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MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
,Щепартамент атестацii калрiв вищоi квалiфiкашii

повiдомлення
про прийняття дисертацii до розгляду

прiзвище, iм'я та по батьковi здобувача ступеня доктора фiлософii - Петренко Анастасiя
Сергiiвна
посада здобувача i повна назва установи, де BiH працюе - тимчасово не працюе.
тема дисертацii та дата ii затверлження - <преuелентнi феномени в заголовках сучасних
засобiв масовоТ комунiкацii: лжерела, структура, речепчiя), 28. l 1 2Оlб р.
Код та назва спецiальностi - 035 кФiлологiя>
Ш"фр та назва галузi знань - 03 <Гуманiтарнi науки)
Ш"фр спецiалiзованоi ради - ДФ 2б 173.002
Найменування закладу впщоi освiти (HayKoBoi установи), пiдпорядкування,, адреса, номер
тепефонУ KoHTaKTHoi особИ - IнститУт yKpaiHcbKoi мовИ Нацiональноi академii наук Украiни,
(0l001, м. Киiв, вул. М. Грушевського, 4, тел. (044)279-18-85
Науковий керiвник - €рмоленко Свiтлана Якiвна, долстор фiлологiчнлlх наук, професор,
член-кореспондент Нацiональноi академii наук Украiни, завiдувач вiддiлу стилiстики, кульryри
мови та соцiолiнгВiстикИ IнстиryтУ yKpaiHcbKoi мови Нацiональноi академii наук Украiни.
ЗавершеНня виконання ocBiTHbo-HayкoBoi програми: 3 1,10.2019 р,
ВисновоК науковогО керiвника пiдготовЛений: 25 листопаДа2O2О р.
Фаховий ceMiHap проведений: 21 сiчня 2О21 р у вiддiлi стилiстики, культури мови та
соцiолiнгвiстики Iнституту yKpaiHcbKoT мови НАН УкраТни
висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне fнаrlення резу.пьтатiв лисертацii
пiдготовлений: 4 лютого 2021 р
[окументи поданi здобувачем до ради:
[нформацiя про прийняття дисертацii до розгляду та анотацiя дисертачii розмiщена на
офiчiйному веб-сайтi ЗВО (HayKoBoi установи) z 25 03,2O2l р
вимоги гrунктiв 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження сryпеня доктора
фiлософii дотримано.
Захист лисертаuiТ плануеться: на 4 травня 2О2| р. в Iнститутi yKpaiHcbKoT мови Нацiональноi
академii наук Украiни (0l00l, м, Киiв, вул. М. Грушевського, 4).
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