпусу;

15)  керівництво  школярем,  який  зайняв  призове  місце  III-IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних
предметів,  II-III  етапу  Всеукраїнських  конкурсів-захистів
науково-дослідницьких  робіт  учнів  -  членів  Національного
центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  базових  навчальних
предметів  чи  II-III  етапу  Всеукраїнських  конкурсів-захистів
науково-дослідницьких  робіт  учнів  -  членів  Національного
центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-
наукового/освітньо-творчого) рівня);

- 

19)  діяльність  за  спеціальністю у формі участі  у  професійних
та/або громадських об’єднаннях;

1. Член науково-практичної ради при АО «Адвокатське агенство «Статус».
2. Член ГО «Харківське юридичне товариство».

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти
років  (крім  педагогічної,  науково-педагогічної,  наукової
діяльності).

-


