
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. аспірантки
кафедри прикладно.і. соціологіЇ та соціальних комунікацій соціологічного факультету
Харківського   національного   університету   імені В. Н. Каразіна   Яковенко   Аjііни
Олегівни «Інституціоналізація електронно.і. освіти у вищій школі Укра.і.ни: переваги
та   ризики»   на   здобуття   ступеня   доктора   філософі.і.   за   спеціальністю   о54-
«Соціологія» з галузі знань  о5 - «Соціальні  та  поведінкові  науки»  та затвердження
кафедри прикладно.і. соціологіЇ та соціальних комунікацій 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. аспірантки
кафедри прикладно.і. соціологі.і. та соціальних комунікацій соціологічного факультету
Харківського   національного   університету   імені В. Н. Каразіна   Яковенко   Аліни
Олегівни «Інституціоналізація електронно.і. освіти у вищій школі Укра.і.ни: переваги
та   ризики»   на   здобуття   ступеня   доктора   філософі.і.   за   спеціальністю   о54-
«Соціологія» з галузі знань о5 - «Соціальні та поведінкові науки» та затвердження
кафедри прикладно.і. соціологіЇ та соціальних комунікацій 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.   аспірантки   кафедри
прикладно.і.    соціологі.і.    та    соціальних    комунікацій    соціологічного    факультету
Харківського   національного   університету   імені В. Н. Каразіна   Яковенко   Аліни
Олегівни   «Інституціоналізація   електронно.і.  освіти  у   вищій   школі   Укра.і.ни»   на
здобупя  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  прикладноЇ  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 членом спеціалізованих учених рад з правом прийшті`я
до розгляду та щ]оведення разового захисту дисертаці.і..

2)   ПублікаціЇ   рецензента   з   наукового\  напряму,   за   яким   підготовлено
дисертацію здобувача:

1) Deineko  О.  О.  Social  Cohesionin DесепtгаlіZеd Ukгаіпе:  Fгоm Old РгасtісеS to
NeW Огdег. sf%dz.сї sосі.о/оgz.сz7єе. 2021. No 1  (240). Р.117-138. (Sсорus)

URL :                                              https ://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=8`9&s=ТІТLЕ-
АвS-
КЕY%28Sосіаl+Соhеsіоп+іп+Dесепtгаlіzеd+Ukгаіпе%3а+Fгоm+Оld+Ргасtісеs+tо+Nеw
+Огdег.%29&геlроs=0&сіtеСпt=0&sеагсhТеm= ;

2)  Sоkuгіапskа  L.,  Deineko  А.  Educational  гіsks  aS  ап  actualiZation  fасtог  of the
Ukгаіпіап   Studentship   ргоfеSsіопаl   Sеlf-геаlіZаtіоп   гіSks.    Укрсїj.#ське{й   соііz.олоєz.ч#с4й
акжр#сLU.  2018. №  1-2. С. 43-48;

3) дейнеко О.  О.  Адаптація соціально вразливих категорій студентства крізь
оптику  концепцій  соціально.і.  зіуртованості:  потенціал  пракгичного  застосування.
Гсrбz.7#)іс. 2021. Вип. 22. С.17-24.

(2)    Сокурянська    Людмила    Георгі.і.вна,    докгор    соціологічних    наук
(спеціальність 22.00.04 -спеціальні та галузеві соціологі.і), професор, в. о. завідувачки
кафедри     соціологіЇ     соціологічного     факультету     Харківського     національного
університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Сокурянська Людмила Георгі.і.вна
1). У 2021 році була членом спеціалізованих учених рад з правом прийняпя до

розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і.: дФ 64.051.13 (голова).
2)   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1)  Sоkuгіапskа L.,  BataeVa Е., ВаkігоV V.  Ukгаіпіап vеtегапS  іп hіghег еduсаtіоп:

mі1іtагу  identity  and  educational  ргасtісеs.  Jdєо/оg);  сї73d  Ро/zЇz.сs  Jоа#73a/.   2019.  Issue
№2(13іЕ:6-33. (SСОРus)                  ]±±±]2gL:_ііwww.sсорus.соmігесогd/dіSр1ау.uгі?еіd=2ф2Ш

85089354352&огіgіп=геsultslіst&sогt=рlf-
f&sгс=S&іd=1541flе23258f67840dl6395ЬЬа55е11&sоt=Ь&sd.Ft?&198&=ТІТLЕ-
АвS-
ЕЕЇ%28Ukгаіпіап+vеtегапs+іп+hіghег+еduсаtіоп%3а+іпіlіtагу+іdепtіtч+mdbduсаtіопаl
+ргасtісеs%29&геlроS=0&сіtеСпt=0&SеагсhТегm=;

2)  SоkuгіапSkа  L.,  Deineko  А.  Educational  гіsks  as  ап  actualiZation  fасtог  of the
Ukгаіпіап   Studentship   ргоfеSSіопаl   sеlf-геаlіZаtіоп   гіSks.    У;tрaj.#ськzfй   соєіz.оло2z.tf###
крр#сLв.  2018. №  1-2. С. 43-48;

3)   Сокурянська  Л.   Г.   Реформування   вітчизняноЇ  вищо.і.  школи  в   оцінках
уча;с"піів ос;ві:тнього тгрощє,с;у. Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Кара3іна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія,
mеорZя, л4єиоО#. 2016. Вип. 36. С.108-113.

2.  Затвердити  кафедру  прикладно.].  соціологі.і. та  соціальних  комунікацій
соціологічного        факультету        Харківського        національного        університету
імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.


