
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 24 листопада 2020 р. 

 

У зв’язку проведенням засідання вченої ради Інституту філології 

24 листопада 2020 року у форматі відеоконференції делегувати підпис членів 

вченої ради у листку присутності (з позначкою «дистанційно») вченому 

секретареві Інституту філології Тетяні Видайчук. 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

1. У зв’язку з ротацією складу Наукового товариства студентів, аспірантів, 

молодих учених Інституту філології  

- вивести зі складу членів вченої ради Інституту філології  Гілевич Аліну 

Василівну, викладача кафедри східних мов та перекладу, як таку, що склала 

обов’язки голови товариства;  

- увести до складу членів вченої ради Інституту філології Джиджору Ніну 

Миколаївну, студентку ІІІ курсу Інституту філології, як таку, що прийняла 

обов’язки голови товариства; 

- увести до складу членів вченої ради Інституту філології Білик Катерину 

Миколаївну, викладача кафедри романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства, як таку, що прийняла обов’язки заступника голови 

товариства. 
Результати голосування: 

«За» – 24. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

2.1. Схвалити проміжний звіт про реалізацію колективної наукової теми 

кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 

«Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної 

комунікації» (реєстраційний номер: 0116U006607).  
Результати голосування: 

«За» – 24. 

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

2.2. Схвалити проміжний звіт про реалізацію колективної наукової теми 

кафедри української літератури, і компаративістики і грінченкознавства та 

кафедри світової літератури «Типологія ідентичностей у художньому і 

критичному дискурсах» (реєстраційний номер: 0117U005200). 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

2.3. Схвалити проміжний звіт про реалізацію колективної наукової теми 

кафедри східних мов та перекладу «Розвиток сходознавчих студій у контексті 

інтернаціоналізації вищої освіти» (реєстраційний номер: 0116U007073). 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

2.4. Схвалити проміжний звіт про реалізацію колективної наукової теми 

кафедри української літератури, і компаративістики і грінченкознавства 

«Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери 



сучасної України як європейської держави» (реєстраційний номер: 

0116U002964). 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

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

 

3.1. Схвалити проміжний звіт про реалізацію індивідуальної наукової теми 

Колесника Олександра Сергійовича, доктора філологічних наук, професора 

професора кафедри германської філології  «Проблеми міфосеміотики та 

лінгвоуніверсології». 
Результати голосування: 

«За» – 24. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

3.2.  Схвалити проміжний звіт про реалізацію індивідуальної наукової теми 

Вінтоніва Михайла Олексійовича, доктора філологічних наук, професора 

професора кафедри української мови  Український лінгвокультурний простір: 

функційний аспект». 
Результати голосування: 

«За» – 24. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

3.3. Схвалити проміжний звіт про реалізацію наукової теми Карамана 

Станіслава Олександровича, доктора педагогічних наук, професора, завідувача 

кафедри української мови «Формування компетентного українськомовного 

суб’єкта навчального процесу в середніх і вищих закладах освіти». 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

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

3.4. Схвалити проміжний звіт про реалізацію колективної наукової теми 

кафедри англійської філології та перекладу про реалізацію наукових 

досліджень «Теоретичні та прикладні аспекти англомовної комунікації». 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

3.5. Схвалити проміжний звіт про реалізацію індивідуальної наукової теми 

Шапочкіної Ольги Володимирівни кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри германської філології  «Типологія категорії стану в давньогерманських 

мовах  (ІV–XIII ст.)». 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

4.1.1 Затвердити тему наукового дослідження Журенко Марії Ігорівни у 

такому формулюванні: «Специфіка та форми проєктування змішаної реальності 

у прозі Володимира Даниленка». Науковий керівник: проф. Бондарева О.Є. 

4.1.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

теми дисертації М.І. Журенко. 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

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

4.2.1 Затвердити тему наукового дослідження Максимець Вікторії 

Олександрівни «Дискурс жіночої екзистенції у творчості Оксани Драгоманової 

і Цань Сюе: моделі художньої репрезентації». Науковий керівник: доц. 

Гальчук О.В. 



