
ВченоЇ ради  Харківського  національного  університету  імені В. Н. Каразіна  з
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені В. Н. Каразіна)  дисертаціЇ  аспіранта
кафедри   теоріЇ   культури   і   філософі.і.   науки   Овчаренко   Наталі.і.   Микола.і.вни
«Метафора   і   метафоризація:   філософсько-антропологічний   вимір»   на   здобуття
ступеня  доктора  філософі.і. за  спеціальністю  о33 -Філософія  з  галузі  знань  о3  -
Гуманітарні   науки  та  затвердження   кафедри  теорі.і.  культури   і   філософі.і.  науки
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)  дисертаціЇ  аспіранта
кафедри   теоріЇ   культури   і   філософі.і.   науки   Овчаренко   Наталі.і.   Микола.і.вни
«Метафора   і   метафоризація:   філософсько-антропологічний   вимір»   на   здобупя
ступеня  доктора  філософі.і. за  спеціальністю  о33 - Філософія  з  галузі  знань  о3  -
Гуманітарні   науки  та  затвердження   кафедри  теорі.і.  культури   і   філософі.і.  науки
філософського         факультету    Харківського    національного    університету    імені
В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»,

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

національного університету імені В.Н. Каразіна) дисертаціЇ аспіранта кафедри
теорі.і. культури і філософіЇ науки Овчаренко Наталі.і. Микола.і.вни «Метафора
і  метафоризація:  філософсько-антропологічний  вимір»  на  здобуття  ступеня
доктора   філософіЇ  за  спеціальністю   о33 -Філософія  з   галузі  знань  о3   -
Гуманітарні науки:
(1)  Прокопенко  ВОjіодимир  Воjіодимирович,  д.   філос.   н.   (спеціальність

о9.00.05 - історія філософі.і),  професор,  професор кафедри теоретично.і. і практично.і.
філософі.і.  імені   професора  й. Б. Шада   філософського      факультету  Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Прокопенко Володимир Володимирович
1) У 2021  році не був членом спеціалізованих учених рад з правом прийнятгя

до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і.;
2)   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:



1.  Ргоkорепkо,  V.V.  The  огіgіпS  of Platonic реdаgоgу:  ап  іпtюduсtіоп to the
study    of   Міпог    Рlаtо's    dialogues    //    Vestnik    Sапkt-РеtегЬuгgskоgо
UпіVегSіtеtа,   Fі1оsоfііа   і   kопПіktоlоgііа.   2019.   Vol   35,   Іss.   3.   Р.   497-
506. (WеЬ of Sсіепсе) URL: httрS://рuЬlопs.соm/рuЬlоп/30655395/

DОІ:httрs://dоі.огg/l0.21638/sрЬul7.2019.309;
2.  Прокопенко,   В.В.   Концепція   гностицизму   в   політичній   філософі.і.

Е.ФєгеіЇ:ша  /|   Вісник  Харківського  національного  університету  імені
В. Н Кара3іна.  Серія «Філософія.  Філософські першетії». 2;Ю2;0. №_ б2.
С. 53 -62. URL : https ://регіоdісаls.kагаZіп.uа/рhіlоSорhу/агtісlе/vіеw/ 16209;

3.  Прокопенко,  В.В.  Благо  и  другие  идеи  Платона // Вz.с#zfк Хсїркz.6ськ.о2о
національного   університету   імені   В. Н. Каразіна.   Серія «Філософія.
Філософськz.        7зер%иеmz.j.;t.        2018.        №        59.        С.        6-15.        URL:
httрs://dоі.огg/10.26565/2226-0994-2018-59-1.

(2)  Подольська  Тетяна  Василівна,  к.  філос.  н.  (спеціальність  о9.00.03  -

і::;=оЬфНі:qіЛеОнСіОф:SоТфаеgjБ:СО#.йБ.іСЕОаРді:)'8іРлЦоесНоТ6сдь::::фТаекОуРлеьТтИеЧБОІ±аПрРк:=:::гОоІ
національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Подольська Тетяна В асилівна
1)        У  2021   році  не  була  членом  спеціалізованих  учених  рад  з  правом

прийняті`я до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і.;
2)        Кандидатську дисертацію було захищено у 2010 році.

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

1.         PodoISka Т. V.,  Skгу1  О. І.  Vоісеs-роsіtіопS  іп  dіSсоuгсеs:  hoW  iS  identity
роssj"е? Агґthгороlоgісаl МеаSuгетепts of Philosophical RеSеаrсh. 2;Ю17 . Voh.11. Р . 2:3-
3 3 . (wеЬ of sсіепсе) URL : 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  акцентьі,  ориентирьі.  LAP  LAMBERT  Academic  РuЬlіShіпg,  2019.
с. 64-75.                                                                                                                                              URL:
httрs://dгіVе.gооglе.соm/fіlе/d/1сесТY9URеlІJупvКЬNВОг2R9_dЬhj_ZТ/Vіеw.

3.       Подольская Т.  Социальная  идентичность  в  мультикультуральном  мире:
процесс   формирования   в   системе   вьісшего   образования   //   Смнсложизненньіе
ориентирьі      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.                         URL:
hкр://dsрасе.пuа.khагkоv.uа/jsрuіЛіапdlе/123456789/1969.

2.        Затвердити кафедру теорі.і. культури і філософі.і. науки філософського
факульте'іу    Харківського    національного   університету    імені В. Н. Каразіна   для
проведення фахового семінару.


