
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від  20 квітня 2021 р. 

 

1.1. Схвалити звіт про реалізацію колективної наукової теми кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства «Розвиток 

європейських мов і літератур у контексті міжкультурної комунікації» 

(державний реєстраційний номер: 0116U006607); науковий керівник теми – 

д.філол.н., доц. Русудан Махачашвілі.  
1.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про розгляд та 

схвалення звіту про реалізацію колективної наукової теми кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства «Розвиток європейських 

мов і літератур у контексті міжкультурної комунікації» (державний 

реєстраційний номер: 0116U006607); науковий керівник теми – д.філол.н., доц. 

Русудан Махачашвілі.  
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

2.1.За результатами моніторингу реалізації наукової теми наукової теми 

кафедри cхідних мов та перекладу «Розвиток сходознавчих студій у контексті 

інтернаціоналізації вищої освіти» (державний реєстраційний номер: 

0116U007073; термін виконання: 05.2016-05.2021) схвалити обґрунтування про 

необхідність пролонгації.  

2.2. Пролонгувати науково-дослідну теми кафедри cхідних мов та 

перекладу «Розвиток сходознавчих студій у контексті інтернаціоналізації вищої 

освіти», реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0116U007073 (керівник теми: 

Семеніст І.В., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри східних 

мов і перекладу Інституту філології) для завершення міжнародних наукових 

досліджень спільно з Інститутом Конфуція та Китайською академією 

соціальних наук, підготовки до друку та видання низки навчальних посібників 

спільних досліджень з дослідження в «Мова і література (китайська)», «Мова і 

література (японська)», апробації результатів наукового проєкту 

«TRANSITION: Transformation, Network, Society, Education» терміном на 1 

(один) рік (05.2021-05.2022). 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

3. Схвалити план реалізації наукової теми кафедри української 

літератури, компаративістики і грінченкознавства «Актуальність спадщини 

Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери сучасної України як 

європейської держави» (державний реєстраційний номер 0116U002964;  

науковий керівник – Андрєєва С.С., термін виконання: травень 2016 ‒ травень 

2022). 
Результати голосування: 



«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

4. Схвалити нові редакції освітніх програм ІІ магістерського рівня, а саме: 

- 035 Філологія Спеціалізація «Українська мова та література». Освітня 

програма «Українська мова та література»;  

- 035 Філологія Спеціалізація «Українська мова та література». Освітня 

програма «Українська мова, література та зарубіжна література»;  

- 035 Філологія Спеціалізація «Українська мова та література». Освітня 

програма «Зарубіжна література та світова художня культура».  
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

5. Стан написання випускових кваліфікаційних робіт в Інституті філології 

визнати задовільним. 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

6. Інформацію Олени Доценко, кандидата філологічних наук, доцента, 

заступника директора Інституту філології з наукової роботи, про організацію та 

проведення фестивалю науки, взяти до уваги. 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

7. Рекомендувати до друку рукопис збірника наукових збірника наукових 

праць  «Studia Philologica» (Філологічні науки). – 2020. – № 15.  
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

 

 

 

 