4.2.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

теми дисертації В.О. Максимець. 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

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

4.3.1 Затвердити тему наукового дослідження Попової Марії Дмитрівни у 

такому формулюванні «Трансформація естетичних практик китайської лірики 

(на прикладі творчості «туманних поетів»)». Науковий керівник: 

д.габіліт.гум.н., проф.  Брацкі А. С. 

4.3.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

теми дисертації М.Д. Попової. 
Результати голосування: 

«За» – 24. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

5.1. Уточнити тему випускника аспірантури 2016 – 2020 років навчання 

спеціальності 035 Філологія Семіха Кая у такому формулюванні «Місто як міф 

в українській і турецькій прозі доби постмодерну: особливості авторських та 

національних репрезентацій».  Науковий керівник: д.філол.н., доц. Гальчук О.В. 

5.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про уточнення теми 

дисертації Семіха Кая. 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

Відповідно до пп. 14, 24 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 №261 (зі змінами), пп. 2.9, 8.1 Положення про підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті (наказ 

від 31.05.2019 №388) (зі змінами), на підставі клопотання завідувача кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічнного мовознавства доц. Русудан 

Махачашвілі та клопотання завідувача кафедри східних мов та перекладу доц. 

Івана Семеніста: 

6.1. Призначити другим науковим керівником Шаповал Ольги 

Володимирівни, здобувача наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія поза аспірантурою Університету, Ху Жунсі, 

доцента кафедри східних мов і перекладу Інституту філології, кандидата 

педагогічних наук; клопотатися перед Вченою радою Університету про 

відповідне призначення. 

6.2. Розподілити 50 годин щорічного навчального навантаження за 

керівництво аспірантом по 25 годин між науковими керівниками 

Р.К.Махачашвілі та Ху Жунсі; 

6.3. Розподілити обов’язки між науковими керівниками Р.К.Махачашвілі 

та Ху Жунсі так:  

Махачашвілі Р.К. Здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією. 

Надає консультації щодо змісту і методології наукових 

досліджень аспіранта. 

Контролює виконання індивідуального плану наукової 

роботи та індивідуального навчального плану аспіранта  і 

відповідає перед вченою радою Університету за належне 



та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника. 

Ху Жунсі Здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією. 

Надає консультації щодо змісту наукових досліджень 

аспіранта. 

Контролює виконання індивідуального плану наукової 

роботи аспіранта. 

6.4. Повторно затвердити тему наукового дослідження здобувача 

О.В. Шаповал «Міметичні лексеми східних мов: цифрові засоби ідентифікації». 

6.5. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

теми дисертації О.В. Шаповал. 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

7. Затвердити нові 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. 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

8. Схвалити кандидатуру Василя Васильовича Яременка, кандидата 

філологічних наук, Почесного професора Університету щодо нагородження 

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

«За» – 24. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

9. Схвалити кандидатуру Ірини Дець щодо присудження їй Грінченківської 

стипендії. 
Результати голосування: 

«За» – 24. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

10. Затвердити теми кваліфікаційних робіт (перекладацьких проєктів) 

студентів першого бакалаврського рівня 035 Філологія (переклад) (2017 рік 

набору), а саме:  

 
 № ПІБ студента 

(курс, група) 

(форма 

навчання) 

Тема роботи ПІБ 

наукового 

керівника 

 

1.  Гільова Крістіна 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проєкт: Переклад 

окремих розділів книги Габора Мате "In 

the Realm of Hungry Ghosts: Close 

Encounters with Addiction" 

Козачук А. М. 

2.  Стулень Анна 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проєкт: Переклад 1 та 2 

серій 1 сезону серіалу "Перші ластівки" 

Козачук А. М. 

3.  Гніденко Ліна 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проєкт: Переклад 

субтитрів до окремих відеолекцій курсу 

"Social Psychology" на платформі 

Coursera 

Козачук А. М. 

4.  Ільченко 

Вікторія 

Перекладацький проєкт: Переклад серії 

статей на тему пандемії COVID-19 (на 

Козачук А. М. 



ФПб-1-17-4,0д матеріалі англомовної періодики 

Великобританії та США) 

5.  Марчук Ірина 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проєкт: Переклад 

сучасної малої прози (на матеріалі 

англомовного літературного журналу 

"Craft") 

Козачук А. М. 

