
в|дгук

оф!ш1йного опонента на дисертац|го |ол!кова Флександра €ерг!йовина

на тему <<Фабрикац!я порядку. 3нання в конститук)ванн! соц1ального>>'

подано| на здоб}ття наукового ступеня доктора соц1олог!чних наук

}а спец!альн!ст:о 22.00.01 _ теор!я та |стор!я соц!олог!|'

А кпоуол ьн |супь п'е.)у''|

глобальн1сть сусп1льних зм|н,

для наукових досл1д>кень

0шсерпосац![. Ёев!дворотн!сть, стримк1сгь т!1

шо в|дбуваготься у св1т1 явля}оться об'сктом

на засадах практично ус1х |снугоних

парадигмальних соц|олог|чних моделей. Але, поза увагого таких спроб

зали1па}оться невир|гшен| питання' що пов'язуготься 3 досл1д}кеннями

др:нам1ки ! статики соц1ального' яке виступас в якост1 п1лгрунтя, своср1дно|

пер|шоматер|| для сусп!льно] повед|нки та д|яльност! лтоде!1. ()соблгпвс:

ва?!(лив!4г\4|{ у 'гакому аспект! уявля}оться й питання, ш{() |!()'3'яз,\ 1о1'ься }

продукуванням знань про сусп|льне, причини |х виникнення, наг|ряг\'|к1'т 'зш:|гп

таких знань' а тако11( специф1ку нарощування' накопичування та

застосування у х<итт| сусп|льства.

Фрке |снус достатньо гостра потреба не т|льки в осучасненн1, а й у

розвитку знань про сусп!льство та його проявах у формат| соц]ального' ]{о

того )к, на сьогодн! ще не вир!гшине питання про виз1{ачення соц1ального з

'го!|ки зору його сутност!, специф!нност! зм!сту та р!вневост'| г;рояв1в' |-[а:

порядку денному, А]\А сучасних соц1олог1в теоретик1в с'го]'гь 3ав]1ан}{я

в|дновлення' з урахуванням зм!н в умовах соц1ального буття' знань |1ро

сдн|сть, орган1нн1сть сусп|льства як системи з| зм!щенням акцент!в

теоретизування з соц|ального на соц1стальний р!вень.

} нерз! проблем, що потребуготь вир|гпення за рахунок соц1олог!чного

теоретизування також сто]ть сп!вв!дношення р!зних !нстанц|й п-;рол}'кува1ння.

як .,со:1|ального порядку"' тац й "поряАку сош!альног'о''. Фск1лькр: сог1|ат':ьне

ста1€ п-те 'г!льки насл!дком системно] еволгоц|'{, а й може бу'ги Р€з1''1,''''"'*'

стих!йного усталення настав час для з'ясування чинник1в в!!робниц1'ва



соц!ального за рахунок використання новот категор!т "фабрикаш1я" та

зру1шення спроб анал|зу соц!ального як специф!чного структурного елементу

лгодсько] д|]. 1_{ьому мас сприяти переор|снтац!я сучасно] соц|олог|| знання з

досл!д}кень, м|кроаспект1в в!дтворення сусп|льства, без врахування

внутр1|шньо] конституш|| знання на опрацговання системних макроаспект1в

цих процес|в. Фт>ке спроби соц1олог!чного анал!зу процес1в конститу}овання

соц!ального' його структур та р!вневост! на засад спец|а.пьно ви:роб';:еьтг:х

знань зна[|но!о м !рого актуал!зусться.

€аме ц1 м|ркування мо)куть вважатися п|дгрунтям для визнання теми

досл1дх<ення [ол|кова Ф.€. актуально!о та тако}о, !!Ф ма€ перспективи для

пода.]1ь1шого розвитку соц|олог|чного теоретизування у в|тчизнян!й

соц|олог|чн|й науц;.

