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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  2020  року  випуску  кафедри  теоріЇ  культури  і  філософіЇ  науки  Москвіна
Ярослава   Вікторовича   «Антропологія   літератури:   етичний   аспект»   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.
філософського     факультету     Харківського     національного     університету
В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»

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

Харківського  національного  університету  імені  В.Н.  Каразіна)  дисертаціЇ аспіранта
2020  року  випуску  кафедри  теорі.і.  культури  і  філософі.і.  науки  Москвіна  Ярослава
Вікторовича   «Антропологія   літератури:   етичний   аспект»      на   здобуття   ступеня
доктора філософіЇ за спеціальністю о33 - Філософія з галузі знань о3 - Гуманітарні
науки:

( 1) Перепелиця Олег Миколайович, доктор філософських наук (спеціальність
о9.00.04 -філософська антропологія, філософія культури), доцент, завідувач кафедри
теоретично.і.   і   практичноЇ   філософіЇ   імені   професора   й. Б. Шада   філософського
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

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

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

дисертацію здобувача:
1. Регере1уtsіа О. Being and епjоуmепt: Fгоm Dеsсагtеs' SuЬjесt of cogito to Sаdе's suЬjесt
of іmаgо. Sе7€fеиіZ.сїє. 2016. Vоl. 35, № 2. Р.  82-93. (SсорuS).



httрS://wWw.sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uі?аuthогІd=5719451924l
2.  Регереlуtsіа  О.  Роmо(u)tоріа  of Магquіs  de  Sаdе:  "Рhіlоsорhу  іп  the  Веdгооm"  vs
"Sуmроsіum". sеиfєиfj.сїе. 2016. Vоl. 34, №1. Р. 95-110. (sсорus).

htфs://WwW.SсорuS.соm/аuthіd/dеtаі1.uгі?аuthогІd=57194519241
3.  Перепелиця  О.М.  Метаморфози  суб'єкта:  от/після  cogito  до/після  lіЬіdо.  Вz.с#gfjt
Х.арківс?кого.  нщіона?ьн_олг.о_ у_нівер_сцт_ету  імені  В.Н.  Каразіна.  Серія:   Філософія.
Філософські перипетії. 2017. Вип. 56. С. 9-14.
httрS://регіоdісаls.kагаZіп.uа/рhіlоSорhу/іSSuе/Vіеw/675

(2)     Подольська     Тетяна     Василівна,     кандидат     філософських     наук
(спеціальність  о9.00.03  -  соціальна  філософія  та  філософія  історі.і),  доцент,  доцент
кафедри    теоретично.і.    і    практично.і.    філософі.і.    імені    професора    й.Б.Шада
філософського     факультеіу     Харківського     національного     університеіу     імені
В. Н. Каразіна.

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

до розгляду та проведення захисту дисертацій.
2.  Кандидатську дисертацію було захищено у 2010 році.
Публікаці.і. рецензента з наукового нащ]яму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача:
1.   Роdо1SkаТ. V.,   Skгуl   О. І.   VоісеS-роsіtіопS   іп   dіsсоuгсеs:   hoW   is   identity
роSSіЬlе? Апthгороlоgісаl Меаsuгеmепts  of PhiloSophical RеSеагсh.  2017.  Vol.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  акцентьі,  ориентирьі.  LAP  LAMBERT  Academic  РuЬlіShіпg,
2019. С. 64-75.
httрs://dгіVе.gооglе.сопі/fіlе/d/lсесТY9URеlПупvКЬNВОг2R9_dЬhj_zТ/Vіеw
3.   Подольская Т.   Социальная  идентичность  в   мультикультуральном   мире:
процесс  формирования в системе вьісшего образования // Смьісложизненньіе
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.
httр://dsрасе.пuа.khагkоV.uа/jsрuіЛіапdlе/123456789/1969

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


