
рішЕння
ВченоЇ ради  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з

питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаціЇ  аспіранта
кафедри    англійсько.і.   філологі.і.   Івченко    Наталі    Сергі.і.вніі    «Карнавалізований
екодискурс  (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів)» 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.   Івченко    Наталі    Сергі.і.вни    «Карнавалізований
екодискурс (на матеріалі  англомовних анімаційних фільмів)»  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)  дисертаці.і. аспіранта
кафедри    англійсько.і.   філологі.і.   Івченко    Наталі    Сергі.і.вни    «Карнавалізований
екодискурс (на матеріалі  англомовних анімаційних фільмів)» на здобуття  ступеня
доктора філософі.і. за спеціальністю о35 -Філологія з галузі знань о3 - Гуманітарні
науки:

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

дані про рецензента:
Морозова Олена іванівна
1.  У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом прийняття

до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2.   публікації:

1. МогоZоVа   О.   Тгапsрагепсу  АсгоSS   Semiotic   Моdеs:   Ап  Есо1оgіса1   Stance  //
Language  -  Lіtегаtuге  -  the  Агts:  А  СоgпіtіVе-Sеmіоtіс  іпtегfасе.  Fгапkfuгt  am  Маіп :



Реtег                   Lапg,                    2017.                    Р. 49-68.                    (Sсорus)                   URL:
htфs://www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-85034018442&огіgіп=геSultslіst

2. МогоzоVа О. Monomodal and multimodal instantiationS of conceptual mеtарhогs of
Вгехіt // LEGE ARTIs Language уеstегdау, tоdау, tоmоггоw. 2017. Vо1. 2, Іss. 2. Р. 250-
283. URL: httрs://lагtіS.sk/іssuе2-2017/

3.Морозова    Е.    И.    Зколоіизм    как    альтернатива    антропоцентризму    в
лингвистических исследованиях // Dосtгіпа multір1ех, vегіtаs uпа. Учень багато, істина
одна.       Ки.і.в       :       ун-т       імені       Б.       Грінченка,       2018.       С.219-230.       URL:
hкрs://еlіЬгагу.kuЬg.еdu.uа/іd/ергіпt/25488/1ЛСоlеsпуk_fгоm_Vегіtаs_2018.рdf

(2)     Оніщенко     Наталія     Анатолі.і.вна,     кандидат     філологічних    наук
(спеціальність  10.02.04  -  германські  мови),  доцент  кафедри  німецьто.і.  філологіЇ т?
перемаду факультету іноземних мов Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Оніщенко Наталя АнатоліЇвна
1.  У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом прийнятгя

до розгляду та проведення разового захисту дисертаціЇ.
2.   Кандидатська дисертація захищена у 2004 році.
3.   публікаці'1':

1. Ваdап, А.,  Опіshсhепkо, N. Multimedia technologies іп fогеіgп 1апguаgе leaming
uпdег  рапdеmіс.  СЕС/R  И7огдsйор  Ргосєеdz.иgs.  2021. Vоl.  2870.  Р. 642-56  (Sсорus).
URL :                                                          http s : //www. s сорus. соm/гесогd/dі spl ау.uгі? еіd=2 -s2. 0 -
85107236290&огіgіп=АuthогNаmеsLіst&tхGіd=аЬ92d076fе5Ьс9е6с75672с67е5аf862

2. Оніщенко Н. А. Ептоніми О. Вайлда в німецькій мові: еколінгвістичний підхід
//   Вісник   Харківського   національного   університету   імені   В.Н. Каразіна.   Серія't(Ін;з-:Ї-=-: ф-іл6логія. Методика викладання іноземних мов». 2017. № 86. С.144-151.

URL :  https ://регіоdісаls.kагаZіп.uа/fогеіgпрhіlоlоgу/агtіс1е/vіеw/ 103 73
3. Оніщенко  Н. А.  Концептосфера  цитат  з  британсько.і.  літератури  в  німецькій

мові:  еколінгвістичний  аспект (на матеріалі  ептонімів  О. Вайлда та дж.  Б.  Шоу)  //
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання
іноземних               мов».                2019.                № 88.                С.112-120.                UІШ:
htфs://регіоdіса1s.kагаzіп.uа/fогеіgпрhіlоlоgу/агtіс1е/vіеw/12323

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