(по1,гт!гас, обаругс*повл!|осп1! !|0!,к()в0[\ пол0)ке!|ь' в.!с[!овк]в |

реко.|'е!!0ссоц![с, сс!ор.псу;аьовц!!|.!х у 0шсерпооц![' Ретельне вивчення те!(ст}

дисертац!т да€ п!дстави для висновку про достатн!о ступ1нь обгр1'нтоватп]ос'г|

основних наукових поло)кень | висновк|в, шо були сформульован| автором'

Бони забезпечу}оться' як використанням великот к1лькост| теоретичних

напрац}овань зроблених науковими попередниками' так й значного обсягу

з€шучених емп!ричних даних. 1акож належний ступ|нь обгрунтованост|

наукових положень забезпечусться використанням арсеналу метод|в '

1ак, 1.еоретико-методолог1чно|о базо:о дисертац|йного дос.,|1дже::гтя:

обрап;| р|знс':ман!п'н1 концег|ц!], що 6у;ти сполучен1 автором1 в сдине ц!;|е )'

напрямку в|д концептуал!зац|| антрополог|чних п|дстав соц!ального через

опис соц1альних !ругого й 1ретього, з'ясуван\|я проблем порядк1в

соц|ального, комун|кац||, з|1ання, св|домост|, звязку часових та просторових

в1дносин, до визначення повсякденност| як м|сця розгортання праксису з

приводу 3нання.

Бмп!ринн! дан|, шо використовук)ться автором отриман| ним осос)|"|с1о

або за йог.о ),'-|аст|о. [-оловним чином вони м1стяться у матер!алах досл|д)кс'нь:

<€унасн! ун1верс итети як осередки формування майбутньо| !нтелектуальнот



ел|ти> (2000-2001 рр., номер державно| ресстрац1] 0100ш003309, кер|вник -
А.€.Р., проф. л. г. €окурянська), <|1роблеми формування громадянсько[

!дентичност1 молод!: роль осв!ти як чинника консол1дац|] сусп|льства>> (200[3-

2009 р|)., 1!о\4ер .|1ер'/[(авг:о| ресст1эаш!| 0108ш001642, кер!вп:и|к - ;(.с.1|.. т;рс;с|;.

л.г. €окурянська); <!,уховний св1т сучасного студентства: нац!ональн!

д)керела та глобальн| ор|ентири) (20|0-2011 рр., номер державно| ресстраш||

молерн| та постмодерн1 ц|нност1 в укра[нському мегапол1с| (приклал

{аркова)> (20|7 р., номер державно| ресстрац!| 0|17|]00з722, кер1вник -
А.€.Ё., доц. Ф.Ф. йус!сзлов) тошо.

Арсенал метод!в досл[д>кення, використаний !_ол!ковим: о.с. м07!(с

6у:'и представлений, як загальнонауковими методами (анал|з, син1'ез.

абстрагування' узаг€ш1ьнення' аналог!я, 1ндукц|я, дедукц|я та системний

анал|з), так ! методами пор|вняльного анал|зу, факторного анал|зу даних,,

анал!зу результат!в фокусованих групових 1нтерв'го тог|{Ф.

3начного м!рого забезпеченнго високого р!вня обгрунтованост|

наукових поло)кень | висновк|в сприяв виконаний автором обсяг роботг: в

прошес| спроби упорядковання категор|ально| стастеми за рахунок внесе}!!1я

до не| категор1й 1нтернального та екстернального фокус1в анал1зу згпання. !{е

було одним 3 кл1очових завдань дисертац!йного досл1дження |&, булунгп

апробованим в сер|| досл!д>кень, дозволило отримати результати' що

експл|кутоть у теоретичному вим|р| порядок соц1ального як 3наннсво

орган !зованот реальност|.

|1ро високий р1вень обгрунтованост1 висунутих автором наукових

поло)кень св|дчить також 1€, що у досл|дхсенн| знання т'1 сош|алг'гле

розгляда}оться системно. Ф. |_ол1ков пол1аспектно роз1шир}ос проблема1'р1к}'

соц|ального використову}очи досягнення антрополог||, !стор1|, ф|лосос[1п'

культуролог1[, не зводячи сво€ досл1дження до формату соц!олог|] знання'

досл|дження висунута автором полягас у тому' що

про реальн1сть, яке € конституснтом соц|ального' задас
|_{ентральна г1потеза

знання як суд)кення



|мпу-пьс для подаль1шого виходу на високий теоретичний р[вень, на яком1}

передбаиаеться розкривати проблему знаннсво| природи соц1ального.

|1ергп за все' о. [ол1ков зд|йснив глибоку анал|тинну роботу в

по1пуках фунламенту знаннсво] перспективи та знайгпов !] (див. розл1ли 1.1-

1 2) в антрополог!чних розробках британських та н|мецьких вчених (Б.

йалиновський, А. Редкл1фф-Браун, А. !-елен, х. [1оп|тц то|цо)' !]

