
зАтвЕрджую:

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  переішадознавства  імені  Миколи  Лукаша  Мелещенко  Ольги  Олегівни
«дискурсивні    стратегі.і.   англомовного    політичного    твітініу    дональда    Трампа:
когнітивний  мультимодальний  аналіз»  на  здобуття  ступеня  доктора  філософі.і.  за
спеціальністю о35 - Філологія з галузі знань о3 -Гуманітарні науки та затвердження
кафедри   перекладознавства   імені   Миколи   Лукаша   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   перекладознавства   імені   Миколи   Лукаша   Мелещенко   Ольги   Олегівни
«дискурсивні    стратегі.і.    англомовного    політичного    твітінгу    дональда    Трампа:
когнітивний  мультимодальний  аналіз»  на  здобуття  ступеня  доктора  філософі.і.  за
спеціальністю о35 - Філологія з галузі знань о3 -Гуманітарні науки та затвердження
кафедри   перекладознавства   імені   Миколи   Лукаша   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
перекладознавства  імені  Миколи Лукаша Мелещенко Ольги  Олегівни  «дискурсивні
стратегіЇ    англомовного    політичного    твітінгу    дональда    Трампа:    когнітивний
мультимодальний аналіз» на здобуття 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:
1.   У   2021    році   була   членом   спеціалізованоЇ   учено.і.   ради   дФ64.051.009

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
ПублікаціЇ рецензента СамохіноЇ Вікторі.і. Опанасівни з  наукового  напряму,  за

яким підготовлено дисертацію здобувачки:



1.SаmоkhіпаV.,РаSупоkV.ТhеапthгоропуmісWогldіпthеtехtоfthеАпglорhопеjоkе//
Lege  агtіs.  Language уеstегdау,  tоdау,  tоmоггоw.  2017.  Vоl.  П  (2).  Р.  284-355.  (wеЬ  of
Sсіепсе).
ІJRL:httрs://www.wеЬоfsсіепсе.соm/wоs/wоsсс/aіll-гесогd/WОS:000423876800007
2. Самохіна В. О. Карнавалізація у фокусі лінгвокреативноЇ діяльності HomO Агtіfех //
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна
філологія. Методика виішадання іноземних мов». 2018. № 88. С. 26-34.
URL:httрs://регіоdісаls.kагаZіп.uа/fогеіgпрhіlоlоgу/іssuе/VіеW/814
3.  Самохіна В. О.,  Полтаран О. О. Категорія інтенціональності у карнавалізованому
медіа-просторі (на матеріалі американського телешоу `Sаtuгdау Night Lіvе') // Вісник
Харківського   національного   університету   імені   В. Н. Каразіна.   Серія   «Іноземна
філологія. Методика викладання іноземних мов». 2020. № 92. С. 45-51.
URL:httрS://регіоdісаls.kагаzіп.uа/fогеіgпрhіlоlоgу/іsSuе/vіеW/1071

(2) Бондаренко  Євгенія Валері.і.вна,  доктор  філологічних наук (спеціальніст.?.
10.02.04  -  Германські   мови),   професор,   професор   кафедри   англійськоЇ. філологіі
факультету       іноземних       мов       Харківського       національного       університету
імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
1. У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом прийняпя до

розгляду та проведення разового захисту дисертаціЇ.
Публікаці.і. рецензента Бондаренко  Євгені.і. Валері.і.вни з  наукового напряму, за

яким підготовлено дисертацію здобувачки :
1. Вопdагепkо І. Ро1іtіса1 meme as multimodal aesthetically mагkеd text // Text -Іmаgе -
Мusіс: Сгоssіпg the Вогdегs. Вег1іп : Реtег Lапg, 2021. Р. 503-524. (SсорuS).
ТJRL: httpS ://WWw.sсорuS.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85107833091&огіgіп=геsultslіSt&sогt=рlf-
f&sгс=s&sіd=7со94d85492с8dl9с2760сd0f879а89а&sоt=Ь&sdt=Ь&sl=69&s=ТІТLЕ-АВS-
КЕY%28Роlіtісаl+mеmе+аs+multіmоdаl+аеsthеtіса11у+mагkеd+tехt%29&геlроs=0&сіtеСп
t=0&sеагсhТегm=
2. Вопdагепkо І. Time domain mаtгіх modeling іп cognitive 1іпguіstіс геsеагсh // Регsресtіvеs
оп АЬstгасt Сопсерts: Соgпіtіоп,1апguаgе and соmmuпісаtіоп. Аmstегdаm : John Benjamins
РuЬlіshіпg Соmрапу, 2019. Р. 287-311.
URL:httрs:/Л"jаmіпS.соm/саtа1оgЛіср.65

3. Вопdагепkо І. Tools of Explicit Ргораgапdа:  Cognitive uпdекріmіпgs // Ореп Joumal of
Modem Lіпguіstісs. 2020. Vоl.10, Nо.1. Р. 2348.
URL:httрS://ww.sсігр.огg/jоumаl/рарегіпfогmаtіоп.аsрх?рарегіd=98177

2. Затвердити кафедру перекладознавства імені Миколи Лукаша факультету
іноземних  мов  Харківського  національного  університєіу  імені  В. Н. Каразіна  для
проведення фахового семінару.


