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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 викладача кафедри ділової іноземної мови та 

перекладу Мелещенко Ольги Олегівни «Дискурсивні стратегії англомовного 

політичного твітінгу Дональда Трампа: когнітивний мультимодальний аналіз» 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 викладача кафедри ділової іноземної мови та 

перекладу Мелещенко Ольги Олегівни «Дискурсивні стратегії англомовного 

політичного твітінгу Дональда Трампа: когнітивний мультимодальний аналіз» 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 викладача 

кафедри ділової іноземної мови та перекладу Мелещенко Ольги Олегівни; 

3) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення  

спеціалізованої ученої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертаційної роботи Мелещенко Ольги Олегівни. 

 

 Вчена рада університету ухвалила: 

1) затвердити кандидатури: 

 голови спеціалізованої ученої ради університету з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Мелещенко Ольги Олегівни 

«Дискурсивні стратегії англомовного політичного твітінгу Дональда Трампа: 



когнітивний мультимодальний аналіз» 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 та 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. 

Публікації голови ради:  

1. Krysanova Т., Shevchenko I. Conceptual Blending in Multimodal Construction of 

Negative Emotions in Film // Text – Image – Music: Crossing the Borders. Intermedial 

Conversations on the Poetics of Verbal, Visual and Musical Texts. Berlin : Peter Lang, 2021. 

P. 357–371. (Scopus). URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85107833112&origin=resultslist; 

2. Шевченко И. С. Концептуализация коммуникативного поведения в дискурсе // 

Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа 

языка : кол. монография. Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. С. 106–147. URL: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14566; 

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. URL: 

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

 

 та опонентів: 

(1) Петлюченко Наталія Володимирівна, доктор філологічних наук 

(спеціальність 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство), 

професор, завідувач кафедри іноземних мов Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. 

Дані про опонента:  

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

розгляду та проведення разового захисту дисертації:  

(1) Д 41.051.02 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; 

(2) ДФ 11.051.018 Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Публікації:  

1. Petlyuchenko N., Chernyakova V. Charisma & female expressiveness: language, 

ethnoculture, politics // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. 2019. Vol. 4, 

Issue 1. P. 83–132. (Web of Science). URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-

record/WOS:000470657200003; 



2. Petlyuchenko N. From ideal type charisma to real type charismatic politicians 

(linguistic discursive model for identifying future charismatic leaders) // Development trends 

of philological sciences : collective monograph. Lviv : Liha-Pres, 2019. P. 220–237. URL: 

http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/28; 

3. Петлюченко Н. В. Контрасты немецкой и американской ХАРИЗМЫ (к 

столетию теории харизматического лидерства Макса Вебера) // Концепты и 

контрасты : коллективная монография. Одесса : Издательский дом «Гельветика», 2017. 

С. 304–314. URL: 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8655/Sammelmonographie%20Konzepte

%20und%20Kontraste%20%28Text%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 

(2) Макарук Лариса Леонідівна, доктор філологічних наук (спеціальність 

10.02.04 – Германські мови), доцент, декан факультету іноземної філології 

Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Дані про опонента:  

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

розгляду та проведення разового захисту дисертації:  

(1) ДФ 32.051.007 Волинського національного університету імені Лесі Українки; 

(2) ДФ 17.051.029 Запорізького національного університету; 

(3) ДФ 26.001.181 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Публікації:  

1. Makaruk L. Paralinguistic Devices as Mechanisms of Influence and Manipulation 

in Modern English Multimodal Advertising Discourse // Psycholinguistics. Series 

“Philology”. 2018. Vol. 23, 2. P. 148–164. (Web of Science). URL: 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000432469300011; 

2. Макарук Л. Л. Невербальні та паравербальні семіотичні ресурси в 

лінгвістичних студіях ХХ–ХХІ століть: прикладний аспект // Закарпатські філологічні 

студії. 2018. Вип. 5, Т. 1. С. 66–72. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/vipusk-

5-1; 

3. Makaruk L. The Range and the Communicative Importance of Paralinguistic Means 

Employed in Contemporary English Written Multimodal Discourse // Language. Culture. 

Politics. 2018. Vol 1. P. 31–46.  

URL:  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-a8ca6c67-18ce-

4f74-9c6e-299e88c056d7?q=bwmeta1.element.cejsh-8e6d69bf-be98-4c55-a214-

4a88d7e89b04;0&qt=CHILDREN-STATELESS. 

 

2) Затвердити склад спеціалізованої ученої ради Харківського 

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

проведення разового захисту дисертації Мелещенко Ольги Олегівни «Дискурсивні 

стратегії англомовного політичного твітінгу Дональда Трампа: когнітивний 

http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/28
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8655/Sammelmonographie%20Konzepte%20und%20Kontraste%20%28Text%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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мультимодальний аналіз» 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 та 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 факультету іноземних мов Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна; 

 Рецензент (2): Бондаренко Євгенія Валеріївна, доктор філологічних 

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

англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; 

 Опонент (1): Петлюченко Наталія Володимирівна, доктор філологічних 

наук (спеціальність 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство), 

професор, завідувач кафедри іноземних мов Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової; 

 Опонент (2): Макарук Лариса Леонідівна, доктор філологічних наук 

(спеціальність 10.02.04 – Германські мови), доцент, декан факультету іноземної 

філології Волинського національного університету імені Лесі Українки.  

 

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 Мелещенко Ольги Олегівни «Дискурсивні стратегії англомовного 

політичного твітінгу Дональда Трампа: когнітивний мультимодальний аналіз» на 

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

03 – Гуманітарні науки. 

 

 


