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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. аспірантки
кафедри    журналістики    2016-2020    рр.    Хлестово.і.    Світлани    ВОлодимирівни
«Графічний  сторітеллінг  в  системі  журналістики:  історія  формування,  типологія,
особливості   функціонування  у  Східній  Європі»  на  здобуття   ступеня  доктора
філософі.і.  з  галузі  знань  о6  Журналістика  та  спеціальності  о61  Журналістика  та
затвердження    кафедри    журналістики    філологічного    факультету    Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»

від 27 вересня 2021 року, протокол № 10

Заслухавши    виступ   декана    філологічного    факультету    професора   Юрія
Безхутрого   з    питання   «Про   затвердження   кандидатур   рецензентів    (штатних
працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертаці.і.
аспірантки кафедри журналістики 2016-2020 рр. Хлестово.і. Світлани Володимирівни
«Графічний  сторітеллінг  в  системі  журналістики:  історія  формування,  типологія,
особливості функціонування у Східній Європі» на здобуття ступеня доктора філософі.і.
з галузі знань о6 Журналістика та спеціальності о61  Журналістика та затвердження
кафедри    журналістики    філологічного    факультету    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 аспірантки
кафедри журналістики 2016-2020 рр. Хлестово.і. Світлани Володимирівни «Графічний
сторітеллінг  в  системі  журналістики:  історія  формування,  типологія,  особливості
функціонування у  Східній  Європі»  на здобуття  ступеня доктора філософі.і. з  галузі
знань о6 Журналістика та спеціальності о61 Журналістика:

(1)      Балакjіицький   Максим  Анатолійовііч,  доктор  наук   із   соціальних
комунікацій  (спеціальність  27.00.04  -  Теорія  та  історія  журналістики),  професор,
професор     кафедри     журналістики     філологічного      факультету     Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом прийнятгя до

розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і.;
Публікаці.і. рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію

здобувача:
1)        Balaklytskyi  М.,  Shevchuk  А.  Ukгаіпіап  РгоtеStапts  and  Digital  Сultuге //

ОссаSіопа1  Рарегs  оп  Religion  іп Eastem Еuгоре.  2021.  Vоl.  41.  Іss.  4.  Агt.15.  (WеЬ  of
Sсіепсе)URL:httрS://dіgіtаlсоmmопS.gеогgеfох.еdu/гее/Vol41/іsS4/15



2)       Кuгуlіаk v., Balaklytskyi М. Amed СопПісt and Ргоtеstапt vоluпtеегіпg іп
Eastem Ukгаіпе // Occasional Рарегs оп Religion іп EaStem Еuгоре. 2021. Vо1. 41. Іss. 4.
Агt.20.(WеЬоfSсіепсе)URL:htфs://dіgіtа1соmmопs.gеогgеfох.еdu/гее/vо14l/іss4/20

3)        Balaklytskyi  М.,  Кuгуlіаk  v.  Psychological  analysis  of mагtіаl jоumаlіst's
ргоfеssіопаl  activity  //  Вгаzіlіап  JoumaliSm  RеSеагсh.  2020.    Vоl.  16,    No  1,    Р. 4-27.
Т`^Т.1/\  ^іҐ^/`/\mТп      і  і    -^,`_,`   -_  .  _DОІ:  10.25200ЛЗJR.vl6пl.2020.1213
URL:httрs:/Л>jг.sЬрjог.огg.ЬгЛ.jг/агtісlе/vіеw/1213

(2)     Полумисна
(спеціальність   10.01.01   -
філологічного   факультету
Каразіна.

дані про рецензента:
У 2021  році  не  була

до розгляду  та  проведення
захищена в 2009 р.

(Sсорus).

Ольга     Олетсі.і.вна,     кандидат     філологічних     наук
Укра.і.нська  література),  доцент  кафедри  журналістики
Харківського  національного  університету  імені  В.   Н.

членом спеціалізованих учених рад з правом прийня"
разового  захисту  дисертаціЇ.  Кандидатська  дисертація

Публікаці.і. рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача:

1)        Polumysna О. The АКіtudе ofthe Ргоtеstапt Community to DіsаЬ1еd People іп
Ukгаіпе // Occasional РарегS оп Rе1іgіоп іп EaStem Еuгоре. 2021. Vоl. 41. Іss. 4. Агt.17.
(wеЬоfSсіепсе)URL:httрs://dіgіtаlсоmmопs.gеогgеfох.еdu/гее/vо141/іss4/17

2)        Polumysna О. Мопіtогіпg ofthe Living ConditionS ofPeople with DіsаЬі1іtіеS
іпUkгаіпеuпdегthеСопdіtіопsоfthеСоvіd-19Рапdеmіс(ОпthеЕхаmрlеоfЕvапgеlісаl
rТТ`і.:а+:ґн.1.^-+:^+~\   //  /`___  _.           і  т`Сhгіstіап ВарtіSts) // Occasional Рарегs оп Religion іп
Агt.12. (WеЬ of science

texts аЬоut регsопS with dіSаЬіlіtіеs оп the гесі
Vоl.17.  No  1.  Р.178-201.
URL: httГ)S:/Л1іГ.StmіГ`г пго 1.

Eastem Еuгоре. 2021. Vоl. 41. Іss. 4.
5.gеогgеfох.еdu/гее/vо141/іSS4/12

еsеагсhіпg the inHuence of the сгеоlіZеd media
ients // ВгаZіlіап JoumaliSm Rеsеагсh. 2021.

(Sсорus).

2.  Затрердити  кафедру  журналістики  філологічного  факультету  Харківського
національного університету  імені  В.  Н.  Каразіна для  проведення  фахового
семінару.