подаль11!ому ь!а м1крор|вн! автор розгортас д|алектику !ругого та 1-ретього (с'

72-|28), а на макрор1вн| _д!алектику ре)ким|в та порядк!в (розл|л 1'3' с' 141-

|74). !,исертант доводить, ццФ врахування соц1ального [ретього (тобто

у3агальненого соц|ального [ругого) с конститутивним для того, що €

знанням' а знання' в свого чергу, на м|крор|вн| € точко}о перетину погляду

д!яча (<|1ергшого)), об'скту знання та третього, кр1зь призму якого об'скт

сприймасться та вп!знасться. Аля соц1олог!чного п!знання такий

еп|стемолог|чний х|д с новим, оск!льки дозволяс, врахо!]у}о[|и п;катз;::;!

ав.гором |де| контингентност! (за н. |уманом ) та ре11резе['|тагц1| (у

постструктурал1ст!в), не втрачагочи св|й предмет досл!дження,

ви користовувати м1ждисципл|нарн1 напрац!овання.

!исертанту вдалося уникнути спокуси м1кросоц1олог!зац|], а тако)к

абсолготизац!| повсякденност1 (характернот для соц|олог1| знання останн|х 30

рок!в). [о налбань роботи, безумовно, варто в|днести авторську розробку

потенц|алу мезор1вня досл1дхсення обрано| ним проблематики. 3 ц1с1 'тс'г':п<рп

зору безумовними надбаннями роботи с синтети|[на не т!лп,крп в -георе'г!4ко-

методолог|нному (з позиц!й синтезу макро та м1кро)', але й у

концептуальному план! позиц|я' що допомага€ посднати комун|кативний

п|дх|д (п1лрозл!л 2.|.1), проблематику знаку та смислу (п. 2.|.з)' результати

досл|д>кень в област| форм сусп!льно| св|домост| (лив' п1дрозд|л 2'2)' а тако)!(

результати осмислення сп1вв|дно11]ення влади та знання (п1лрозл|ли 2'3'1 та

2.з.2).

3 урахуванням цих по|шук|в переробка теоретико-методо-г:от-|'пг|огс) 
'т';'т

концептуального апарату' зд|йснена автором, виглядас ц|лкош:



обгрунтовано1о: адже виявлясться' що саме на цьому мезор!вн|, в то';г11

концептуально] зустр|и! (пер1шого>>' Аругого та [ретього, з одного бокт. !

порялк|в соц|ального, з |нгшого, найб1льгш пл|дно спрацьовус запропонованр:й

ниш1 п!дх|л.3 ц|с] точки зору варто зазначити' що розгорнутий;твт'о|]о\1 \

розл!л! 3 п1дх!д до вир|гпення проблем соц1олог!чного досл!д>кення знан!!свих

прошес1в конституговання порядк1в характеризусться фундаментальн!ст}о та

грунтовн1стго. Ёарегшт|, така лог|ка виводить автора у розл|л1 4 на

р|зноаспектне досл|дження чинник1в, модус|в та процес1в конститу}овання

соц|ального як знаннсвого продукту - досл1дхсу}очи культурне спож(иван}|я

(п. 4.1), право як форму сусп|льно| св1доштост| (п'4.2), протокольн| с'!'р\к'1'\рг!

м!кро|нтеракш|й (п. 4.3 ), листи як структурн1 об'сктивац!| знаннсвос'г!

соц!ального (п. 4.4).

!оспоов!ргт!споь !па нов''3но в''сновк!в ] рекол'енйоц1й- €л!д визнаввати,

що до сьогодн1гпнього часу у в1тчизнян|й соц!олог|| комплексно не

лосл|д>кувалося питання конститу}овання соц1ального як знаннсвого

продукту' а тако)к процеси та процедури фабрикаш1| порядку соц1ального'

|!релставлене досл1д>кення € пер1шим концептуаль}{им досягне}]ням| 'гак()|'о

плану у в|тчизняним соц|олог!|. !исертант'достатньо вдало (;с':1эпп1',;ттос'

програмн| елементи досл1дження (мета, завдання, об'скт, предме1'' основн|

г1потези) у в!дпов|дност| ло обрано] теми.

|1ро високий р|вень достов|рност| роботи св|диить те, що автором

використовуготься емп|ринн1 дан|, що були отриман1 ним:

1. |11д час його уиаст1 у виконанн1 науково-досл1дних тем кафелри

соц!олог!| [арк|вського нац]онального ун!верситету !мен! Б'Ё' (араз!на;

