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Вчено.і. ради  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
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Ольги  Олександрівни  «дискурси  поді.і.:  між  вірністю  і  зреченням»  на  здобупя
ступеня  доктора  філософі.і.  за  спеціальністю  о33 - Філософія  з  галузі  знань  о3 -
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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) uдисертаці.і.
аспірантки  кафедри теоретично.і. і  практично.і. філософіЇ імені  професора И. Б. Шада
Чистотіно.і.  Ольги  Олександрівни  «дискурси  поді.і.:  між  вірністю  і  зреченням»  на
здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о33 -Філософія з галузі знань
о3 - Гуманітарні Еауки та затвердження кафедри теоретично.і. і практично.і. філософіЇ
імені  професора И. 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) uдисертаціЇ аспірантки
кафедри теоретично.і. і практичноЇ філософі.і. імені  професора И. Б. Шада ЧистотіноЇ
Ольги  Олександрівни  «дискурси  поді.і.:   між  вірністю  і  зреченням»  на  здобуття
ступеня  доктора  філософі.і. за  спеціальністю  спеціальністю  о33 -Філософія  з  галузі
знань о3 -Гуманітарні науки:

( 1) Перепеjіиця Оjіег Миколайович, доктор філософських наук (спеціальність
о9.00.04 -філософська антропологія, філософія культури),uдоцент, завідувач кафедри
теоретично.і.   і   практично.і.   філософіЇ   імені   професораИ. Б. Шада   філософського
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Перепелиця Олег Миколайович
1). У 2020 році не був членом разових спеціалізованих учених рад:
2).   ПублікаціЇ   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1. Перепелищ О. Буття і насолода: від суб'єкта cogito декарта до суб'єкта imago

де Сада. SєиfєиіZ.сZє. 2016. Т. 35. № 2. С. 82-93. (SсорuS).



httрS://WWW.sсорus.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85020510529&огіgіпїеsultslіSt

2.  Перепелица  О.  Н.  Метаморфозьі  субьекта:  от/после  cogito  до/после  lіЬіdо.
Вісник Харківського національного універсuтеrііDі імені В. Н. Каразіна. Серія Філософія.
Фйософські перипетії. 2017 . №_ 56. С. 9-14.

httрs://регіоdісаls.kагаZіп.uа/рhіlоSорhу/іsSuе/VіеW/675
3.   Перепелиця   О.   Темпоральність   порноірафічного   екзонаративу.   Вj.с#зtк

Харківського   нщіонального   університету   імені   В. Н. Каразіна.   Серія   Філософія.
Фйософські                перипеті.ї.               2020.               Втт.                62.               С.15-24.
htфs://регіоdісаls.kагаzіп.uа/рhіlоSорhу/агtіс1е/vіеw/16202/15184

(2) Корабльова Надія  Степанівна, доктор  філософських наук (спеціальність

::6З°і°и3ч=оСіОЦіШ::ааmфіЛ::.і?фЬЯіл:%о8і:О:::і:і::°оРd.І?:о::ОйqеБС.Ойа::ОффеіСлОоРсоКфасфь::::
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Корабльова Надія Степанівна
1).У 2020 році не була членом разових спеціалізованих учених рад.
2).   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1.Оtгеshkо, N., Сhmіl, Н., ВіtаіеV, V. КогаЬlіоvа, N., ZhukоVа, N. The genesiS of

роwег    -    The    го1е    of   ideology    іп    the    modem    wог1d.    Лsfгa    Sсr/vе7є$!.s.    2020.
Nо.1. Suррlеmепt. Р. 7-23. (Sсорus).

htфs://wWw.sсорuS.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85092224313&огіgіп=геSultslіSt

2. Корабльова Н. С. Чміль Г. П. Філософія присутності: Сковорода і Гумбрехт
(Просвітництво та Постмодерн). дескрипція умов і можливості поді.і. думки у впливах
на тkОшпєкс;гги. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Серія     :     Філософія.     Філософські     перипетії.     2,018.    Вип.     S9.     С.     85-96.
htф://пЬuv.gоv.uа/UJRN/VКhІFLО  2018  59  10

3.КорабльоваН.С.          ди-скурс-Т     рольова      реальність      як      техніки
конституювання і реконституювання суб'єкгивності. Лрс7ки2{ч#с7 фZлософZя. 2016. №
4 (№ 62). С. 62-71.

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


