
Рішення 

вченої ради Інституту філології  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 25 лютого 2020 року 

 

1. Вивести зі складу вченої ради  Інституту філології Лілію 

Калитюк, делегованого члена від кафедри германської філології, у зв’язку зі 

звільненням.  
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

2.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження Івана Тищенка у 

такому формулюванні: «Український біографічний роман початку ХХІ ст. в 

контексті творення національної міфології (на матеріалі романістики Тані 

Малярчук  та А. Кірсанова, С. Дзюби)». Науковий керівник: д.філоло.н., 

професор, Олена Єременко. 

2.2. Клопотатися перед вченою радою Університету про затвердження 

теми дисертаційного дослідження Івана Тищенка (за умови редагування 

тексту обґрунтування). 
Результати голосування: 

«За» – 21. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

3.1. Звіт заступника директора Інституту філології з науково-методичної 

та навчальної роботи кандидата педагогічних наук Людмили Заяць схвалити. 

3.2. Оновити освітні програми підготовки на першому 

(бакалаврському),  другому (магістерському) рівнях вищої освіти відповідно 

до затверджених стандартів вищої освіти,  вимог положення про акредитацію 

освітніх програм. 

3.3. Підготувати та провести у 2020 н.р. акредитації магістерських 

програм, відповідно до нормативних вимог, а саме 035 Фіологія, ОНП 

«Українська мова, література та зарубіжна література» (другий 

(магістерський) рівень вищої освіти);  а саме 035 Фіологія, ОНП «Зарубіжна 

література та світова художня культура»» (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти).   

3.4.  Оновити робочі програми навчальних дисциплін та практик 

відповідно до методичних рекомендацій та профілів освітніх програм;  

3.5. Збільшити частку навчальних дисциплін, які забезпечені ЕНК у т.ч. 

до 100% для заочної форми навчання (бакалаврат і магістратура) та денної 

магістратури. 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

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

 

4.1. Звіт заступника директора Інституту філології з наукової роботи 

кандидата філологічних наук, доцента Олени Доценко за роботу у 2019 році 

схвалити. 



4.2. Визнати пріоритетними такі напрямки наукової роботи на 2020 рік: 

– підвищення якості досліджень та публікаційної активності науково-

педагогічних і наукових працівників Інституту; 

– популяризація результатів досліджень через е-ресурси (офіційний веб-

сайт Університету, е-журнали, е-репозиторій, Research Gate, ЗМІ, соціальні 

мережі тощо); 

– підвищення публікаційної активності співробітників у наукових 

виданнях (квартилів 1,2,3), що входять до наукометричних баз даних Scopus 

та Web of Science; 

– просування наукових періодичних видань Інституту до категорії Б та 

міжнародних наукометричних баз даних; 

– підвищення результативності участі студентів у заходах наукової 

конкуренції. 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 
 

5.1. Звіт заступника директора Інституту філології з соціально-

гуманітарної роботи кандидата психологічних наук, доцента Тетяни 

Саврасової-В’юн за роботу у 2019 році схвалити. 

5.2. Визнати пріоритетними такі напрямки соціально-гуманітарної 

роботи на 2020 рік: 

-реалізація заходів з розвитку корпоративної культури та інтелігентності 

особистості як фундаментальних складових корпоративної культури 

суб’єктів освітнього процесу Університету; 

-реалізація заходів щодо розвитку побутової культури студентів у 

гуртожитках; 

-оптимізація висвітлення проведених тематичних, культурно-

мистецьких заходів кафедрами у соціальних мережах, на сайті Інституту, 

Університету; 

-вдосконалення системи відзначення студентів, що реалізують заходи 

соціального проекту «З Києвом і для Києва»; 

-здійснення профорієнтаційних заходів, акцій до тематичних, пам’ятних 

дат, заходів із розвитку корпоративної культури серед студентів. 
Результати голосування: 

«За» – 21. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 
 

6. Клопотатися перед ректором або вченою радою Університету про 

внесення змін до «Положення про організацію та користування 

корпоративною електронною поштою Київського університету імені Бориса 

Грінченка»: 

І. Викласти окремі пункти у такій редакції: 

3.4. Персональні е-адреси співробітників Університету формуються з 

ПІБ співробітника та подаються таким чином: 

3.4.1. Для співробітників – громадян України перша літера власного 

імені, перша літера по батькові (за бажанням), прізвище співробітника в 



транслітерації* з символом крапки між елементами (наприклад, Сергій 

Петрович Іванов – s.ivanov@kubg.edu.ua). 

3.4.2. Для громадян інших держав перша літера власного імені, прізвище 

співробітника – згідно з написанням базовою латинкою у паспорті з 

символом крапки між елементами (наприклад, Го Вейжень – 

g.weiren@kubg.edu.ua). 