]. } ход! сп!впраш! за п-троектами (оц!олог|.лно| асоц|агц|с| !кра[нг": (:т::

цьому фунловано п. 4.3);

3. 3а результатами самост!йних досл|дницьких проектах (результати

яких репрезентовано та проанал!зовано у л' 4'2 та 4'4)'

Ёовизна дисертац!йного досл!дхсення поляга€ у спроб| описати

сутгп1сть соц!ального як продукту вза€мод|т з [ругим та з 1рет!м (п' |'2 та



2.2), розкритт1 автором осей упорядкування знання (с. 335-345)'

концептуал1зац!| поняття (протокол)) та протокольнот природи

м!кроструктурування соц|ального (п. 4.з), обгрунтуванн| процедур та

процес|в конституговання соц1ального знаннсвими засобами @. +.4)'

Барто в|дм!тити, 1|Ф суттсву новизну м|стр:ть також авторськ!|

розробка, :зд1йсглена в стил|стиц! н. Бл1аса, у пол| виок|)ем|-пс1!|!я

б|ос[|з|олог|чного як специф1чного знаннсвого модус} (див. с. 56-71 ).

3аслуговус на увагу зд|йснене автором теоретичне переосмислен[{я

категор!| кформи сусп!льно| св1домост1), що трансформусться автором у

категор|го <форми сусп1льно| св1домост1/знання>. 1]е виступас безперенним

елементом новизни' оск1льки у запропонованому концепт1 особливо

вид!лясться розум!ння структур 3нання в р!зних формах сусп |льно|

св!домост|: тут автором ретельно та посл1довно показано. що рел|г'1я' на1'ка.

|деолог|я, мистецтво, м|с[олог!я' повсякденний св|тогляд ( г|роцес0\! !

результатом виробништва, постачання' розпод1лу та споживання певн|1ь1

чином структурованого :нА.Ё!э простору 1д1яльност|, що наповнгос ]х'

Ёаукового новизно1о в!дзначаеться тако)к аргументац|я авторсько|

категор!| "фабрикаш||'' порядку. [исертант демонструс "1ндустр!ал!зац|го"

виробництва структурованого хронотопу ] д1яльност|' що перевер1л)'('

суб'сктг:| мо>кливост| сприйняття, переробки та суб'сктР|вного упо|]ядк}'|]а}!г!я

"потоку знання''. 3а цих п!дстав виявлясться' що буль-яка форма сусп|льгпо|

св!домост1 та знання с певним знанн€вим режимом вс'|'ановле1|н'!

|дентичност|, схожост| або в1дм1нност1 в рамках одного суд}(ення, в р|зних

акс!омат иках, та ста€ зрозум|лим' що форми сусп|льно| св1домост| мохсуть

бути впорядкован1 за в|ссго представленост| [нгпого 1 1ретього.

[7овгаоупа вшк:то0ення науково[ нов!.!3н|.! в опубл!ков('н'!х 11ра'|я'\'

йо>кна впевнено стверд)ку ва'ги, що наявна повно'.а та к|льк|с'гь гтубл|каш!}! 1'

яких викладено результати дисерташ|йного досл1дження повн|стго в|дп-;ов|дас

вимогам мон }кра|ни. 3а темого дисертац|| здобувач ма€ 48 пуб'гл!кац|й' з_

пом|)к яких: 1 !цдив|луальна монограф|я (обсягом 34,45 др'а')' розд1ли у 2



колективних монограф!ях, 22 статт1 у наукових фахових виданнях (в тому

числ! 6 статей у виданнях |[ольщ|, }горшини та Б1лорус|), 5 статей у

пер!олинних наукових виданнях, 17 тез допов1дей на фахових в1тчизняних :

м1жнародних наукових конференц1ях. |1убл!каш|| представля!оть результати з

р!зних розл!л|в дисертац!| (про що св!дчить список використано] л|'ге1эат'т'1;г:'

наведений автором у монограф|| на с. 540-591 ). Бнесок з.побув:тна )'

роботахсп!вавторств1 ч1тко визначено в текст! автореферату (с'12)'

!7рокгпшчне 3начення досл|д)кення' виконаного Ф. [ол1ковим' полягас

у тому, що авторська концепц1я опосередкованост! та безпосередньост|' як

знаннсвих конструкт1в, так | практичних еп|феномен1в мас достатн1и

потенц|ал А]1я подаль1шо| розробки та використання у |н1пих досл1д}кеннях'

3апропонован| автором концептуальн| положення мо)куть ста'ги }!ад|ин!1м|

теоретичним п1дгрунтям для емп!ринних досл1д;кегпь р|:;ном:а:;1':'::г:х

знаннсвих процес|в та явищ, використовуватися д'|я експертних оц|нок

процес|в соц1ально-пол|тичного життя' орган1зац1! 1:|ирокого спектру

соц1альних взасмод|й тощо.

