
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

засідання вченої ради Інституту філології  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 24 листопада 2020 року 

 

 

1. Ротація кадрового складу вченої ради Інституту філології. 

 

2. Проміжний звіт про реалізацію колективних наукових тем 

 

-  кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства «Розвиток європейських мов і літератур у контексті 

міжкультурної комунікації» (реєстраційний номер: 0116U006607).  
-  кафедри української літератури, і компаративістики і грінченкознавства 

та кафедри світової літератури «Типологія ідентичностей у художньому і 

критичному дискурсах» (реєстраційний номер: 0117U005200). 

- кафедри cхідних мов та перекладу «Розвиток сходознавчих студій у 

контексті інтернаціоналізації вищої освіти» (реєстраційний номер: 

0116U007073).  

- кафедри української літератури, і компаративістики і 

грінченкознавства «Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку 

гуманітарної сфери сучасної України як європейської держави» (реєстраційний 

номер: 0116U002964). 

 

3. Проміжний звіт про реалізацію індивідуальних наукових тем:  

- Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри германської філології  «Проблеми міфосеміотики та 

лінгвоуніверсології». 

- Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри української мови  «Український лінгвокультурний простір: 

функційний аспект».  

-  Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови «Формування компетентного 

українськомовного суб’єкта навчального процесу в середніх і вищих закладах 

освіти». 

- звіт кафедри англійської філології та перекладу про реалізацію наукових 

досліджень «Теоретичні та прикладні аспекти англомовної комунікації». 

- Шапочкіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри германської філології  «Типологія категорії стану в 

давньогерманських мовах  (ІV–XIII ст.)». 

 

4. Затвердження тем наукових досліджень аспірантів та здобувачів І року 

навчання. 

 



5. Уточнення теми випускника аспірантури 2016 – 2020 років навчання 

спеціальності 035 Філологія Семіха Кая. 

 

6. Про призначення двох наукових керівників дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія Ользі 

Володимирівні Шаповал доц. Русудан Махачашвілі і доц. Ху Жунсі  та 

повторне затвердження теми наукового дослідження здобувача О.В. Шаповал 

«Міметичні лексеми східних мов: цифрові засоби ідентифікації». 

 

7.  Про затвердження нової редакції програм кандидатських іспитів зі 

спеціальностей 10.02.04 – германські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство, 

10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.05 – 

порівняльне літературознавство. 

 

8. Про кандидатуру Василя Васильовича Яременка, кандидата 

філологічних наук, Почесного професора Університету щодо нагородження 

медаллю Бориса Грінченка «За особистий внесок у розвиток Університету». 

 

9. Про кандидатуру Дець Ірини Петрівни, студентки ІІІ курсу Інституту 

філології на присудження Грінченківської стипендії. 

 

 

10. Про затвердження тем кваліфікаційних робіт студентів першого 

бакалаврського рівня 035 Філологія (переклад) (2017 рік набору). 

 

11. Різне. 
 

 

 


