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РІШЕННЯ 

 Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 

питання: «Про затвердження кандидатур голови спеціалізованої ученої ради (штатного 

працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна), опонентів 

для захисту дисертаційної роботи викладачки кафедри англійської філології Верменич 

Яни Валеріївни «Мультимодальні метафори з референтом ЕКОЛОГІЯ в англомовному 

екологічному кінодискурсі» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 035 – Філологія, складу спеціалізованої ученої 

ради та порушення клопотання перед МОН України щодо створення  спеціалізованої 

ученої ради університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового 

захисту дисертації» 

від 25 жовтня 2021 року, протокол № 11 

 

 Заслухавши виступ декана факультету іноземних мов Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, професора Пасинок В. Г. з питань:  

1) про затвердження кандидатури голови спеціалізованої ученої ради (штатного 

працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) та опонентів 

дисертаційної роботи викладачки кафедри англійської філології Верменич Яни 

Валеріївни «Мультимодальні метафори з референтом ЕКОЛОГІЯ в англомовному 

екологічному кінодискурсі» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 035 – Філологія; 

2) про затвердження складу спеціалізованої ученої ради університету з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи викладачки 

кафедри англійської філології Верменич Яни Валеріївни; 

3) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення  спеціалізованої 

ученої ради університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового 

захисту дисертаційної роботи Верменич Яни Валеріївни. 

 Вчена рада університету ухвалила: 

1) затвердити кандидатури: 

 голови спеціалізованої ученої ради університету з правом прийняття до розгляду 

та проведення разового захисту дисертації Верменич Яни Валеріївни «Мультимодальні 

метафори з референтом ЕКОЛОГІЯ в англомовному екологічному кінодискурсі» на 

здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю  035 – Філологія з галузі знань 03 

– Гуманітарні науки: 

 Шевченко Ірина Семенівна, доктор філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – 

Германські мови), професор, завідувач кафедри ділової іноземної мови і перекладу 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  



Дані про голову ради: 

1. У 2021 році була членом спеціалізованих учених рад з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації: 

(1) ДФ 64.051.009 Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; 

(2) ДФ 64.051.010 Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна.  

2. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлена дисертація 

здобувачки:  

1) Крисанова Т., Шевченко І. Інтерсеміозис негативних емоцій у 

кінодискурсі: психолінгвістичний ракурс.  Psycholinguistics. Психолінгвістика. Series 

«Philology». 2019. Vol. 25, No. 2. P. 117–137. doi: 10.31470/2309-1797-2019-25-2-117-137 

(Web of Science). URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-

record/WOS:000466107500006 

2) Lavrinenko I., Shevchenko I. Turn-taking in cinematic discourse: linguistic 

characteristics and practical implications for ESP teaching. Advanced Education. 2019. Iss. 12. 

P. 55–63. DOI: http://doi.org/10.20535/2410-8286.155922 (Web of Science). URL: 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000474649200008 

3) Shevchenko I., Goncharova T., Gutorov V. Cognitive pragmatics of American 

presidential debates: a case for economic metaphors. Cognition, Communication, Discourse. 

Series “Philology”. 2020. No. 21. P. 36–49. https://doi.org/10.26565/2218-2926-2020-21-03. 

URL: https://periodicals.karazin.ua/cognitiondiscourse/issue/view/1054 

 та опонентів: 

(1) Кравченко Наталія Кимівна, доктор філологічних наук (спеціальність  

10.02.15 – Загальне мовознавство), професор, професор кафедри англійської філології і 

перекладу імені професора І. В. Корунця факультету перекладознавства Київського 

національного лінгвістичного університету.   

Дані про опонента: 

1. У 2021 році була членом спеціалізованої ученої ради ДФ 26.133.014 

Київського університета імені Бориса Грінченка.  

2. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлена дисертація 

здобувачки:  

1) Kravchenko N., Zhykharieva O., Kononets Y. Rap artists’ identity in archetypal 

roles of hero and seeker: A linguistic perspective. Journal of Language and Linguistic Studies. 

2021. Vol. 17, No. 1. P. 646–661 (Scopus). URL: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103652892&origin=resultslist 

2) Кравченко Н. К. Екопрагматика як нова сфера дослідження сучасної 

лінгвістики. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Філологія». 2018. Вип. 34–1. С. 98–101. URL: http://www.vestnik-

philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=122 

3) Кравченко Н. К. Дискурс как структура. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2017. Вип. 26–1. С. 138–141. URL: 

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=96 

  

(2) Гошилик Наталія Сергіївна, кандидат філологічних наук (спеціальність 

10.02.04 – Германські мови), доцент, доцент кафедри англійської мови факультету 

іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.    

Дані про опонента: 

1. У 2021 році була членом спеціалізованої ученої ради ДФ 20.051.011 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

2. Кандидатська дисертація захищена у 2011 році. 
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3. Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлена дисертація 

здобувачки:  

1) Goshylyk N. “Small is Beautiful” in the English Mass Media Texts on 

Sustainable Development. AAA – Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik. 2017. Vol. 42, 

Iss. 1. P. 141–158. (Web of Science). URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-

record/WOS:000404195700007 

2) Гошилик Н. С., Дроняк С. В. Фреймова модель концепту CLIMATE ZONE (на 

матеріалі статей екологічного блогу Yale Environment 360). Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. Вип. 41, Т. 1. 

С. 175–178. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-

nomeriv?id=148; 

3) Goshylyk N., Goshylyk V. PATH and CYCLE: Image Schemas of Time in the 

Narrative Mode of Media Discourse. Les Cahiers Linguatek. 2020. № 7–8. “Temps et 

langage”. P. 247–254. URL: https://www.fabula.org/actualites/les-cahiers-linguatek-nos-7-8-

temps-et-language_99131.php 

 

2) Затвердити склад спеціалізованої ученої ради Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Верменич Яни Валеріївни «Мультимодальні метафори з 

рефрентом ЕКОЛОГІЯ в англомовному екологічному кінодискурсі» на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія з галузі знань 03 – 

Гуманітарні науки: 

– Голова ради: Шевченко Ірина Семенівна, доктор філологічних наук 

(спеціальність 10.02.04 – Германські мови), професор, професор кафедри ділової 

іноземної мови і перекладу Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 

–  Рецензент (1): Самохіна Вікторія Опанасівна, доктор філологічних наук 

(спеціальність 10.02.04 – Германські мови), професор, завідувач кафедри англійської 

філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

–  Рецензент (2): Шамаєва Юлія Юріївна, кандидат філологічних наук 

(спеціальність 10.02.04 – Германські мови), доцент, завідувач кафедри англійської мови 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  

–  Опонент (1): Кравченко Наталія Кимівна, доктор філологічних наук 

(спеціальність  10.02.15 – Загальне мовознавство), професор, професор кафедри 

англійської філології і перекладу імені професора І. В. Корунця факультету 

перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету. 

–  Опонент (2): Гошилик Наталія Сергіївна, кандидат філологічних наук 

(спеціальність 10.02.04 – Германські мови), доцент, доцент кафедри англійської мови 

факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

3) Порушити клопотання перед МОН України щодо створення спеціалізованої 

ученої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Верменич Яни 

Валеріївни «Мультимодальні метафори з рефрентом ЕКОЛОГІЯ в англомовному 

екологічному кінодискурсі» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 

– Філологія з галузі знань 03 – Гуманітарні науки. 
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