3 огляду на все вищевикладене' у наявност1 ус| п1дстави для висновку

про те' що дисертац!йне досл1д>кення виконано на високому теорети({ному

р!!вн!' систематизац!я та ступ1нь узагальнення одер)}(аних даних св|дчать г:ро

на-пе>кний р!вег;ь науковот квал!ф|каш||. Анал!з структ}'ри т'1 з:т1ст-ч

дисертац!йного досл1дження [_ол1кова Ф.€. "Фабрикаш!я порядк}' 3нагдня 1]

конститугованн| соц1ального'' дас п!дстави констатувати, що дисерташ!йне

досл1д)кення мас ус! ознаки спец!альност1 22.00.0| _ "теор|я та |стор1я

соц!олог1]"'.

! шскус1йн! полоокення |па 3аува1кення. !исерташ!йне досл|д>кення

виконане !-ол!ковим Ф.€. демонструс вража!очу наукову ерудиц!}о з обрано|

проблеш,|атики констру|овання соц!ального на засадах знаннсвих процес|в' яка

стас п!дгрунтям розбудови ориг|нальних авторських концепц1й' ! дисерт'ац11

м!ститься деяк! положення' як| виклика}оть бажання дискутувати та

висловити певн| зауважен ня тарекомендац!т:



1 . 3д1[]снена у п|л1эоз,п|::| 3.2 сг:роба еп!с'п'емс':.::о:'1| т[!0[)ядк) в[!1||!я |!'|

упорядк)'ван!{я еп1стемолог|| виглядас, безумовно, ш|каво, та гносео]!0г1'пно

нагаду€ процедуру багатовим|рного 1пкалговання, коли вся багатоман!тн!сть

ознак вкладаеться у в|стовий вим|р. Фднак запропонований автором перел|к

осей не засв|дчений ним як остаточний та вичерпний. |_{е та 1нгп1 питання з

цього приводу 3али1]]аготься невисв|тленими' з на1по| точки зору.

2. Б п|лрозд|лах 4.3 та 4.4 автор зд!йснгос в як|сн|й методолог!чн1й

тралиш|[ наукову розв|лку м|кроконст[!ту}овання соц!ального, '] о]1ног'о (;с;ку.

в комун|кац|| 1асе-то-1асе (ному ! присвячено авторськи[| г!о1ш\'к катет'ор!|

(протокол)) та ![ характеристик), з 1нгшо| ж _ в еп1столярн1й комун!каш||. [1ри:

|(ьому' склада€ться враження певно] фрагментованост| результат!в такого

досл|дження, а це ускладн}ос сприйняття ]х як ц|льно| концепц1]. 9им можно

пояснити таку внутр!гпнго фрагментован|сть побуловано| автором концепц!|?

9к узголити ц| дв| частини авторсько| розробки? 9и вибуловуготься вон!'| []

яку-небудь методолог1нну !срарх|го?

3. 3лобуван критично анал|зус проблематику знак\'. кому|{1к111(!!.

суд}кення' смислу' репрезентац|]. Фднак, з нагшо| точки зору' робо'га ше

б!льгпе виграла б зм1стовно, якби автор звернувся до сучасних розробок

!хсона Фст1на та !жона €ерля, ]хньо| теорематики мовленнсвих акт!в.

ф|лософ1| св1домост1, акс|оматики сп!вв1дно1пення синтаксису та семантики'

а особливо !де| !ллокутивност| мовленнсвого акту. Ак видасться, така

розробка агпал|тично| с[!лософ!] могла б ще б1льшле збагати'гу| ав'горс|,к)'

методолог|го.

4. Автор ц|лком слу1шно вказус' що знання мо)!(е презентуват}!ся як

точка перетину площини "об'€кт знання'' (буль то р1ч, знак' д|я або

комун|кац|я) та прямо| "погляд'' п|д певним кутом. ! цьому сенс1 знання

може бути одночасно рац!онш1ьним та |рраш|ональним' Було б бажаним

отримати б!льш] переконл ивий коментар щодо умов виникнення ознак

|рраш!ональност|.



