
  



 

Мартинюк Алла Петрівна, доктор філологічних наук (спеціальність 

10.02.04 — германські мови професор, професор кафедри перекладознавства імені 

Миколи Лукаша  факультету іноземних мов 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 з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 

1. Kovalenko L., Martynyuk A. English Container Metaphors of Emotions 

in Ukrainian Translations // Advanced Education. 2018. Iss. 10 P. 190-197. (Web of 

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

record/WOS:000454447100026  

2. Мартинюк А.П. Проблема смислотворення в комунікації // Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна 

філологія. Методика викладання іноземних мов».  2020. Вип. 91. С. 27–41 URL: 

https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/15853  

3. Kovalenko L., Martynyuk A. Verbal, visual, and verbal-visual puns in 

translation: cognitive multimodal analysis // Cognition, Communication, Discourse. 

Series “Philology”. 2021. № 22. C. 27-41. URL: 

https://periodicals.karazin.ua/cognitiondiscourse/article/view/17662  

та опонентів: 

(1)  Цапів Алла Олексіївна, доктор філологічних наук (спеціальність 10.02.04 

– германські мови), професор кафедри англійської філології та світової літератури 

імені Олега Мішукова Херсонського державного університету. 

 

Дані про опонента:  

1) У 2021 році  була членом спеціалізованої ученої ради з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації: 

(1) ДФ 64.051.009 Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; 

Публікації опонента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача: 

1. Бєлєхова Л. І., Цапів А. О. Когнітивна ігрова модель нарації «Квест» у казці 

Роалда Дала «Чарлі та шоколадна фабрика» // Psycholinguistics. 2019. 

Vol. 25, Iss. 2. P. 11–30.  (Web of Science).  URL:  

https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Fr

ame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&

locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=F3xCYEbSGOu3eHK9uwp&customersI

D=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&

UT=WOS%3A000466107500001  
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2. Цапів А. О. Поетика простоти у художніх текстах для дітей // Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія 

«Філологія. Соціальні комунікації». 2019. Т. 30 (69), № 1, Ч. 1. С. 106–110.  

URL: 

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/part_1/21.pdf  

3. Цапів А. О. Сучасні казкові кінонаративи під мікроскопом наратолога: 

критичний огляд та дискусії // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». 2019. 

Вип. 2.  С. 89–95. URL: 

https://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj/article/view/488 

 

(2) Гошилик Наталія Сергіївна, кандидат філологічних наук 

(спеціальність 10.02.04 – германські мови), доцент кафедри англійської філології 

факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

 

Дані про опонента:  

1) У 2021 році  була членом спеціалізованої ученої рад з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

(1) ДФ 20.051.011 Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

2) Кандидатська дисертація захищена в 2011 р.  

Публікації опонента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача: 

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., Мельник Н. Я. Фреймова модель концепту ALGORITHM (на 

матеріалі ІТ-дискурсу серіалу “Silicon Valley”)  // Закарпатські філологічні 

студії. 2019. Вип. 12.  С. 59–63. URL: http://zfs-

journal.uzhnu.uz.ua/eng/archive/12/13.pdf  

3) Гошилик Н. С. Прототипна когнітивна модель предметної ситуації сталості 

(sustainability) // Вісник Запорізького національного університету. 

Філологічні науки. 2020. № 2. C. 59–64. URL: 

http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/2101/2015  

 

2) Затвердити склад спеціалізованої ученої ради Харківського національного 

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

разового захисту дисертації Івченко Наталі Сергіївни «Карнавалізований 

екодискурс (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів)» на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 04 – гуманітарні науки за спеціальністю 035 – 

філологія: 

 

– Голова ради: Мартинюк Алла Петрівна, доктор філологічних наук 

(спеціальність 10.02.04 — германські мови професор, професор кафедри 
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перекладознавства імені Миколи Лукаша  факультету іноземних мов 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

 

– Рецензент (1): Морозова Олена Іванівна, доктор філологічних наук 

(спеціальність 10.02.04 – германські мови), професор кафедри англійської 

філології, факультету іноземних мов Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна.; 

– Рецензент (2): Оніщенко Наталія Анатоліївна, кандидат філологічних 

наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови), доцент кафедри німецької 

філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; 

– Опонент (1): Цапів Алла Олексіївна, доктор філологічних наук 

(спеціальність 10.02.04 – германські мови), професор кафедри англійської 

філології та світової літератури імені Олега Мішукова Херсонського державного 

університету; 

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

(спеціальність 10.02.04 – германські мови), доцент кафедри англійської філології 

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 Івченко Наталі Сергіївни «Карнавалізований екодискурс (на матеріалі 

англомовних анімаційних фільмів)» на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 035 – Філологія з галузі знань 03 – Гуманітарні науки. 

 


