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MiHicTepcTBo освiти i науки УкраТни
Щепартамент атестацii кадрiв вищоi квалiфiкацiI

Повiдомлення
про приЙняття дисертацii до розгляду

Прiзвище,

iм'я та по батьковi здобувача ступеня доктора

I_{игвiнцева Юлiя Олександрiвна

фiлософiТ

-

Посада здобувача i повна назва ycl,alloBиl де BiH працюс - молодш_tий науковий
спiвробiтник вiддiлу лексикоJlогii, JIексикоI,рафiI,га структурцо-математичноi
лiнгвiстики Iнституту украiнськоТ мови Нацiональноi академii наук Украiни
Тема дисертацiТ та дата iT затвердження - <Щжерела та способи неосемантизацiТ
сучасноi украТнськоТ лексики>>, 23. l 1 .201 7 р.
Код та назва спецiальностi

-

035 <Фiлологiя>

Шифр та назва галузi знаllь - 0З <Гуманiтарнi науки)
Шифр спецiалiзованоТ ради - ДФ 26.|7З.O0З

Найменування закладу вищоТ освiти (HayKoBoi установи), пiдпорядкування,
адреса, номер телефопу контактноТ особи Iнститут украiнськоi мови
НацiональноТ академiТ наук УкраТни, вул. Михайла Грушевського, 4, м. КиТв,
0100 l, тел. (044)219-1 8-85

Науковий керiвник (и)

Карпi.llовська €вгенiя

АнатолiТвна, доктор

фiлологiчних наук, професор, завiдува,л вiдлi.lrу лексикоJlоt,iТ, лексикоrрафii тa
структурно-математичноi лiнгвiстики lнсти,rуту yKpaTHcbKoi мови НацiональноТ
академii наук Украiни
Завершення виконанltя ocBiT,llbo-llayкoвoT програми: 3 1. 10.2021 р.
Висновок HayкoBo1,o керiвника (-iB) пiлготовлений; 01.11 .202| р.
Фаховий ceMiHap проведеItиit 25,||,2021 р. у вiддiлi лексикологii, лексикографiТ
та структурно-математичноi лiнгвiстики Iнституту украiнськоi мови Нацiональноi
академii наук Украiни
Висновок про IIаукову новиз[Iу, теоретичtIе та практичне значення
результатiв дисертацii пiлгот,ов.пеltий: 30.1 l .202l р.

Щокументи поданi здобувачем до ради: 28.|2.202I р.

Iнформацiя про прийняття дисертацii до розгляду та анотацiя дисертаuiТ
розмiщена на офiцiйному веб-сайтi ЗВО (науковоi установи)z 29.|2.202l р.
Вимоги пунктiв 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня
доктора фiлософiТ лотримаlло.

Захист дисертацiТ плаllуеться: 0В.02.2022р. об 11.00 в Iнститутi

мови НацiонаlьноТ академiТ наук Украiни

Голова
спецiалiзованоТ вченоi ради

дФ 26.17з.O0з

украТнськоТ
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