
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Вченої ради 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

 

______________   Віль БАКІРОВ 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

з питання: «Про затвердження кандидатур голови спеціалізованої вченої ради 

(штатного працівника Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна), опонентів для захисту дисертаційної роботи здобувачки кафедри 

прикладної соціології та соціальних комунікацій Яковенко Аліни Олегівни на 

дисертацію «Інституціоналізація електронної освіти у вищій школі України: 

переваги та ризики» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – 

«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 054 – «Соціологія», складу 

спеціалізованої вченої ради та порушення клопотання перед МОН України щодо 

створення спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації» 

від 25 жовтня 2021 року, протокол № 11 
 

Заслухавши виступ декана соціологічного факультету, к.соц.н., доцента 

Мурадян О. С. з питань:  

1) Про затвердження кандидатури голови спеціалізованої вченої ради 

(штатного працівника Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна) та опонентів дисертаційної роботи здобувачки кафедри 

прикладної соціології та соціальних комунікацій Яковенко Аліни Олегівни на 

дисертацію «Інституціоналізація електронної освіти у вищій школі України: 

переваги та ризики» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – 

«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 054 – «Соціологія»; 

2) про затвердження складу спеціалізованої вченої ради університету 

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної 

роботи здобувачки кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій 

Яковенко Аліни Олегівни; 

3) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Яковенко Аліни Олегівни. 

Вчена рада університету ухвалила: 

1) затвердити кандидатури:  

- голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яковенко Аліни Олегівни 

«Інституціоналізація електронної освіти у вищій школі України: переваги та 

ризики» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні 



 

та поведінкові науки» за спеціальністю 054 – «Соціологія» (штатного працівника 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна): 

Бакіров Віль Савбанович, доктор соціологічних наук (спеціальність: 

22.00.01 — теорія та історія соціології), професор, академік НАН України, в.о. 

завідувача кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Дані про голову ради: 

1. У 2021 році був членом спеціалізованих учених рад з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації: ДФ 64.051.13 

(рецензент).  

2. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувачки: 

1. Sokurianska L., Bataeva E., Bakirov V. Ukrainian veterans in higher 

education: military identity and educational practices. The Ideology and Politics 

Journal. 2019. № 2 (13). P. 16-33 (Scopus). 

URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85089354352&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=1eb764abe34096a455ddd92634a67b37&sot=b&sdt=b&sl=98&s

=TITLE-ABS-

KEY%28Ukrainian+veterans+in+higher+education%3a+military+identity+and

+educational+practices%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=. 

2. Бакіров В. С., Ушакова Н. І., Хижняк Л. М. Міжкультурна 

комунікація в університеті: історичний досвід і виклики сучасності. Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Cерія 

«Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 

методи». 2017.  Випуск 39. С. 286-293.  

URL: https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/10265. 

3. Bakirov V., Sokurianska L. Sociology in Ukraine: institutional status and 

research agenda. Український соціологічний журнал. 2019. Вип. 22. С. 7-15.  

DOI: 10.26565/2077-5105-2019-22-01 

URL: https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/download/15418/14394. 

та опонентів: 

(1) Зоська Яна Володимирівна, доктор соціологічних наук 

(спеціальність: 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології), професор, професор 

кафедри філософії та соціології Маріупольського державного університету. 

Дані про опонента: 

1. У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

2. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача:  

1. Poltorak V., Zoska Y., Stadnyk A., Sliushchynskyi B., Stadnik O., Vaniushyna 

O. Humanitarian technologies as a means of the art of waging information 

warfare: sociological aspect. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 

