


пам'яті в сучасній Україні» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

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

054 – «Соціологія» (штатного працівника Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна): 

Хижняк Олександр Володимирович, доктор соціологічних наук 

(спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології), доцент, доцент кафедри 

прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

Дані про голову ради: 

1. У 2021 році не був 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) Sychova V., Khyzhniak L., Khyzhniak O., Vakulenko S. Identification 

of signs of destructive behavior: on the example of social work with the elderly. 

AD ALTA: Journal of interdisciplinary Research. 2021. Vol. 11, Iss. 1, special XVII. 

P. 167-172. (Web of Science) 

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

record/WOS:000640541900032 

2) Хижняк О. В. «Індивідуальне – колективне» в контексті соціальної 

дії. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2017. 

Вип. 74. С. 6–13. 

URL: http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2017/74/3.pdf 

3) Davidovich N., Khyzhniak O. Communicative mechanisms for 

transforming the mass into the collective (in terms of internally displaced persons). 

European political and law discourse. 2017. Vol. 4, Iss. 2. P. 166–176. 

URL: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2017/2017-4-2/28.pdf 

 

та опонентів: 

(1)  Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович, доктор 

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

професор, завідувач кафедри соціології факультету соціології і права 

Національного технічного університету України «Київського політехнічного 

інституту» імені Ігоря Сікорського. 
Дані про опонента:  

1. У 2021 році не був 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) Кутуєв П., Чолій С. Мобілізація на пострадянському просторі: між 

імперативами модернізації та загрозами демодернізації. The Ideology and 

Politics Journal. 2018. Vol. 10, Iss. 2. P. 4-22. (Scopus). 

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

85060522157&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=6f9d3337adf7e12bacbd8b365518191d&sot=b&sdt=
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b&sl=43&s=SRCTITLE%28The+Ideology+and+Politics+Journal%29&relpos=90&c

iteCnt=1&searchTerm= 

2) Кутуєв, П. В., Макаренко, Д. В., Северинчик, О. П. Ціннісні зрушення 

після Євромайдану в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. 

Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць. 

2019. № 2 (42). С. 22–28.  

DOI https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.2(42).194809 

URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/32662/1/VPSP2019-2_22-28.pdf; 

3) Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології: 

монографія. Одеса. Гельветика. 2016. 516 с. 

URL: http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/Kutuev.pdf 

 

(2)  Єрескова Тетяна Володимирівна, кандидат соціологічних наук 

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

кафедри соціології факультету управлiння персоналом, соціології та психології 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

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 2007 році. 

3. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 

1) Yereskova T., Mazuryk O., Tymofieieva H., Opryshko T. Social Activity of 

Contemporary Ukrainian Society: Threat to Internal Stability or Possibility of Social 

Dialogue. Postmodern Openings. 2020. Vol. 11, Iss. 4. P. 144-173. (Web of Science). 

DOI:10.18662/po/11.4/227 

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

record/WOS:000600615200008 

2) Yereskova T., Mazuryk O., Aleksandrova O., Tymofieieva H., Zavadskui V. 

Uncertainty as a regular feature of modern Ukrainian society. Teorija in Praksa. 

2020. Iss. 57, №3. P. 928-946. 

URL: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/negotovost-kot-stalna-

značilnost-moderne-ukrajinske-družbe.pdf?sfvrsn=0 

3) Мазурик О.В., Єрескова Т.В. Соціальна активність сучасного 

українського соціуму: форми, ресурси, наслідки. Вісник НЮУ імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2016. 

Том 3, № 30. С. 70-77. 

DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90254 

URL: http://fil.nlu.edu.ua/article/view/90254 

 

2) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Музильова Олександра 

Володимировича на тему «Політики образи у конструюванні та відтворенні 

колективної пам'яті в сучасній Україні» для здобуття ступеня доктора філософії 
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з галузі знань з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за 

спеціальністю 054 – «Соціологія»: 

– Голова ради: Хижняк Олександр Володимирович, доктор 

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

доцент, доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

– Рецензент (1): Голіков Олександр Сергійович, доктор соціологічних 

наук (спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології), доцент, доцент 

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, доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій 

соціологічного факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; 

– Опонент (1): Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович,  доктор 

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

професор, завідувач кафедри соціології факультету соціології і права 

Національного технічного університету України «Київського політехнічного 

інституту» імені Ігоря Сікорського. 

– Опонент (2): Єрескова Тетяна Володимирівна, кандидат 

соціологічних наук (спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології), 

доцент, доцент кафедри соціології факультету управління персоналом, 

соціології та психології Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана. 

 

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 Музильова Олександра Володимировича на дисертацію «Політики 

образи у конструюванні та відтворенні колективної пам'яті в сучасній Україні» 

для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань з галузі знань 05 – 

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

 

 


