


(штатного працівника Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна): 

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.  

Дані про голову ради: 

1. У 2021 році була головою спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ДФ 64.051.13 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

2. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 

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

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

2019. Iss. 2 (13). P. 167-184. (Scopus) 

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

85089354352&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=1541f1e23258f67840d16395bba55e11&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITL

E-ABS-

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

ational+practices%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= 

2) Сокурянская Л. Г., Голиков А. С. Дискурс социального субъекта и 

субъект социального дискурса: возможность знаниевых теорем. Humanities and 

Social Sciences. 2016. Vol. IV (17), Iss. 108. P. 58-65. 

URL: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_iv_17__108.pdf 

3) Вакуленко С. М., Сокурянська Л. Г. Повсякденність сучасної сім’ї: 

практики та ризики в умовах суспільства, що змінюється (кейс Харкова). Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія 

«Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 

методи». 2020. Вип. 45. С. 58-68. 

URL: https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/17505 

 

та опонентів: 

(1)  Батаєва Катерина Вікторівна, доктор філософських наук 

(спеціальність 09.00.04 - Філософська антропологія і філософія культури), 

професор, професор кафедри соціології та гуманітарних дисциплін факультету 

«Соціальний менеджмент» Харківського гуманітарного університету «Народна 

українська академія». 
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: 
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1) Kutsenko O., Bataeva Е., Babenko S. De-othering politics and practices of 

forced migrants in modern society. Ideology and Politics Journal. 2020. Iss. 2 (16). 

P. 62–82. (Scopus) 

URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204186366 

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

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

2019. Iss. 2 (13). P. 167-184. (Scopus)  

URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204186366 

3) Батаева Е. В. Практики самоконституирования и деконструкции в 

сфере образования. От коммуникативного действия к практикам 

деконструкции в современном образовании / под общ. ред. Е. Батаевой. 

Харьков: Изд-во ХГУ «НУА», 2017. С. 182–200. 

URL: 

https://www.researchgate.net/publication/321860627_Ot_kommunikativnogo_dejstvi

a_k_praktikam_dekonstrukcii_v_sovremennom_obrazovanii 

  

(2)  Зінчина Олександра Борисівна, кандидат соціологічних наук 

(спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології), доцент кафедри 

філософії і політології Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова. 

Дані про опонента: 

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

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

2. Кандидатська дисертація захищена у 2016 році. 

3. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 

1) Zinchyna O., Kuzmuk O., Liubchuk V., Opeida L. Life And Social Well-

Being Of Ukrainians In Quarantine Conditions: According To The Results Of 

Sociological Surveys. AD ALTA: Journal of interdisciplinary Research. 2021. Vol. 

11, Iss. 1. P. 147-152. (WoS) 

URL: https://www.webofscience.com/wos/author/record/44232213 

2) Зінчина О. Б. Медіасоціалізація сучасної молоді: виклики і відповіді. 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія 

«Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 

методи». 2017. Вип. 39. С. 332-339. 

URL: https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/10283 

3) Radionova L., Kudryavtsev O., Myhailova I., Sadovnikov O., Zinchyna O. 

Trust In The International Relations: Political Sciences Context. International 

Relations Review. 2019. № 4. P. 92-103. 

URL: 

https://www.academia.edu/39050441/INTERNATIONAL_RELATIONS_REVIEW_

2019_4_ 

 

2) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до 
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розгляду та проведення разового захисту дисертації Диканя Богдана 

Олександровича на тему «Суб’єктність мобільних електронних пристроїв: 

природа, виробництво, практики» для здобуття ступеня доктора філософії з 

галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 054 –

 «Соціологія»: 

– Голова ради: 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 (1): Хижняк Олександр Володимирович, доктор 

соціологічних наук (спеціальність 22.00.01 - теорія та історія соціології), 

доцент, доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 
– Рецензент (2): Дейнеко Олександра Олександрівна, кандидат 

соціологічних наук (спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології, 

науковий ступінь присуджено у 2015 р. ДК № 031155), доцент, доцент кафедри 

прикладної соціології та соціальних комунікацій соціологічного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

– Опонент (1): Батаєва Катерина Вікторівна, доктор філософських наук 

(спеціальність 09.00.04 - Філософська антропологія і філософія культури), 

професор, професор кафедри соціології та гуманітарних дисциплін факультету 

«Соціальний менеджмент» Харківського гуманітарного університету «Народна 

українська академія»; 

– Опонент (2): Зінчина Олександра Борисівна, кандидат соціологічних 

наук (спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології, науковий 

ступінь присуджено у 2016 р. ДК № 035293), доцент кафедри філософії і 

політології Харківського національного університету міського господарства 

імені О. М. Бекетова. 

 

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 Диканя Богдана Олександровича на тему «Суб’єктність 

мобільних електронних пристроїв: природа, виробництво, практики» для 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та 

поведінкові науки» за спеціальністю 054 – «Соціологія». 

 


