
Вчено.і. ради  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна з
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаці.і.  аспіранта
кафедри    англійсько.і.    філологі.і.   Верменич    Яни    Ваjіері.і.вни    «Мультимодальні
метафори з референтом ЕКОЛОГІЯ в англомовному екологічному кінодискурсі» на
здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о35 -Філологія з галузі знань
о3  - Гуманітарні  науки  та затвердження  кафедри  англійсько.і.  філологі.і.  факультету
іноземних  мов  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  для
проведення фахового семінару»

від 27 вересня 2021 року, протокол № 10

Заслухавши виступ декана факультету іноземних мов, професора Пасинок В. Г.
з   питання:   «Про   затвердження   кандидатур   рецензентів   (штатних   працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаці.і.  аспіранта
кафедри    англійсько.і.    філологі.і.   Верменич    Яни    Валері.і.вни    «Мультимодальні
метафори з референтом ЕКОЛОГІЯ в англомовному екологічному кінодискурсі» на
здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о35 -Філологія з галузі знань
о3  - Гуманітарні  науки  та затвердження  кафедри  англійсько.і.  філологі.і.  факультету
іноземних  мов  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)  дисертаціЇ аспіранта
кафедри    англійсько.і.    філологі.і.   Верменич   Яни    Ваjіері.і.вни    «Мультимодальні
метафори з референтом ЕКОЛОГІЯ в англомовному екологічному кінодискурсі» на
здобупя ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю о35 -Філологія з галузі знань
о3 -Гуманітарні науки:

(1) Самохіна Вікторія Опанасівна, доктор  філологічних наук (спеціальність
10.02.04  -  германські  мови),  професор,  завідувач  кафедри  англійсько.і.  філологі.і.,
факультету    іноземних    мов    Харківського    національного    університету    імені
В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Самохіна Вікторія Опанасівна
1)   У   2021   році   була   членом   спеціалізованоЇ   учено.і.   ради   дФ64.051.009

Харківського національного університету імені В. Н.  Каразіна;
2)   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:



1.         PanaSenko  N.,  МогоZоVа  О.,  Galkowski  А.,  Кгаjбоvіб  Р.,  КгуасhkоV  D.,
Petlyuchenko  N.,  Samokhina V.,  Stashko  G.,  UЬегmап  А.  СОVІD-19  aS  а  mеdіа-сum-
1апguаgе еVепt: СоgпіtіVе, communicative and сГоsS-сultuгаl аSресts. Z,еgє Лг/Z.S.. Z,сї72gz4сzgє

);єsіеrda}),  іос7сZ};,   fоmоrгоW.  2020.  Vоl.  5,  Іss.  2.  Р.   122-206.  (wеЬ  of  Sсіепсе).  URL:
htфs://WWW.wеЬоfsсіепсе.соm/wоS/wоSсс/full-гесогd/WОS:000594864400004.

2.        Самохіна  В. О.,  Івченко  Н. С.  Карнавальне  порушення  стереотипних
норм як шлях  до  екологізаці.і. свідомості  (на матеріалі  англомовного  анімаційного
д:искурс;у    «Zоо+Ор;іа;»).    Вісник   Харківського    національного   університету    імені
В. Н. Каразіна.  Серія  «Іноземна  філологія.  Методика  викладання  іноземних  мов».
2020.                        Вип.                        92.                        С.                        3 7Ц4.                        URL :
httрS://регіоdісаls.kагаZіп.uа/fогеіgпрhіlо1оgу/іSsuе/vіеW/1071.

3.        Самохіна В.О. Креативна дискурсивна особистість в екосистемі творчо.і.
д:і5ШЬноСп.і.  Вісник  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна.
Серія «Іноземна філологія.  Методика вu:кладання іноземних мов». 2019. Втгп. 90. С.
19-26. URL : https ://регіоdісаls.kагаZіп.uа/fогеіgпрhі1оlоgу/іssuе/vіеW/974.

(2)  Шамаєва  Юлія  Юрі.і.вна,  кандидат  філологічних  наук  (спеціальність
10.02.04 -германські мови), доцент, завідувач кафедри англійськоЇ мови факультету
іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Шамаєва Юлія Юрі.і.вна
1)  У 2021 році не була членом разових спеціалізованих учених рад;
2)  Кандидатська дисертація захищена у 2006 році;
3)   ПублікаціЇ   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1.         Кгуvогuсhkо  S.,  СhегVіпkо  Yе.,  Shamaieva  Іu.  Metacommunication іп the

context  of Speech  іпПuепсе  орtіmіsаtіоп.  Лdvсї73сеd  Еdзfсс7іz.о7с.  2019.  Іss.13.  Р.  54-62.

(wеЬ          о f          S сіепсе).          URL :          httpS ://wWW. wеЬо fsci епсе. соm/wо S/wо S сс/full-
гесогd/WОS:000504843200007.

2.       Шамаєва   Ю. Ю.   Мультимодальність   концептів   базових   емоцій   в
англомовному     фентезійному     дискурсі     А. Сапковського     «Відьмак».     ВZ.с#%к
Харківського   національного  університету   імені   В. Н. Каразіна.   Серія   «Іноземна
фіjюлогія.  Методика  викладання  іноземних  мов».  2020.  Втт.  92.  С.  5945.URL..
httрs://регіоdісаls.kагаZіп.uа/fогеіgпрhіlоlоgу/іSSuе/Vіеw/1071.

3.         ShamaieVa Іu. Іu. Мultіmоdа1іtу of the саtеgогу EMOTIONS іп агt dіsсоuгSе:
а frас1а,l Sєтііоt;ісS рє;гSрес;dNе. Вісник Харківського  націона]іьного університету  імені
В. Н. Каразіна.  Серія  «Іноземна  філологія.  Методика  вu]<ладання  іноземних  мов».
2018.                               Вип. 88.                                                               С. 49-58.                               URL:
httрS://регіоdісаls.kагаZіп.uа/fОгеіgпрhіlоlоgу/іsSuе/VіеW/1071.

2.        Затвердити кафедру англійсько.і. філологі.і. факультету   іноземних мов
Харківського   національного   університету   імені В. Н. Каразіна   для   проведення
фахового семінару.