3.5. Корпоративна е-адреса поштової скриньки студентів формується 

автоматично за таким алгоритмом: 

3.5.1. Для студентів – громадян України перші літери імені та по 

батькові, прізвище і абревіатура інституту в транслітерації* із зазначенням 

року вступу до Університету @kubg.edu.ua. Наприклад, Андрій Миколайович 

Петров, Інститут філології, рік вступу 2019 – отримає корпоративну е-адресу 

ampetrov.if19@kubg.edu.ua. 

3.5.2. Для громадян інших держав перша літера імені, прізвище і 

абревіатура інституту згідно з написанням базовою латинкою у паспорті із 

зазначенням року вступу до Університету @kubg.edu.ua. Наприклад, Вільям 

Смайлі, Інститут філології, рік вступу 2019 – отримає корпоративну е-адресу 

wsmiley.if19@kubg.edu.ua. 

3.5.3. За наявності повного збігу перших букв імені, по батькові та 

прізвища, додається цифра (1). 

ІІ. Додати примітку: 

* Транслітерація українських імен латинкою здійснюється у 

відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України Про впорядкування 

транслітерації українського алфавіту латиницею від 27 січня 2010 р. № 55. 

(URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF/print143376 

8494449412) 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 
 

7. Інформацію Ірини Руснак, доктора філологічних наук, професора, 

голову вченої ради Інституту філології взяти до уваги. 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 
 

8.1. Рекомендувати до вступу до аспірантури за спеціальністю 

035 Філологія (освітня програма «Філологія»: 

- Тетяну Миколаївну Городілову,  викладача кафедри германської 

філології; 

- Дар’ю Вячеславівну Єрмакову, викладача кафедри романської філології 

та порівняльно-типологічного мовознавства; 

- Ангеліну Олександрівну Кравченко, випускницю 2020 р. освітньої 

програми «Українська мова і література» другого (магістерського) освітнього 

рівня; 

- Марію Ігорівну Журенко, випускницю 2019 р. освітньої програми 

«Літературна творчість» другого (магістерського) освітнього рівня; 



- Ігоря Геннадійовича Рязанова, випускника 2020 р. освітньої програми 

«Англійська мова та література» другого (магістерського) освітнього рівня. 

8.2. Рекомендувати на навчання поза аспірантурою за спеціальністю 035 

Філологія  

- Ольгу Володимирівну Шаповал, викладача кафедри східних мов та 

перекладу. 

- Вікторію Олександрівну Максимець, викладача кафедри східних мов та 

перекладу; 

- Марію Дмитрівну Попову, викладача кафедри східних мов та 

перекладу; 

- Марію Борисівну Ільницьку, викладача кафедри східних мов та 

перекладу; 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

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

 

9. Затвердити у цілому програми вступних іспитів до аспірантури 

(основних та додаткових); допрацювати програми у робочому порядку. 

Термін: до 6 березня 2020 року. 

Відповідальна: гарант освітньої програми Олена Бровко. 
Результати голосування: 

«За» – 21. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 
 

10. Інформацію Людмилу Заяць, кандидата педагогічних наук, 

заступника директора Інституту філології з науково-методичної та 

навчальної роботи, про академічні результати І семестру 2019-2020 

навчального року взяти до уваги. 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

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

 

11. Дозволити викладання таких дисциплін (з урахуванням розроблених 

та сертифікованих ЕНК): 

ПІБ викладача 
Назви 

дисципліни 

Курс 

Семестр 

група 

Кількість 

ауд.годин 

Кількість 

годин 

дистанц. 

Посилання на ЕНК 

 

Кафедра української літератури та компаративістики 

Удовиченко 

Лариса 

Миколаївна 

Методика 

викладання 

мовознавчих і 

літературо-

знавчих 

дисциплін 

V курс 

10 семестр 

ФІНм-2-19-

1,4 д  

ФІНм-2-19-

1,4 д 

16 год.; 

З них 

4год. 

лекції,  

12 год 

практ. 

 

8 год.;  

з них  

2год. 

лекції,  

6 год 

практ. 

https://elearning.kubg.e
du.ua/course/view.php?i

d=8216 

 

Кафедра української мови 

Доценко 

Олена 

Сучасні 

аспекти 

V курс 

10 семестр 

24 год.; 

з них  

12 год.; 

з них 
https://elearning.kubg.e
du.ua/course/view.php?i

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8216
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8216
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8216
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=10220
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=10220


Леонідівна лінгвістики: 

Комунікативна 

лінгвістика 

УМм-1-19 

– 2,0д 

8 год. 

лекції,  

16 год. 

семін. 

 

0 год. 

лекції, 

12 год. 

семін. 

d=10220 

 

Результати голосування: 

«За» – 21. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 
 

 
 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=10220

