
рішЕння
Вчено.і. ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з

питання:   «Про   затвердження   кандидатур   рецензентів   (штатних   працівників
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Наталі.і. ВОлодимирівни «Постмодерні освітні практики: проблема суб' єктивності»
на здобуття ступеня доктора філософі.і. з галузі знань о3 - Гуманітарні науки за
спеціальністю о33 -Філософія та затвердження кафедри теоретично.і. і практичноЇ
філософі.і.  імені  професора  й. Б. Шада  філософського  факультету  Харківського
національного   університету   імені   В. Н. Каразіна   для   проведення   фахового
семінару»

від 27 вересня 2021 року, протокол №10

Заслухавши     виступ     декана     філософського     факультету,     професора
Карпенка І. В.  з  питання:  «Про  затвердження  кандидатур  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  Камардаш  Наталі.і.  Володимирівни  «Пос"одерні  освітні  практики:
проблема суб'єктивності» на здобуття ступеня доктора філософі.і. з галузі знань     о3
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факультету   Харківського   національного  університету   імені  В. Н. Каразіна  для
проведення фахового семінару»,

Вчена рада університету ухвалила:
1.   Затвердити  кандидатури  рецензентів  (штатних працівників  Харківського

=:БІеОдНрЇЬ:еОоГрОетZ:ІнВое]РСіИТперТктйенНоії3ілоНсЬфЇіГРі::=:)пf#:::::ІІй:СБ=ІЕ:::
Камардаш Наталі.і. Володимирівни «Постмодерні освітні практики: проблема
суб'єктивності»   на   здобуття   ступеня   доктора   філософі.і.   з   галузі   знань
о3 -Гуманітарні науки за спеціальністю о33 -Філософія:

(1) Голіков Олексаіідр Сергійович, доктор соціологічних наук, доцент кафедри
соціотіогі.і., доцент кафедри політично.і. соціологі.і. соціологічного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
дані про рецензента:

1.  У 2021 році не був членом спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до
розгляду та проведення разового захисту дисертаціЇ.
ПублікаціЇ рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію

здобувача:



1.  Голиков   А.С.   Образование   после   майдана-2013:   пракгики,   ожидания,
(ігри)знаі(ваі)н:шя. Ideology and Education іп РоSt-Sоvіеt СJипtгіеS. 2019. ІS. №_ і
(13).   рр.   104-128.   (Sсорus)   httрs://www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-
S2.0-85104689060&огіgіпїеSultslіst

2.  Голіков О. «Порядок соціального» як категорія : можливості операціоналізаці.і..
Віст!:к ХНУ імені В`. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідж-ення сучасного
с}7с72ідьсибсZ.. л4єmоОолоєZя, 77єєорZя, л#77соФ#;j. Харків, 2020. Том. 44. С. 7-13.
DОІ:httрs://dоі.огg/10.26565/2227-652l-2020-44-01
httрS://регіоdісаls.kагаZіп.uа/ssms/агtісlе/VіеW/15940

3.  Голіков О.  С.  Фабрикація порядку.  Знання в конституюванні соціального  :
моноірафія.   -   Харків    :   ХНУ   імені   В.   Н.   Каразіна,   2018.    592   с.
htфs://Sаu.іп.uа/mаgаZіпе/fаЬгуkасZіуа-рогуаdku-zпаппуа-v-kопstуtuуuVаmі-
sосzіаlпоgо/

кафедр(2)т=:g:ЛиЬчСнЬоіі.аіТепТрЯ=и:на:.іТЛі:лНоа:оЇ:.ГдіТеанТіфйТОБС.ОЕС::ХфГлаоУсК;ф::=:=
факультету Харківського національного університе'іу імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
1.  У 2021 році не була членом спеціалізованих вчених рад з правом прийнятгя

до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2.  Кандидатську дисертацію було захищено у 2010 році.
Публікаці.і. рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію

здобувача:
1.   Podolska Т. V., Skгу1 О. І. Vоісеs-роsіtіопs іп dіsсоuгсеs: how is identity роssіЬlе?

Апthгороlоgісаl Меаsuгеmепts of Philosophical Rеsеагсh. 2017. Vоl.11. Р. 23-
33. (wеЬ of Sсіепсе)
httрS://Www.wеЬоfsсіепсе.соm/Wоs/аuthог/гесогd/34164013

2.  Подольская  Е.  А.,  Подольская  Т.В.  Субьектность  личности:  суть  и  пути
реализации  в  сфере  образования // Тенденции  современного  образования:
содержательньіе акцентн, ориентирн. LAP LAMBERT Academic РuЬlіshіпg,
2019. С. 64-75.
httрs://dгіvе.gооglе.соm/fіlе/d/1сесТY9URеШупvКЬNВОг2R9_dЬhj_ZТ/VіеW

3.  Подольская   Т.   Социальная  идентичность  в  мультикультуральном  мире:
процесс формирования в системе вьісшего образования // Смнсложизненнне
ориентирьі образования: на стьіке философского и социологического анали
за : 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
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університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.


