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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   кафедри   політологі.і.   Литвин   Валентини   Анатолі.і.вни   «Неформальні
інститути у процесі  формування регіональних ідентичностей донбасу» на здобуття
ступеня  доктора  філософі.і.  за  спеціальністю  о52 -Політологія  з  галузі  знань  о5 -
Соціальні та поведінкові науки та затвердження кафедри політологі.і. 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   політологі.і.  Литвин  Валентини  Анатолі.і.вни   «Неформальні   інститути   у
процесі  формування  регіональних  ідентичностей  донбасу»  на  здобуття  ступеня
доктора філософі.і. за спеціальністю о52 -Політологія з галузі знань о5 - Соціальні та
поведінкові науки:

(1)  Вінникова  Наталія  Анатолі.і.вна,  доктор  політичних  наук  (спеціальність
23.00.02  -  політичні  інститути  та  процеси),  доцент,  щ]офесор  кафедри  політологі.і.
філософського     факультету     Харківського     національного     університету     імені
В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Вінникова Наталія Анатолі.і.вна
1). У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом прийняпя

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

дисертацію здобувача:



1.  FiSun О.,  VimykoVa N. Dе-еtаtіZаtіоп of state sоvегеіgпtу and the fогmаtіоп of GlоЬаl
Маіdап.Jdео/оgусї7єс7Ро/z.rє.сsJоZ4г7зсї/.2021.№1(17).Р.72-86.(Sсорus)
htфS://www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85108688689&огіgіп=АuthогNаmеsLіst&tхGіd=ео67d66с255828d695d6с958асdс4lс1
2. Vimykova N. Risks of political поп-dесіSіоп-mаkіпg (аррlісаtіопS to Ukгаіпе). Ро/z.fz.с%$.
2020. ІS. 5. Р. 3543.
hкр://роlіtісus.оd.uа/іпdех.рhр/2020-ukг?іd=42
3.  Вінникова,  Н.  А.   дисфункціональність  сучасних  партійних  систем  як  форм
потіЇ"чіюго  предсгі`а,вниітгва.   Сучасне   суспільство:   полйтичні   наукu,   соціол;гі-чні
#сr);ки,  кріль7%}f7оло2z.ч#;. #д)ік%.  2018. Т. 2, №  16, С. 37-53.
DОІ:httрS://dоі.огg/10.5281/Zепоdо.2537746.

(2)  Грінченко  Гелінада  Геннаді.і.вна,  докгор  історичних наук (спеціальність
о7.00.06   -   історіоірафія,   джерелознавство   та   спеціальні   історичні   дисципліни),
доцент, професор кафедри укра.і.нознавства філософського факультету, Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Грінченко Гелінада Геннаді.і.вна
1). У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом прийнятгя
до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2).   ПублікаціЇ   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено
дисертацію здобувача:

1.  Gгіпсhепkо G. Mikheieva О. Fгоm contact zone to Ьаttlеfіеld агеа:  (Uп)геаl ЬогdегS of
(uп)dесlагеd  Wаг  іп  Eastem  Ukгаіпе,  2014-2016.  Ро$і-Со/d  И7си  Вогс7єг$..  jzе/гсZ".иg

Political Space іп Еаstегп Еигоре. 2018. Р.169-187 (Sсоршs).
httрS://wwW.Sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=56445778400
2.  Gгіпсhепkо  G.  ОstагЬеіtегs  of  the  Тhігd  Reich  іп  Ukгаіпіап  and  Еuгореап  РuЬlіс
DіsсоuгSеS:   Rеstіtutіоп,   Rесоgпіtіоп,   Соmmеmогаtіоп.    ИГси   с777с7   Л4Їєmоку   Z.7є   jzє4S$z.сz,
СЛЬaz.иє  сrиd Ве/сwс4§  /  еds.  Ьу  Julie  Fеdог,  Магkku  Капgаsрuго,  JuSsi  LаsSіlа,  Tatiana
ZhuгZhепkо. Раlgгаvе Масmіllап, 2017. Р. 281-304.
httрS://WWw.раlgгаVе.соm/gр/Ьооk/9783319665221
3. Gгіпсhепkо G. Silken Вгаіds Uпdег the Gегmап Вооt: Сгеаtіпg Images of Female Soviet
ОstагЬеіtегs    as   Веtгауегs    and   Веtгауеd.    ГгоZ.fог5,    Со//аЬогafоw   a7zd   Dєsегfег$    z.#

Є?пtетроrаrу Еигореап PoliticS of Метоrу:  FогтиlаS of Веtгауаl. Ра,Lgґа:Nе МfюпііІ+:аі\.
2017. Р.  311-336.

httрS://wWw.раlgгаvе.соm/gрЛ]ооk/9783319664958

2.        Затвердити      кафедру      політологі.і.      філософського      факультету
Харківського   національного   університету   імені В. Н. Каразіна   для   проведення
фахового семінару.


