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Мiнiстерство освiти i науки Украiни

Департамент атестацii кадрiв вищоi квалiфiкацii
Повiдомления
про прийняпя дисертацii до розгляду

Прiзвище, iм'я та по батьковi здобувача ступени доктора фiлософii Беляева Оксана
Юрiiвна

Посада здобувача i повна назва установи, де вiн працюе старший викладач кафедри
методики та практики викладання iноземноi мови Харкiвського нацiонального унiверситету
iменi В. Н. Каразiна

Тема дисертацii та дата

затвердження

ii

британському пiсенно-драматичному дискурсi»,

«Kareropiя iнформативностi

в сучасному

21.10.2016 р., уточнена 19.12.2019 р.

Код та назва спецiальностi -

035 - Фiлолоriя
Шифр та назва галузi знань - 03 - Гуманiтарнi науки
Шифр спецiалiзованоi ради - ДФ 64.051.010

Найменування зак.ладу вищоi освiти (науковоi установи), пiдпорядкування, адреса,

номер

телефону

контактноi

особи

В. Н. Каразiна Мiнiстерства освiти

тел.

i

Харкiвський

науки Украiни,

нацiональний

61022,

унiверситет

iменi

м. Харкiв, майдан Свободи

4,

(057) 7075487

Науковий керiвник Самохiна Вiкторiя Опанасiвна, доктор фiлологiчних наук, професор,
завiдувач кафедри анrлiйськоi фiлoлorii Харкiвського нацiонального унiверситету iменi
В. Н. Каразiна

Завершения виконания освiтньо-науковоi програми:
Висновок паукового керiвника :

Фаховий семiнар проведений:

18.09.2020
12.11.2020,

14.09.2020

кафедра англiйськоi фiлoлorii Харкiвського

нацiональноrо унiверситету iменi В. Н. Каразiна
Висновок

про

наукову

дисертацii пiдrотовлений:

новизну,

теоретичне

та

практичне

значения

результатiв

18.11.2021

Документи поданi здобувачем до ради:

22.02.2021

Iнформацiя про прийняпя дисертацii до розгляду та анотацiя дисертацii розмiщена на
офiцiйному веб-сайтi ЗВО (науковоiустанови):

18.03.2021

Вимоrи пунктiв 9-18 Порядку проведения експерименту з присудження ступеня доктора
фiлософii дотримано .

Захист дисертацii планусrьс

03.04.2021 о 12-00.

Голова

истанням засобiв вiдеозв' язку в режимi реального часу,

·

-<..~о о~в,r-'1 . -·;.,: · :)
<l..v ь\-\ИИ Y1-t1в~4 r_
.. л( ,-::

спецiалiзованоi вчeнrl/fЖIOIИl◄:Il
; '!
•\

·5

_,, 'F,

1~

~;а;

~.1)

,р~~~ _.

~

./~Ъ
,r,it"'~. ./~.....,,

1

<ого tto~ ..

-.

1;?аIIIЕВЧЕНКО