6.  Роговий Віктор 

ФПб-1-17-4,0д 

Translation of “THE MAKING OF 

BLACK LIVES MATTER: A Brief 

History of an Idea” by Christopher J. 

Lebron/Переклад книги Крістофера Дж. 

Леброна “THE MAKING OF BLACK 

LIVES MATTER: A Brief History of an 

Idea 

Меркулова С. І. 

7.  Витирайло 

Роман 

ФПб-1-17-4,0д 

Translation of DK Eyewitness travel guide 

“Where to go when”/Переклад путівника 

“Where to go when” від видавництва DK 

Eyewitness 

Меркулова С. І. 

8.  Лазаренко Ліна 

ФПб-1-17-4,0д 

Translation of “Chase darkness with me” 

by Billy Jensen/Переклад Книги Біллі 

Дженсена “Chase darkness with me” 

Меркулова С. І. 

9.  Дорошина 

Олександра 

ФПб-1-17-4,0д 

Translation of “A Time for Mercy” by 

John Grisham/Переклад книги Джона 

Грішема “A Time for Mercy”. 

Меркулова С. І. 

10.  Глушко Світлана 

ФПб-1-17-4,0д 

Translation of Edwin G. Rundle’s book “A 

soldier’s life”/Переклад книги Едвіна 

Дж. Рандела “A soldier’s life” 

Меркулова С. І. 

11.  Товстенко 

Анастасія 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проєкт: книга Стефані 

Розенблум “Alone Time: Four Seasons, 

Four Cities, and the Pleasures of 

Solitude”/Translation project: Stephanie 

Rosenbloom’s book  “Alone Time: Four 

Seasons, Four Cities, and the Pleasures of 

Solitude” 

Сніцар В. П. 

12.  Мельничук 

Марія 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проєкт: книга Баррі 

Майлза “Paul McCartney: Many Years 

from Now”/Translation project: Barry 

Miles’s book “Paul McCartney: Many 

Years from Now” 

Сніцар В. П. 

13.  Аратовська 

Анастасія 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проєкт: книга Тамори 

Пірс “In the Hand of the Goddess”/ 

Translation project: Tamora Pierce’s book 

“In the Hand of the Goddess” 

Сніцар В. П. 

14.  Павловська 

Анна 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проєкт: книга Річарда 

Пауерса “The Overstory”/Translation 

project: Richard Powers’s book “The 

Overstory” 

Сніцар В. П. 

15.  Юдін Тимур 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проєкт: книга Джона 

Бернарда Кеннеді “Space, Time and 

Einstein: An Introduction”/Translation 

project: John Bernard Kennedy’s book 

“Space, Time and Einstein: An 

Introduction” 

Сніцар В. П. 

16.  Барахта Валерія 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проєкт: переклад книги 

Роберта Глейзера Friday Forward: 

Мілова О. Є. 



Inspiration & Motivation to End Your 

Week Stronger Than It Started/Translation 

project: Friday Forward: Inspiration 

&amp; Motivation to End Your Week 

Stronger Than It Started by Robert Glazer 

17.  Куліш Марія 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проект: переклад книги 

Девіда Фредеріка Аттенборо A Life on 

Our Planet: My Witness Statement and a 

Vision for the Future/Translation project: 

A Life on Our Planet: My Witness 

Statement and a Vision for the Future by 

Sir David Attenborough 

Мілова О. Є. 

18.  Кравець Дмитро 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проект: переклад книги 

Gerard O’Regan “Introduction to the 

History of Computing” 

Гладуш Н. Ф. 

19.  Путов Андрій 

ФПб-1-17-4,0д 

Перекладацький проєкт: переклад твору 

В.Фолкнера “The Hamlet” 

Гладуш Н. Ф. 

Результати голосування: 
«За» – 24. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

11.1. Рекомендувати до друку рукопису збірника наукових праць 

«Літературний процес: методологія, імена, тенденції» (Філологічні науки). – 

2020. – № 16.  

11.2. Видання здійснити частково за кошти авторів, частково за кошти 

Університету (відповідно до Тематичного плану видань на 2020 рік, п.3). 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

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

 

 

 


