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рішЕння
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. Побережного дмитра Олеговича «Малі розповіді про
Брекзит   в   англійськомовному   сегмеші   соціальноЇ   мережі   "Фейсбук":   наративно-
дискурсивний підхід» на здобуття ступеня доктора філософі.]. за спеціальністю о35 -
Філологія з галузі знань о3 - Гуманітарні науки та затвердження кафедри англійськоЇ
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. Побережного дмитра Олеговича «Малі розповіді про
Брекзит   в   англійськомовному   сегменті   соціальноЇ   мережі   "Фейсбук":   наративно-
дискурсивний підхід» на здобуття ступеня доктора філософі.]. 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 англійськоЇ філологі.і. ПОбережного дмитра олеговича «Малі розповйі про
Брекзит   в   англійськомовному   сегменті   соціальноЇ   мережі   "Фейсбук":   наративно-
дискурсивний підхід» на здобуття ступеня доктора філософі.]. за спеціальністю о35 -
Філологія з галузі знань о3 -Гуманітарні науки:

(1)  Бондаренко  Євгенія  Валері.і.вна,  докгор  філолоhчних наук (спеціальність
10.02.04   -   германські   мови),   професор,   професор   кафедри   англійсько.і.   філологі.і.
Харківського національного університе'іу імені В.Н. Каразіна.

дані про рецензента:
1) У 2021 році не була членом разових спеціалізованих учених рад;
2)   ПублікаціЇ   рецензента   з  . наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1.  Вопdагепkо  І.  Ро1іtісаl meme  aS  multimodal  аеsthеtіса11у mагkеd tехt.  Гєхf -/иagє -
Л4#Бz.с..  С7~оs'БZ.иg fйе Вогdєгs.  Вег1іп: Реtег Lапg. 2021. Р. 503-524. (SсорuS).



2. Вопdагепkо І. Tools of Explicit Ргораgапdа: Cognitive Uпdегріmіпgs. Ореп /о%г77а/ о/
Л4Їоdєги               Lz.#g#z.sfz.с$.                2020.               Vоl.10,               Nо. l.               Р.               23Ц8.
htфs://dоі.огg/10.4236/оjml.2020.101003
3.   Бондаренко   Е.   В.   Мем   и   антимем   в   полиіическом   медиа-дискурсе:   опіпт
ю;гііи:гивЬОто мощетгирова:шя. Концепт и контраст  :  кол]іективная монофа_ф_:і±.
Одесса      :      Издательский     дом      <d-ельветика».      2017.           С.      347-354.     URL:
httр://dsрасе.опuа.еdu.uа/Ьіtstгеаm/hапdlе/11300/8655/SаmmеlmопоgгарhіеО/o20КопZерtеО/о
20uпd%20Копtгаstе%20%28ТехtО/о29.рdf?sеquепсе=1&іsАllоwеdї

(2)  Криворучко  Сергій  іванович,  кандидат філологічних наук (спеціальнісіь
10.02.04 - германські мови), доцеіп, завідувач кафедри німецько.і. філолоіі.і. і перемаду
факультеіуіноземнихмовХарківськогонаціональногоуніверсигєгіуіменіВ.Н.Каразіна.

дані про рецензента:
1)   1. Участь у разових спеціалізованих радах:
Спеціалізована    вчена    рада    дФ    64.051.009    Харківського    національного

університету імені В. Н. Каразіна -рецензент.
Спеціалізована    вчена    рада    дФ    26.001.181     Ки.і.вського    національного

університету імені Тараса Шевченка - опонент.
2) Кандидатська дисертація захищена у 201 1 році.
3)   Публікаці.і.   рецензента   з   наукового   напряму,   за   яким   підготовлено

дисертацію здобувача:
1.  Кгуvогuсhkо  S.,  Сhегvіпkо  Yе.,  Shamaieva Іu.  Metacommunication  іп the  context  of
speech  influence   орtіmіsаtіоп.  Лс7vаисеd  Еdиссrfz.ои.   2019.   ІSS.   13.   Р. 54і;2.   (WеЬ   of
S сіепсе).                            URL :                           http s : //wwW.wеЬ о fsc іепсе. соm/Wо s/Wоsсс/fhl l-
гесогd/wОS:000504843200007
2. Криворучко  С. И.  Стратегия перлокутивной митигации как способ оптимизации
рєггівог; ЬозlгеіЬс:т:в:ия. Science and Education а New Dі_уіер±іоп. Рhіlоlоgу. 2;О16. N.(2_5).
Іss.105.                                                Р.                                                68-72.                                                URL:
httрs://sеапеwdіm.соm/uрlоаds/3/4/5/1/34511564/fіLіv_25_105.рdf
3. Криворучко С. І. Перлокутивна оітгимізація мовленнєвого акту. Вz.О слобо Оо Оіло..
Л.#26o77рд27исZи%ка а%с;о{рс)і : колекгивна монокрафія.   Вінниця  : Нова книга. 2020. С.
76-97. URL : https ://пk.іп.uа/рdИ 972.рdf

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


