
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

засідання вченої ради Інституту філології  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 19 січня 2021 року 

 
1. Про присвоєння вченого звання професора кафедри української 

літератури, компаративістики і грінченкознавства Вінніковій Наталії Миколаївні, 

доктору філологічних наук. 

 

2.1. Про відповідність дисертації і наукових публікацій Кая Семіха на тему 

«Місто як міф в українській і турецькій прозі доби постмодерну: особливості 

авторських та національних репрезентацій» на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні 

науки (науковий керівник – Гальчук Оксана Василівна, професор кафедри світової 

літератури, доктор філологічних наук, доцент) вимогам Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №167 (зі змінами). 

2.2. Про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення попередньої 

експертизи (фахового семінару) дисертації Кая Семіха на тему «Місто як міф в 

українській і турецькій прозі доби постмодерну: особливості авторських та 

національних репрезентацій» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки (науковий керівник 

– Гальчук Оксана Василівна, професор кафедри світової літератури, доктор 

філологічних наук, доцент). 

2.3. Розгляд пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації Кая Семіха на тему 

«Місто як міф в українській і турецькій прозі доби постмодерну: особливості 

авторських та національних репрезентацій» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки 

(науковий керівник – Гальчук Оксана Василівна, професор кафедри світової 

літератури, доктор філологічних наук, доцент). 

 

3.1. Про розгляд відповідності дисертації і наукових публікацій 

Квіцинської Вікторії Віталіївни на тему «Інтермедіальні модифікації у 

творчості Михайла Жука» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки (науковий 

керівник – Козлов Роман Анатолійович, професор кафедри української 

літератури, компаративістики і грінченкознавства, доктор філологічних наук, 

доцент) вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

06.03.2019 №167 (зі змінами). 

3.2. Про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення 

попередньої експертизи (фахового семінару) дисертації Квіцинської Вікторії 

Віталіївни на тему «Інтермедіальні модифікації у творчості Михайла Жука»  на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, 

галузь знань 03 Гуманітарні науки (науковий керівник – Козлов Роман 

Анатолійович, професор кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства, доктор філологічних наук, доцент). 



3.3. Розгляд пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації Квіцинської 

Вікторії Віталіївни на тему «Інтермедіальні модифікації у творчості Михайла 

Жука» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки (науковий керівник – Козлов 

Роман Анатолійович, професор кафедри української літератури, компаративістики 

і грінченкознавства, доктор філологічних наук, доцент). 

 
4. Про уточнення теми дисертації Рожкова Юрія Григоровича на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія (науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, доцент В.В. Якуба). 

 

5. Затвердження переліку вибіркових дисциплін по Інституту філології на 

2021-2022 навчальний рік. 

 

6. Затвердження переліку навчальних дисциплін, до яких мають бути 

розроблені та сертифіковані ЕНК у ІІ семестрі 2020-2021н.р. 

 

7. Про рекомендацію до друку  

- рукопису наукового видання: Грінченко Борис. Зібрання творів. 

Літературознавча спадщина. Кн. 1; Кн. 2 / Б. Грінченко ; упоряд.: 

В. В. Яременко, О. М. Мислива, Т. О. Олещенко ; кер. проєкту, голова ред. ради 

В. О. Огнев’юк ; вступ. слово В. О. Огнев’юка ; передм., комент., прим. 

В. В. Яременка. – К. : [Київ. ун-т імені Бориса Грінченка], 2020 ; Кн.1 – 379 с.; 

Кн. 2 – 626 с. 

- рукопису наукового видання: Грінченко Борис. Зібрання творів. 

Мовознавча спадщина / Б. Грінченко ; упоряд.: В. В. Яременко, І. В. Яковлева ; 

кер. проєкту, голова ред. ради В. О. Огнев’юк ; вступ. слово В. О. Огнев’юка ; 

передм., комент., прим. В. В. Яременка. – К. : [Київ. ун-т імені Бориса 

Грінченка], 2020. – 585 с. 
 

8. Різне. 


