
Вчено.і. ради  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаціЇ  аспіранта
кафедри історі.і. Укра.і.ни Ховтури Анастасі.і. Сергі.і.вни «Становлення та модернізація
соціально.і. інфраструктури  іубернських  міст ЛівобережноЇ Укра.і.ни  (кінець  ХVІП  ~
початок   ХХ   ст.)»   на   здобуття   ступеня   доктора   філософі.і.   з   галузі   знань
о3 -Гуманітарні науки за спеціальністю о32 -  Історія та археологія та затвердження
кафедри    історі.і.   Укра.і.ни    історичного    факультету   Харківського    паціонального
університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»

від 27 вересня 2021 року, протокол № 10

Заслухавши виступ декана історичного факультету, доцента Литовченка С. д. з
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаці.і.  аспіранта
кафедри історіЇ Укра.і.ни Ховтури Анастасі.і. Сергі.і.вни  «Становлення та модернізація
соціально.і. інфраструктури  іубернських  міст Лівобережно.і. УкраЇни  (кінець  ХVІП -
початок ХХ ст.)» на здобуття ступеня доктора філософі.і. з галузі знань о3 -Гуманітарні
науки за спеціальністю о32 - Історія та археологія та затвердження кафедри історі.і.
Укра.і.ни   історичного   факультету  Харківського   національного  університету   імені
В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»,

Вчена рада університету ухвалила:
1.   Затвердити   кандидатури   рецензентів   (штатних   працівників   Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна) дисертаці.і. аспіранта кафедри історі.і.
Укра.і.ни   Ховтури   Анастасі.і.   СергіЇвни   «Становлення   та   модернізація   соціальноЇ
інфраструктури губернських міст Лівобережно.і. Укра.і.ни (кінець ХVІП - початок ХХ
ст.)» на здобуття ступеня доктора філософіЇ з галузі знань о3 - Гуманітарні науки за
спеціальністю о32 -Історія та археологія:

(1) Лиман Сергій іванович, доктор історичних наук (спеціальність о7.00.02 -
всесвітня    історія),     професор,    професор    кафедри    туристичного    бізнесу    та
кра.і.нознавства   факультету   міжнародних   економічних   відносин  та  туристичного
бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Лиман Сергій іванович
1) У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом прийняття до

розгляду  та  проведення  разового  захисту  дисертаці.і.  на  здобуття  ступеня  доктора
філософі.,..

2) Публікаці.і. рецензента з наукового напряму, за яким підготовтіено дисертацію
здобувача:



1. Lyman S. І., Bogdan N. М., Segeda І. V., АЬгаmоV V. V., Boniak V. О.  Fгоm the hіstогу
of ргоfеSSіопаl  іпtеmshірS:  tгаVеls  of Ukгаіпе'S  uпіvегsіtу  lесtuгегs  to Fгапсе  іп the thігd
q"гtег of the ХІХ сеґґt\щ. Апа1еlе Uпіvегsіtdtіі din Сгаіоvа. ІStогіе. 202О. дгш\ ХХ:V. Nг,
2(38). Р.  19-29. (Sсорus).
httрS://Www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85100792692&огіgіп=геSultslіst&sогtрlf-
f&Sгс=s&sіd=d4f65е7f90Ь9с8Ьеа4а1f89622ЬесЬ1f&sоt=Ь&sdt=Ь&Sl=152&s=ТІТLЕ-
АвS-
КЕУ%28FRОМ+thе+НІSТОRУ+оf+РRОFЕSSІОNАL+ІNТЕRNSНІРS%3а+ТRАvЕLS+
оf+UКRАіNЕ%е2О/о8o%99S+UNІVЕRSІТУ+LЕСТURЕRS+tо+FRАNСЕ+іп+thе+ТШR
D+QUАRТЕR+оf+thе+ХіХ+СЕNТURУО/о29&ге1роs=0&сіtеСпt=0&sеагсhТеm=
2. Лиман С. И. Паломничества не с посохом, а с копьем: история крестовьіх походов в
оценках В. К. Надлера ( 1840-1894). Вz.с#є4к Хс7ркj.6сько2о #сrєіz.о#сиь#о2о };#j.берсє4иеиу
імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2Ґ)19 .Вип. 55 . С.11-20.
httр:/Лііstогу.kагаzіп.uа/thеmеSЛііStогу/геSоuгсеS/76d4аЬfсdЬ85100а50dеес949Ь314502.рd
f
3. Лиман С. И. Международньіе отношения средневековой Еврош в творчестве д. И.

Ка;чє;новстюго (L&2]-+&]2.). Вісник Харківського національного університету імені В.
Н. Каразіна. Серія «Історія». 2;019 ,Вwп. S6. С. б]-]7 .
hкр:/ЛііStогу.kагаZіп.uа/thеmеsЛііstогу/геSоuгсеs/014Ь7е43817385dа96еосf5ЬЬ5е5а492.рd
f

(2) Кісельова  Юлія  Анатолі.і.вна,  кандидат  історичних  наук  (спеціальність
о7.00.06       -       історіоірафія,       джерелознавство       та       спеціальні       історичні
дисципліни), доцент, доцент  кафедри  історіоірафі.і.,  джерелознавства  та  археологі.і.
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Кісельова Юлія АнатоліЇвна
1) У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом прийнятгя

до розгляду та проведення разового захисту дисертаціЇ на здобуття ступеня докгора
філософії.

2) Кандидатську дисертацію було захищено у 2014 році.
3) ПублікаціЇ рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію

здобувача:
1.  Киселева Ю.  А.  Ценности  университетской  культурн  сквозь  призму  чувств  (по
воспоминаниям   воспитанников   и   профессоров   Императорского   Харьковского
университета). диалоє со бремє#єл4. 2017. Вьіп. 60. С.111-127. (WеЬ of sсіепсе).
httрs://WWw.wеЬоfsсіепсе.соm/wоs/Wоsсс/mll-гесогd/wОS:000410007300006
2. Кісельова  Ю.  А.  Емоційний  вимір  автобіоірафіЇ М.  І.  Костомарова. Хс!р;сz.бськz{й
;.сmорz.о2рсїфz.ч#зtй збzZ)#с!к. 2017. Вип.16. С.101-121.
httр:/Лііstогіоgгарhу.kагаzіп.uа/геsоuгсеs/fіlеs/20171229221529_3с25е8f79Ь.рdf
3. Кісельова Ю. А. Монументальні місця пам'яті Харкова: сучасні медійні практики
рєпрєзєша;шjЇЇ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
СерZя їїJсиорZя;t.  2020. Вип. 57. С. 247-280.
httрs://регіоdісаls.kагаZіп.uа/hіStогу/іssuе/Vіеw/1028/1311

2.   Затвердити   кафедру   історі.і.   Укра.і.ни   історичного   факультету   Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.


