
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 19 вересня 2019 р. 

 

1.1. Затвердити тему наукового дослідження аспірантки І року навчання 

Трофименко Анастасії Валентинівни у такому формулюванні: «Модифікації 

жанру горор в українській літературі» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація: теорія літератури). 

Науковий керівник: к.філол.н. Башкирова О.М. 

1.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

теми наукового дослідження Трофименко А.В. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 

«Проти» –  немає. 
«Утрималися» – немає. 

 

2.1. Затвердити індивідуальні плани роботи докторантів І року навчання 

Спеціальність: 035 Філологія (українська мова) 

Грипас Оксани Юріївни   

Спеціальність: 035 Філологія (теорія літератури) 

Динниченко Тетяни Анатоліївни   

Ліхоманової Наталії Олександрівни   
Результати голосування: 

«За» – 23. 
«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

2.2. Затвердити індивідуальні плани роботи аспірантів І року навчання 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Космідайло Ірини Олександрівни   

Набок-Бабенко Юлії Сергіївни  

Резнік Тетяни Петрівни  

Спеціальність: 035 Філологія (загальне мовознавство) 

Бахтіної Анни Олегівни     

Білик Катерини Миколаївни    

Спеціальність: 035 Філологія (українська мова) 

Бойко Марії Іванівни  

Шуленка Олександра Сергійовича  

Спеціальність: 035 Філологія (теорія літератури) 

Трофименко Анастасії Валентинівни  

Воробйова Олександра Сергійовича  

Спеціальність: 035 Філологія (українська література) 

Тищенка Івана Івановича  

Спеціальність: 035 Філологія (германські мови) 

Барчук Стефанії Анатоліївни    

Гольцевої Марії Ігорівни   

Слєпушової Ангеліни Ігорівни    
Результати голосування: 



«За» – 23. 

«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію завідувачів кафедр про профорієнтаційні заходи щодо 

вступу на перший (бакалаврський) освітній рівень та на другий 

(магістерський) освітній рівень взяти до уваги. 

3.2. Охопити інформуванням про бакалаврські та магістерські програми 

Інституту філології педагогічні коледжі прилеглих до Києва областей. 

3.3. Розглянути можливість запровадження актуальних та затребуваних 

на ринку праці спеціалізацій для магістрів-україністів: «Українська мова як 

іноземна», «Українська та міжкультурна комунікація у слов’янському світі». 

3.4. Доповнити вибірковий блок дисциплін оновленого навчального 

плану для магістрів-україністів дисциплінами для поглиблення фахових 

компетентностей.  

3.5. Розглянути можливість модернізації освітніх програм з вивчення 

германських, романських та східних мов з метою внесення кваліфікації 

«перекладач» у диплом випускників магістратури задля конкурентної 

переваги. 

3.6. Розглянути можливість запровадження: 

 окремого навчального плану для підготовки на базі молодшого 

спеціаліста (трирічний бакалавріат для студентів, що вивчають англійську 

мову та літературу); 

 окремого навчального плану для продовження освіти з фаху в 

магістратурі та окремого навчального плану для перехресного вступу. 

3.7. Запровадити викладання в магістратурі англійською мовою, що 

відповідає потребам сьогодення та академічної мобільності. 

3.8. Популяризувати освітні програми  магістратури за спеціальностями 

«Германські мови», «Романські мови», «Східні мови» на  інших 

спеціальностях Університету, а саме: «Країнознавство», «Міжнародні 

відносини», «Міжнародна журналістика» для можливості перехресного 

вступу. 

3.9. Заслухати у березні 2020 року на вченій раді Інституту філології 

інформацію про конкретні результати щодо вдосконалення профорієнтаційної 

роботи, підвищення якості освітніх програм та їхньої привабливості для 

вступників. 

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр. 

Термін виконання: до березня 2020 року. 
 

Результати голосування: 

«За» – 23. 

«Проти» –  немає. 
«Утрималися» – немає. 

 

4. Затвердити форми Індивідуального плану бакалаврського та 

магістерського дослідження. 

 



Форми Індивідуального плану бакалаврського та магістерського 

дослідження додано до Протоколу засідання вченої ради окремим 

документом. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 
«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

5. Інформацію Л.І. Заяць, заступника директора Інституту філології з 

науково-методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, про 

результати атестації студентів у 2018-2019 навчальному році взяти до уваги. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 

«Проти» –  немає. 
«Утрималися» – немає. 

 

6. Затвердити план підвищення кваліфікації за фаховим модулем 

(стажування) науково-педагогічних працівників Інституту філології на 2019-

2020 навчальний рік. 

 

ПІБ працівника Посада Кафедра 
Матвєйченко Вікторія Вікторівна доцент 

Кафедра англійської 

філології та перекладу 
Батіна Ірина Алимівна ст. викладач 

Сергеєва Ольга Степанівна ст. викладач 
Ноговська Світлана Григорівна викладач 

Редька Інна Анатоліївна доцент Кафедра германської 

філології Торговець Юлія Іванівна ст. викладач 

Сін Чжефу доцент Кафедра східних мов і 

перекладу Шелудько Катерина Олегівна  викладач 

Євтушенко Світлана Олександрівна доцент Кафедра української 

літератури і 

компаративістики 

Сінченко Олексій Дмитрович доцент 

Луцюк Микола Володимирович доцент 

Вінтонів Михайло Олексійович професор 

Кафедра української мови 

Видайчук Тетяна Леонідівна доцент 

Русаченко Наталя Павлівна доцент 

Лахно Наталія Валентинівна доцент 

Вінтонів Тетяна Миколаївна доцент 

Остапченко Олена Вадимівна ст. викладач 

Ковбасенко Юрій Іванович   завідувач Кафедра світової літератури 

Харченко Тетяна Гадульзянівна професор 

Кафедра романської 

філології та порівняльно-

типологічного мовознавства 
Результати голосування: 

«За» – 23. 
«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-anhliiskoi-filolohii/sklad-kafedry-309.html?pid=588&sid=592:%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%94%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-anhliiskoi-filolohii/sklad-kafedry-309.html?pid=588&sid=859:%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-anhliiskoi-filolohii/sklad-kafedry-309.html?pid=588&sid=780:%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


7.1. Інформацію головних редакторів та відповідальних секретарів наукових 

видань Інституту філології взяти до уваги. 

7.2. Доручити Вишницькій Ю.В. перевести збірник наукових праць 

«Літературний процес: методологія, імена, тенденції» на платформу Open Jornal 

System. 

Відповідальна: Вишницька Ю.В. 

Термін виконання: до грудня 2019 року. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 

«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

8.1. Інформацію О.Л. Доценко, заступника директора Інституту філології з 

наукової роботи, кандидата філологічних наук, доцента, про  публікації доробків 

науково-педагогічних та наукових працівників Інституту філології у виданнях, 

включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus взяти до уваги. 

8.2. Доручити заступникові директора Доценко О.Л. створити базу якісного 

складу науково-педагогічних та наукових працівників Інституту філології, які 

мають індексовані публікації у виданнях, включених до Web of Science Core 

Collection та/або Scopus. 

Термін виконання: жовтень 2019 року. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 

«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

 

 


