
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)  дисертаці.і.  аспіранта
кафедри     соціологіЇ     соціологічного     факультету     Харківського     національного
університету    імені В. Н. Каразіна    Музильова    Олександра    Воjіодимировича
«Політики  образи  у  конструюванні  та  відтворенні  колективноЇ  пам'яті  в  сучасній
Укра.і.ні»   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 політично.і. соціологі.і. соціологічного факультету Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна Музильова Олександра Володимировича «Політики
образи у  конструюванні та відтворенні  колективно.і. пам'яті  в  сучасній  Укра.і.ні» на
здобуття  ступеш  доктора  філософі.і.  за  спеціальністю  о54 -«Соціологія»  з  галузі
знань  о5 -«Соціальні  та  поведінкові  науки»  та  затвердження  кафедри  соціологіЇ
соціологічного        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     соціологіЇ     соціологічного     факультету     Харківського     національного
університету імені В. Н. Каразіна Музильова Олександра Володимировича «Політики
образи у конструюванні та відтворенні  колективно.і. пам'яті  в  сучасній Укра.і.ні»  на
здобуття  ступеня  доктора  філософі.і.  за  спеціальністю  о54 -«Соціологія»  з  галузі
знань
о5 -«Соціальні та поведінкові науки»:

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

дані про рецензента:
дейнеко Олександра Олександрівна



1). У 2021  році не була не була членом спеціалізованих учених рад з правом
прийнятгядорозглядутапроведенняразовогозахистудисертаці.і..

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

1. Deineko  О.  О.  Social CoheSion іп Dесепtга1іZеd Ukгаіпе:  Fгоm Old Ргасtісеs to
New Огdег. sfсtdz.а Sосі.о/оgz.сZиє. 2021. No  1  (240). Р.117-138. (Sсорus)

URL :                                              http s : //wWw. sсорus. соm/гесогd/dіsрlау. uгі?еіd=2 -s2. 0 -
85105735071&огіgіп=геSultslіSt&Sогt=рlf-
f&Sгс=s&Sіd=9dеЬ3еЬ17fdd3с4977dd7438Ь7Ьа6453&sоt=Ь&sdt=Ь&sl=89&s=ТІТLЕ-
Авs-
КЕYО/о28Sосіаl+Соhеsіоп+іп+Dесепtгаlіzеd+UkгаіпеО/о3а+Fгоm+Оld+Ргасtісеs+tо+NеW
+Огdег.О/о29&геlроs=0&сіtеСпt=0&sеагсhТегm=.

2.   дейнеко   О.   Соціальна  згуртованість  як  категорія  державноЇ  політики:
особливості   конструювання   в   укра.і.нському   законодавстві.   Вz.с7ґсtк   НЮУ   іме#z.
Ярослава Мудрого.-Серія:  Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2f)2,1.
Вип. 2 (49). С.198-215.

3.  дейнеко  О.  Міжірупові  розколи  в  об'єднаних  територіальних  іромадах:
ризики    послаблення    соціальноЇ    згуртованості    в    децентралізованій    Укра.і.ні.
Соціологічні студії. 202.0. №_ 2 (1ГJ). С. sS-65 .

(2) Голіков олександр Сергійович, доктор соціологічних наук (спеціальність
22.00.01    -   теорія    та    історія    соціологі.і),    доцент,    доцент   кафедри    соціологіЇ
соціологічного   факультету  Харківського   національного   університету   імені  В. Н.
Каразіна.

дані про рецензента:
Голіков Олександр Сергійович
1). У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом ірийняітя
до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2).   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1.  Golikov  А.   (Rе-)паmіпg  and  decommuniZation  іп  Ukгаіпіап:  Масгороlісіеs,

hіstогіса1  mеmогу  and  the  гіsks  of mediatization  (Кhагkіv  саsе).  Jdео/оgу  оиd РоJz.zz.сS
Jо%г73сї/.  2020. Vоl.1(15). Р. 33-37. (SСОРUS).

URL :                                              https ://www.sсорus.соm/гесогd/dіsр1ау.uгі?еіd=2-s2.0-
85088086753&огіgіп=геSultslіst

2.  Голіков  О.  С.  Фабрикація  порядку.  Знання  в  конституюванні  соціального:
мошографія.харківськийнаііонсшьнийуніверс_uтетіменіВ.Н.Каразі:а,2018_.532_с_._

3. Л. Г. Сокурянская, А. С. Голиков. дискурс социального субт,екга и субьекг
социального дискурса:  возможность знаниевьіх теорем. SсZ.єисе аис7 Еd%соZz.ои о jvew
Dітепsіоп. Нита;і-tіеS and Social SсіепсеS. 20L6. N (17)o Іs.108. Р . 58-65.

2.        Затвердити кафедру соціологі.і. соціологічного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.


