
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від  23 березня 2021 р. 

 

1.1.Визнати дисертацію і наукові публікації Рожкова Юрія Григоровича 

на тему «Вербалізація хвороб тварин засобами англійської мови: 

лінгвокогнітивний і структурно-семантичний аспекти»  на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 

03 Гуманітарні науки (науковий керівник – Якуба Валентина Володимирівна, 

доцент кафедри англійської філології та перекладу, кандидат філологічних наук, 

доцент) такими, що відповідають вимогам Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.03.2019 №167 (зі змінами). 

1.1.1. Рекомендувати дисертацію Рожкова Юрія Григоровича на тему 

«Вербалізація хвороб тварин засобами англійської мови: лінгвокогнітивний і 

структурно-семантичний аспекти»  на здобуття ступеня доктора філософії 

035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки до проходження попередньої 

експертизи (фахового семінару) для надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

1.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

для проведення попередньої експертизи (фахового семінару) дисертації 

Рожкова Юрія Григоровича на тему «Вербалізація хвороб тварин засобами 

англійської мови: лінгвокогнітивний і структурно-семантичний аспекти» на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, 

галузь знань 03 Гуманітарні науки: 

кафедри германської філології; 

– кандидатур рецензентів: 

Колесника Олександра Сергійовича, професора кафедри германської 

філології, доктора філологічних наук, професора; 

Махачашвілі Русудан Кирилевни, професора кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства, доктора філологічних 

наук, доцента. 

1.3. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду і 

проведення разового захисту дисертації Рожкова Юрія Григоровича на тему 

«Вербалізація хвороб тварин засобами англійської мови: лінгвокогнітивний і 

структурно-семантичний аспекти» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки: 

голова ради – Колесник Олександр Сергійович, професор кафедри 

германської філології, доктор філологічних наук, професор; 

члени ради: 

Махачашвілі Русудан Кирилевна, професор кафедри романської філології 

та порівняльно-типологічного мовознавства, доктор філологічних наук, доцент 

(рецензент); 

Вінтонів Михайло Олексійович, професор кафедри української мови, 

доктор філологічних наук, професор (рецензент); 



Кравченко Наталія Кимівна, професор кафедри зіставного мовознавства і 

теорії та практики перекладу Київського національного лінгвістичного 

університету, доктор філологічних наук, професор (опонент); 

Матвєєва Світлана Анатоліївна, професор кафедри прикладної 

лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної 

філології, заступник декана з наукової роботи, Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова, кандидат філологічних наук, доцент 

(опонент). 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

 2.1.Визнати дисертацію і наукові публікації Гусар Ангеліни Вікторівни на 

тему "Мовні засоби втілення давньоскандинавських міфологем у сучасному 

пісенному дискурсі (на матеріалі шведської та англійської мов)" на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь 

знань 03 Гуманітарні науки (науковий керівник – Колесник Олександр 

Сергійович, професор кафедри германської філології, доктор філологічних наук, 

професор) такими, що відповідають вимогам Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

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

2.1.2. Рекомендувати дисертацію Гусар Ангеліни Вікторівни на тему 

"Мовні засоби втілення давньоскандинавських міфологем у сучасному 

пісенному дискурсі (на матеріалі шведської та англійської мов)" на здобуття 

ступеня доктора філософії 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки до 

проходження попередньої експертизи (фахового семінару) для надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації. 

2.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

для проведення попередньої експертизи (фахового семінару) дисертації Гусар 

Ангеліни Вікторівни на тему "Мовні засоби втілення давньоскандинавських 

міфологем у сучасному пісенному дискурсі (на матеріалі шведської та 

англійської мов)" на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки: 

кафедри германської філології; 

– кандидатур рецензентів: 

Вінтоніва Михайла Олексійовича, професора кафедри української мови, 

доктора філологічних наук, професора 

Махачашвілі Русудан Кирилевни, професора кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства, доктора філологічних 

наук, доцента. 

2.3. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду і 

проведення разового захисту дисертації Гусар Ангеліни Вікторівни "Мовні 

засоби втілення давньоскандинавських міфологем у сучасному пісенному 

дискурсі (на матеріалі шведської та англійської мов)" на здобуття наукового 



ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 

Гуманітарні науки: 

голова ради – Махачашвілі Русудан Кирилевна, професор кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства, доктор 

філологічних наук, доцент; 

члени ради: 

Вінтонів Михайло Олексійович, професор кафедри української мови, 

доктор філологічних наук, професор (рецензент); 

Чеснокова Ганна Вадимівна, професор кафедри англійської філології та 

перекладу, кадидат філологічних наук, професор  (рецензент); 

Мізін Костянтин Іванович, завідувач кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор філологічних 

наук, професор (опонент); 

Потапенко Сергій Іванович, професор кафедри  англійської філології, 

перекладу і філософії мови імені професора О.М.Мороховського Київського 

національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, 

професор (опонент). 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

3.1. Визнати дисертацію і наукові публікації Тугай Олександри 

Миколаївни на тему «Складне речення з дієсловами волевиявлення в 

ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект» на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь 

знань 03 Гуманітарні науки (науковий керівник – Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, 

професор кафедри германської філології, доктор філологічних наук, професор) 

такими, що відповідають вимогам Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.03.2019 №167 (зі змінами). 

