
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  теоретично.і.  і  практичноЇ  філософі.і.  імені  професора  й. Б. Шада  Єгорово.і.
дар'.і.   Ігорівни    «Ірраціональність   -   безумство   -   реальність   в    філософсько-
антропологічному   контексті:   проблеми   співвідношення»   на   здобуття   ступеня
доктора філософі.і. за спеціальністю о33 - Філософія з галузі знань о3 -Гуманітарні
науки та затвердження кафедри теоретично.і. і практично.і. філософі.і. імені професора
й. Б. Шада філософського факультету Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»
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Заслухавши      виступ      декана      філософсько€о      факультету,      професора
Карпенка І. В.   з   питання:   «Про   затвердження   канди-датур   рецензентів   (штатних
працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертаціЇ
аспіранта кафедри теоретично.і. і  практично.і. філософі.і.  імені  професора й.  Б.  Шада
ЄгоровоЇ дар'.і. Ігорівни «Ірраціональність - безумство - реальність  в філософсько-
антропологічному контексті: проблеми співвідношення» на здобуття ступеня доктора
філософіЇ за спеціальністю о33 - Філософія з галузі знань о3 - Гуманітарні науки та
затвердження кафедри теоретично.і. і практичноЇ філософі.і. імені ірофесора й. Б. Шада
філософського  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  теоретично.і.  і  практично.і.  філософі.і.  імені  професора  й. Б. Шада  ЄгоровоЇ
дар"і.    Ігорівни    «Ірраціональність    -    безумство    -   реальність    в    філософсько-
антропологічному контексті: проблеми співвідношення» на здобуття ступеня доктора
філософіЇ за спеціальністю о33 -Філософія з галузі знань о3 -Гуманітарні науки:

(1) Перепелиця Олег Миколайович, доктор філософських наук (спеціальність

::d:%ї°и4ч=оqілт:с°пфрсаьк:і:=ото;?ллоосг;яdі.Іфіігмоес:іфій.кБу.лЕтітуадр:)'фі::::Б'с=аквоігтвачаккуалфьетде:;
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Перепелиця Олег Миколайович
1). У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад:
2).   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:



1. Регереlуtsіа О. Being and епjоуmепt: Fгоm Dеsсагtеs' SuЬjесt of cogito to Sаdе's suЬjесt
of іmаgо. sЇєиfє#fz.ое. Т. 35. 2016. № 2. С. 82-93. (SсорuS).
httрs://www.Sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-S2.0-85020510529&огіgіп=геsultslіst
2.  Перепелищ  О.Н.  Метаморфозьі  субьекта:  от/после  cogito до/после lіЬіdо. Вz.с#%к
Х%р.к_і::ьLк_:=: ..н_=_?:оуа?.ьнлолг.о. ггів.е,рс~uтлеr?у  імені  В.Н.  йаразіна.  Сері -бйо-;;і;.
Фі]юсофські перuпетії. 2оігі . №_ s6. с. 9-і4 .
htфs://регіоdісаls.kагаZіп.uа/рhіlоsорhу/іssuе/vіеW/675
3.   Перепелиця   О.   М.   Темпоральність   порноірафічного   екзонаративу.   Вz.сн#к
Х%?.клі::ьлк_:=:=  національного  уні?:рситету  цінj  Ь.  -Н.  Карсвіна.  d6іі:і;;-&іло-;:.;і;;:і.

hФ#::;7рфе:іЬоКd.ісаіs.kжаzіп#d"р"hеіТо'.:..орhуіапісіеі%:е2;) і 62o2іі 5 і 8Т962.                    С. І 5-24.

(2)     Подольська     Те.тяна     Василівна,     кандидат     філософських     наук
(спеціальність  о9.00.03  -  соціальна  філософія  та  філософія  історі.і),  доцент,  доцент
кафедри    теоретично.і.    і    пракі`ичноЇ    філософі.і.    імені    професора    й.Б.Шада
філософського     факультету     Харківського     національного     університету     імені
В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Подольська Тетяна Василівна
1).У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад.
2).Кандидатськудисертаціюбулозахищеноу2010році.

Публікаці.і.  рецензента  з   наукового  напряму,   за  яким   підготовлено   дисертацію
здобувача:
1.  POdolska Т. V.,  Skгуl  О. І.  Vоісеs-роsіtіопs  іп  dіsсоuгсеs:  how  is  identity  роssіЬlе?
Алп€tаhг^:^р_о^l:`gісаlМеаSuгетепtsоfРhіlоsорhісаlRеSеагсh.2Ю17.VоЛ.11.-і-.-і:3-Ґ*;(;;і;ідз
оfsсіепсе)
htфs://wWW.wеЬоfsсіепсе.соm/WоS/аuthог/гесогd/34164013
2. Подольская Е. А., Подольская Т.В. Субьекгность личности: суть и пути реализации
в   сфере   образования  //  Тенденции   современного   образования:   содержательньіе
акцентьі, ориентіфьі. LAP LAMBERT Academic РuЬlіShіпg, 2019. С. 64~75.
httрs://dгіvе.gооglе.сопmе/d/1сесТY9URеlІJупvКЬNВОг2R9_dЬhj_zТ/vіеw
3.  Подольская Т.  Социальная  идентичность  в  мультикультуральном  мире:  процесс
формирования  в  системе  вьісшего  образования  //  Смнсложизненньіе  ориентирі.і
образования: на стьіке философского и социологического анализа : моноірафия / Нар.
укр. акад. ; под общ. ред. Е. А. Подольской. Харьков : Изд-во НУА, 2018. С. 213-223.
httр://dsрасе.пuа.khагkоv.uа/jsрuіЛіапdlе/123456789/1969

2.        Затвердити   кафедру   теоретично.і.   і   практично.і.   філософі.і.   імені
й. Б. Шада   філософського   факультету  Харківського   національного  університету
імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.