2021. Iss. 1. Vol. 11. P. 138-142 (Web of Science).  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089354352&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1eb764abe34096a455ddd92634a67b37&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Ukrainian+veterans+in+higher+education%3a+military+identity+and+educational+practices%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089354352&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1eb764abe34096a455ddd92634a67b37&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Ukrainian+veterans+in+higher+education%3a+military+identity+and+educational+practices%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089354352&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1eb764abe34096a455ddd92634a67b37&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Ukrainian+veterans+in+higher+education%3a+military+identity+and+educational+practices%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089354352&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1eb764abe34096a455ddd92634a67b37&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Ukrainian+veterans+in+higher+education%3a+military+identity+and+educational+practices%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089354352&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1eb764abe34096a455ddd92634a67b37&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Ukrainian+veterans+in+higher+education%3a+military+identity+and+educational+practices%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089354352&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1eb764abe34096a455ddd92634a67b37&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28Ukrainian+veterans+in+higher+education%3a+military+identity+and+educational+practices%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/10265
https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/download/15418/14394


 

URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-

record/WOS:000652568700023 

2. Зоська Я. В., Бессараб А. О. Споживчі інтенції українців щодо контенту 

й послуг інтернету. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та 

практики.  2018. Вип. 80. С. 61-71. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2018_80_10. 

3. Зоська Я. В. Соціокультурна зумовленість споживання освітніх послуг в 

сучасному українському суспільстві. Соціальні технології: актуальні 

проблеми теорії та практики. 2020. Вип. 85. С. 118-133. 

DOI:10.32840/2707-9147.2020.85.12 

URL: http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/85/14.pdf 

 

(2) Бірюкова Марина Василівна, доктор соціологічних наук 

(спеціальність: 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології), доцент, професор 

кафедри соціології і публічного управління Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 

Дані про опонента: 

1. У 2021 році не була членом спеціалізованої ученої ради з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

2. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 

1. Nechitailo I., Nazarkin P., Biriukova M., Stadnik O., Boriushkina O., Rozova 

O. Opportunities and some results of measuring cultural capital in 

sociological research practice. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary 

Research. 2021. 11/01-XVII. Р. 159–166. (Web of Science). 

URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-

record/WOS:000640541900031  

2. Бірюкова М. В. Мобільні месенджери як технології сучасної self-

взаємодії у фокусі цифрової соціології. Вісник Національного 

технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут". Політологія. Соціологія. Право.  2019. № 4. С. 8-12. 

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199304 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2019_4_3.  

3. Бірюкова М. В. Згуртованість в сучасному світі: realem vs virtual. 

Габітус. 2021. №25. С. 9-14.  

DOI: https://doi.org/10.32843/2663-5208.2021.25.1 

URL: http://habitus.od.ua/journals/2021/25-2021/25-2021.pdf.  

 

2) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яковенко Аліни Олегівни 

«Інституціоналізація електронної освіти у вищій школі України: переваги та 

ризики» для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 054 – 

«Соціологія» з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки»: 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000652568700023
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000652568700023
http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2018_80_10
http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/85/14.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2019_4_3


 

− Голова ради: Бакіров Віль Савбанович, доктор соціологічних наук 

(спеціальність: 22.00.01 — теорія та історія соціології), професор, академік НАН 

України, в.о. завідувача кафедри прикладної соціології та соціальних 

комунікацій соціологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; 

− Рецензент (1): Сокурянська Людмила Георгіївна, доктор 

соціологічних наук (спеціальність: 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології), 

професор, в.о. завідувачки кафедри соціології соціологічного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

− Рецензент (2): Дейнеко Олександра Олександрівна, кандидат 

соціологічних наук (спеціальність: 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології), 

доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій соціологічного 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

− Опонент (1): Зоська Яна Володимирівна, доктор соціологічних наук 

(спеціальність: 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології), професор, професор 

кафедри філософії та соціології історичного факультету Маріупольського 

державного університету; 

− Опонент (2): Бірюкова Марина Василівна, доктор соціологічних наук 

(спеціальність: 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології), доцент, професор 

кафедри соціології і публічного управління факультету соціально-гуманітарних 

технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

 

3) Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Яковенко Аліни Олегівни «Інституціоналізація електронної освіти у 

вищій школі України: переваги та ризики» для здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 054 – «Соціологія» з галузі знань 05 – «Соціальні та 

поведінкові науки». 