3.1.2. Рекомендувати дисертацію Тугай Олександри Миколаївни на тему 

«Складне речення з дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові: 

структурно-функціональний аспект» на здобуття ступеня доктора філософії 

035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки до проходження попередньої 

експертизи (фахового семінару) для надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

3.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

для проведення попередньої експертизи (фахового семінару) дисертації Тугай 

Олександри Миколаївни на тему «Складне речення з дієсловами волевиявлення 

в ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект» на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь 

знань 03 Гуманітарні науки: 

– кафедри германської філології; 

– кандидатур рецензентів: 



Вінтонів Михайло Олексійович, професора кафедри германської 

філології, доктора філологічних наук, професора; 

Махачашвілі Русудан Кирилевни, професора кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства, доктора філологічних 

наук, доцента. 

3.3. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду і 

проведення разового захисту дисертації Тугай Олександри Миколаївни на тему 

«Складне речення з дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові: 

структурно-функціональний аспект» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки: 

голова ради – Колесник Олександр Сергійович, професор кафедри 

германської філології, доктор філологічних наук, професор; 

члени ради: 

Махачашвілі Русудан Кирилевна, професор кафедри романської філології 

та порівняльно-типологічного мовознавства, доктор філологічних наук, доцент 

(рецензент); 

Вінтонів Михайло Олексійович, професор кафедри української мови, 

доктор філологічних наук, професор (рецензент); 

Жаботинська Світлана Анатоліївна, професор кафедри англійської 

філології та методики навчання англійської мови Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, доктор філологічних наук, 

професор (опонент); 

Жуковська Вікторія Вікторівна, доцент кафедри міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, кандидат філологічних наук, доцент (опонент). 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

4.1. Затвердити тему дисертаційної роботи  Девос Анастасії 

Олександрівни «Сучасна соціальна реклама: лінгвокогнітивний, семіотичний та 

комунікативний виміри» на здобуття ступеня доктора наук зі спеціальності 

035 Філологія. Науковий консультант: д.філол.н., доц. Махачашвілі Р.К. 

4.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

теми дисертації Девос А.О. 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

5.1.За результатами моніторингу реалізації наукової теми «Актуальність 

спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери сучасної України 

як європейської держави», реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: № 0116 U002964 

(термін виконання: 05.2016-05.2021) схвалити обґрунтування про необхідність 

пролонгації.  



5.2. Пролонгувати науково-дослідну теми кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства Інституту філології «Актуальність 

спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери сучасної України 

як європейської держави», реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: № 0116 U002964 

(керівник теми: Андрєєва С. С., кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства Інституту філології) для завершення дослідження в частині 

підготовки до друку й видання зібрання спадщини Бориса Грінченка та 

інтелектуальної біографії Бориса Грінченка терміном на 1 (один) рік (05.2021-

05.2022).  
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

6. Реорганізувати кафедру англійської філології та перекладу Інституту 

філології у кафедру англійської мови та комунікації і кафедру лінгвістики та 

перекладу з 01 вересня 2021 р. 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

 7. Схвалити нові редакції освітніх програм ІІ магістерського рівня, а 

саме: 

- 035 Філологія Спеціалізація «Романські мови та літератури (переклад 

включно)».  Мова і література (іспанська); 

- 035 Філологія Спеціалізація «Романські мови та літератури (переклад 

включно)».  Мова і література (італійська); 

- 035 Філологія Спеціалізація «Романські мови та літератури (переклад 

включно)».  Мова і література (французька); 

- 035 Філологія спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад 

включно)». Мова і література (англійська); 

- 035 Філологія спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад 

включно)». Мова і література (німецька); 

- 035 Філологія спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад 

включно)». Переклад (англійська мова); 

- 035 Філологія «Східні мови та літератури (переклад включно)».  Мова і 

література (китайська); 

- 035 Філологія «Східні мови та літератури (переклад включно)».  Мова і 

література (японська). 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

8. Затвердити програми вступних іспитів до аспірантури та докторантури з 

іноземної мови, а саме: 



- Програму вступного випробування (іспиту) до аспірантури з іноземної 

мови (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська); рівень вищої 

освіти: третій (освітньо-науковий); на основі: освітнього ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста); 

- Програму вступного випробування (іспиту) до докторантури з іноземної 

мови (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська); рівень вищої 

освіти: науковий; на основі: ступеня доктора філософії / кандидата наук. 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

9.1. Схвалити таку назву рукопису навчального посібника: «Практикум з 

дисципліни "Вступ до романської філології"» (автор: Харченко Т.Г.). 

9.2. Рекомендувати до друку рукопис навчального посібника «Практикум з 

дисципліни "Вступ до романської філології"» (автор: Харченко Т.Г.).  

Рецензенти: Черкашина Т.Ю., д.філол.н., доц., завідувач кафедри романської 

філології та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна; Шабінський М.Є., к.педагог.н., доцент кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

9.3. Клопотатися перед Вченою радою Університету про рекомендацію 

зазначеного рукопису до друку. 

9.4. Видання здійснити за кошти Університету (відповідно до п. 3 

Тематичного плану видань на 2021 календарний рік). 
Результати голосування: 

«За» – 21. 

«Проти» – немає. 

«Утримався» – немає. 

 

 

 


