
рішЕння
ВченоЇ  ради  Харківського  національного  університету  імені В. Н. Каразіна  з

питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені В. Н. Каразіна)  дисертаці.і.  аспіранта
кафедри     соціологіЇ     соціологічного     факультету     Харківського     національного
університету  імені В. Н. Каразіна диканя  Богдана  Олександровича  «Суб'єктність
мобільних  електронних  пристро.і.в:  природа,  виробництво,  практики»  на  здобуття
ступеня  доктора   філософі.і.  за  спеціальністю   о54 -«Соціологія»  з   галузі  знань
о5 -«Соціальні    та    поведінкові    науки»    та    затвердження    кафедри    соціологі.і.
соціологічного         факультету        Харківського        національного        університету
імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»

від 27 вересня 2021 року, протокол № 10

Заслухавши виступ декана соціологічного факультету, доцента Мурадян О. С. з
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені В. Н. Каразіна)  дисертаці.і.  аспіранта
кафедри     соціологіЇ     соціологічного     факультету     Харківського     національного
університету   імені В. Н. Каразіна  диканя   Богдана   Олександровича   «Суб'єктність
мобільних  електронних  пристроЇв:  природа,  виробництво,  практики»  на  здобуття
ступеня   доктора   філософіЇ   за   спеціальністю   о54~«Соціологія»   з   галузі   знань
о5 -«Соціальні    та    поведінкові    науки»    та    затвердження    кафедри    соціологіЇ
соці оло гічно го         ф акультету        Хар ків ського        наці о нального        уні в ерситету
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)  дисертаціЇ  аспіранта
кафедри     соціологіЇ     соціологічного     факультету     Харківського     національного
університету   імені В. Н. Каразіна  диканя   Богдана   Олександровича   «Суб'єктність
мобільних  електронних  пристро.і.в:  природа,  виробництво,  щ]актики»  на  здобуття
ступеня   доктора   філософі.і.   за   спеціальністю   о54 -«Соціологія»   з   галузі   знань
о5 - «Соціальні та поведінкові науки»:

(1)   дейнеко   Олександра   Олександрівна,   кандидат   соціологічних   наук
(спеціальність   22.00.04   -   спеціальні   та   галузеві   соціологі.і.,   науковий   ступінь
присуджено  у  2015  р.  дК  №  031155),  доцент  кафедри  прикладно.і.  соціологіЇ  та
соціальних   комунікацій   соціологічного   факультету   Харківського   національного
університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
дейнко Олександра Олександрівна



1). У 2021  році не була не була членом спеціалізованих..учених рад з правом
прийняті`я до розгляду та проведення разового захисту дисертаціі.

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

1.  Deineko  О.  О.  Sосіа1  Cohesion  іп Dесепtга1іzеd Ukгаіпе:  Fгоm  О1d Ргасtісеs to
New Огdег. Studia sосjоlоgісzпе. 2021. No 1 (240). Р.117~138. (Sсорus)

URL :                                               htфs : //www. sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85105735071&огіgіп]еsultslіst&sогtфlf-
f&sгс=s&sіd=9dеЬ3еЬ17fdd3с4977dd7438Ь7Ьа6453&sоt=Ь&sdt=Ь&sl=89&s=ТІТLЕ-АВS-
КЕY%28sосіа1+Соhеsіоп+іп+Dесепtга1іzеd+Ukгаіпе%3а+Fгоm+Оld+Ргасtісеs+tо+Nеw+
Огdег.О/о29&геlроs=0&сіtеСпt=0&sеагсhТеm=

2.  дейнеко  О.  О.  ЛОкальний  громадський  активізм  як компонент  соціально.і.
згуртованості в об'єднаних іромадах: особливості, прояви, агеігги. Актуальні проблеми
філософі.і. та соціологі.і.. 2020. Вип. 26. С. 51-52.

3. дейнеко О. О. дискурс-устрій соціально.і. зіуртованості як категорі.і. соціально.і.
політики:  досвід застосування  критичного  дискурс-аналізу.  Укра.і.нський  соціум.  №2
(77). 2021. С.140-153,

(2)   Хижняк    Олександр   ВОлодимирович,    доктор    соціологічних   наук
(спеціальність   22.00.01   -   теорія   та   історія   соціологі.і.),   доцент,   доцент   кафедри
міжнародних відносин, міжнародно.і. інформаціЇ та безпеки факультету міжнародних
економічних    відносин    та    туристичного    бізнесу    Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Хижняк Олександр Володимирович
1). У 2021 році не був членом спеціалізованих учентї рад з правом прийняпя
до розгляду та проведення разового захисту дисертаціі.
2).   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1. Sychova V., Кhуzhпіаk L., Кhуzhпіаk О., Vakulenko S. Identification of signs of

dеstгuсtіvе Ьеhаvіог: оп the example of sосіа1 wогk with the еldегlу. AD АLТА: Joumal of
іпtегdіsсір1іпагу RеSеагсh. 2021. Vоl.11, Іs.1. Р.167-172. (wоs)

URL :                                                              http S ://WWW.WеЬ о fs сіепсе. соm/wоS/Wо S с с/mll-
гесогd/wОS:000640541900032 ;

2. Хижняк О. В. Культурні практики і культурні права іноземних студентів у
контексті  соціально.і. ді.і.:  досвід  caSe  studу.  Науково-теоретичний  альманах  «Грані».
2017. Т. 20, № 12. С. 42Ц8.;

3.  Хижняк  О.  В.  «Індивідуальне  -  колекі`ивне»  в  контексті  соціально.і.  ді.і..
Соціальнітехнологі.і.:актуальніпроблемитеорі.і.тапракгики.2017.Вип.74.С.6-13.

2.        Затвердити кафедру соціологі.і. соціологічного факультету Харківського
національногоуніверситетуіменіВ.Н.Каразінадляпроведенняфаховогосемінару.