5. Б рамках даного досл1д>кення введено категор|то "фабрикац|!'', яка,

з одного боку, вказу€ на |снування у простор1 соц!ального "вузл|в''.

насичених владними атрибутами, а з ]нгпого на функш!онування цих

"вузл|в'', як1 беруть )'часть у фабрикаш!|. |1роте не зовс!м зрозум!ло, як

зд|йснтосться ]х функш!онування та хот1лося б отримати уявле|]}|я г|р()

вимоги до функц1онування таких вузл1в з атрибутами влади.

Бказане вище не зни)кус загально] високо| оц1нки роботи, та мас

розглядатися, пер1].1 за все' як рекомендац|| для под€ш1ь1пих досл|джень'

!являсться' що дисертац|я п!дготовлена та зд|йснена на високому науково-

теоретичному та методичному р1внях, в робот| представлено, розгорну'го.

аргументовано та експл!ковано ориг|нальн1 авторськ| розробки теоретичР|их

основ досл!д>кення процес|в та модус!в конститу}овання порядку со|11аль}{ого

знаннсвими засобами, як! отримали авторську назву фабрикаш!| ||орядку'

]екст роботи в|др|знясться концептуально}о' семантичного, категор1альною

та методолог1чного глибиного ' написаний щ!льним науковим стилем з

використанням яскраво| та виразно| авторськот мови.

Боссновок про в!ёпов!ён!супь 0шсергпоц!| вц"цо?0л| [1оряс)цт

пршсууэкен,|я ноуков'ь{ с*пупен!в. Анал|з тексту дисерташ|| св|д'1р1-', |1р()

глибоку, зм!стовну -га ч1тко структуровану наукову новизг|у в а13торськом|у

п|дход1 до визначення' опису' систематизац1т та досл1дження обрано[ ним

проблеми. ! наявност1 п1дстави стверд)кувати' що презентована монограс[!сго

робота може г|ретендувати нарамковий статус для подаль1ших досл1джень'

соц1олог|чна концепц|я знанн€вих 3асад' вим!р|в

мо}ке розглядатися як в1дкриття нового напрямку в

1ематика'спрямован1сть'отриман|1-ол1ковим

результати, теоретико-методолог|чний про(;!ль конс!еренш|й.

а|-1р0бац|я дисертац!т' монограф![ та розл!л!в у колективних моногра([|ях'

характер та проблематика статей у яких в|дображено положення дисертац!| |

та структур соц1ального

соц!олог|| знання. ]акож

о.с. н[]уков1

ле в1.гп(;1 п};'1''|[1ся

результати проведеного досл1д}{(ення' маготь безпосереднс в1дно11]ення до



проблематики розглянутот в дисертац!| та до спец|альност| 22.00.0| - теор|я та

1стор1я соц1олог11.

,{исертац|я е самост|йното науково!о працето' мае завертцений характер

та являеться вир|тпенням акту€}льно| науково-практично] проблеми. ! текст|

автореферату в|дображено основн! положення' зм1ст, результати ! висновки

дисертац|йного досл|дження.

Актуальн|сть спроектованого та проведеного

комплексного досл|дження, наукова новизна, теоретична та

значущ]сть ощиманих ним результат|в, в|дпов|дн|сть тексту

заявлен!й спец|альност!, узгоджен|сть тексту дисертац||, автореферату та

публ!кац|й датоть п!дстави для висновку про те, що ёшсертпац[я на /пе]14у

кФабршкац!я поря0ку. 3нання в конс/пц7путованн! соц!альноео> повн[стпто

в!ёпов]ёа€ вц/\4о2с!л' пп.9, ]0, ]2, ]3, 14 <[1оряёц пршсуёоюення науковцх

стпупен[в>>, заповерёэюено?о пос/паново1о Ёаб!нетпу Р{!н!стпр!в |краонш в]0

24.07.2011 ]'{р 5б7 (з! злл!намш) ёо ёоктпорськшх ёшсертпац!й, що 0озволяс

рекоменёува7пц пршсуёоюення 9лексанёру €ера1йовшну |ол1кову науковоао

с7пупеня 0октпора соц!олое!чнцх наук за спец!альн!супто 22.00.01 - тпеор!я тпа

!спаор[я соц!олое![.

.{октор соц|олог|чних наук' професор,

3ав!дуван кафедри соц|олог|| та пол!толог|]
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