
Рішення 

 вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від  26 січня 2021 р. 

 

1.1. Інформацію завідувачів кафедр та відповідальних за практику про 

результати реалізації нової освітньої стратегії (зокрема щодо практик студентів 

4 курсу Інституту філології) взяти до уваги.  

1.2. Провести методичний семінар про організацію практики студентів 

Інституту філології.  

Термін виконання: до 15.02.2021 р. 

Відповідальна особа: Людмила Заяць. 
Результати голосування: 

«За» – 24. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

2.1. Затвердити тему дисертації аспірантки І року навчання спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки Даценко Дар’ї Романівни «Методика формування 

риторичної компетентності майбутніх журналістів у процесі вивчення мовознавчих 

дисциплін»; науковий керівник: д.педагог.н., проф. С.О. Караман. 

2.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження теми 

наукового дослідження Д.Р. Даценко. 
Результати голосування: 

«За» – 24. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

3. Затвердити кваліфікаційні карті наукових шкіл та наукові школи Інституту 

філології, а саме: 

І. Українська ідентичність у полікультурному світі: філологічний і 

методичний аспекти 

РІК ЗАСНУВАННЯ: 1998. 

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:  

Юрій Іванович Ковбасенко, професор, кандидат філологічних наук, завідувач 

кафедри світової літератури Інституту філології Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

Профіль в Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=TWufA_gAAAAJ&hl=uk  

Профіль в Research Gate: 

https://www.researchgate.net/profile/Yuri_Kovbasenko 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ: 

 десакралізація імперського міфу у філології та методиці викладання 

літератури; 

 постімперська інтерпретація літературного процесу; 

 система підготовки майбутніх учителів основної та старшої школи до 

діагностичної діяльності; 

 андрагогічний підхід до професійної передпідготовки вчителів гуманітарного 

профілю; 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=TWufA_gAAAAJ&hl=uk
https://www.researchgate.net/profile/Yuri_Kovbasenko


 інтерактивний проект як засіб стимулювання мовленнєвої діяльності студентів 

університету; 

 підготовка майбутнього вчителя світової літератури до самоосвітньої 

діяльності; 

 педагогічне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів 

світової літератури; 

 моніторинг професійної діяльності вчителя старшої школи; 

 формування культури спілкування старшокласників у виховному процесі  

загальноосвітніх навчальних закладів; 

 моделювання інновіційного розвитку освітнього середовища гімназії; 

 формування комунікативної компетентності майбутніх учителів старшої 

школи у процесі педагогічної практики; 

 підготовка майбутніх учителів старших класів до діагностування пізнавальних 

інтересів старших школярів. 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК (за останні 5 років): 

–  монографії – 1. 

–  захищені дисертації – 1 кандидатська дисертація.  

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: Київ, Чернівці, 

Чернігів, Вінниця, Івано-Франківськ, Полтава, Миколаїв, Ужгород, Тернопіль. 

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

№ 

з/п 
ПІБ 

Науковий 

ступінь  

Вчене 

звання 
Місце роботи та посада 

1.  Бітківська 

Г.В. 

д.п.н. доцент Київський університет імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри світової 

літератури 

2.  Баліна К.Н. к.ф.н. - ЗЛ і УЛ ЗОШ № 29 м. Києва, 

учитель-методист, експерт УЦОЯО 

3.  Горідько Ю.Л. к.п.н. - Національний університет “Києво-

Могилянська академія”, 

доцент кафедри культурології 

4.  Дячок С.О. к.ф.н.  Інституту педагогіки НАПН України, 

старший науковий співробітник 

відділу української мови і літератури 

5.  Скрипник 

Т.М. 

к.п.н. - Міжнародний університет “Україна”, 

доцент кафедри гуманітаристики 

ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковбасенко_Юрій_Іванович# 

 

ІІ. Наукова школа з актуальних проблем української лінгводидактики 

профільної та вищої шкіл 

РІК ЗАСНУВАННЯ:  2000. 

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:  

Станіслав Олександрович Караман, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

Профіль в Google Scholar: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковбасенко_Юрій_Іванович
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/naukovcyam/naukovi_shkoli/karaman_s_o.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/naukovcyam/naukovi_shkoli/karaman_s_o.pdf


https://scholar.google.com.ua/citations?user=GdJP9PEAAAAJ&hl=uk  

Профіль в Research Gate: 

https://www.researchgate.net/profile/Stanislav_Karaman 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ: 

 формування професійної комунікативної компетентності в підготовці 

майбутнього вчителя української мови і літератури;  

 лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів 

нефілологічних спеціальностей; 

 теоретичні основи навчання основних розділів української мови в профільній 

школі; 

 методика навчання української мови як іноземної студентів філологічних та 

нефілологічних спеціальностей. 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК (за останні 5 років): 

- статті Scopus/Web of Science – 3; 

- монографії – 1; 

- захищені дисертації – 9  кандидатських дисертацій та  3 докторські дисертації. 

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: Київ, Кривий Ріг, 

Дніпропетровськ, Кам'янець-Подільський, Бердянськ, Чернівці. 

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

№ 

з/

п 

ПІБ 
Науковий 

ступінь  

Вчене 

звання Місце роботи та посада 

1.  Бакум З.П. д.п.н. професор Криворізький державний 

педагогічний  університет, 

професор  кафедри української 

мови 

2.  Кулик О.Д. д.п.н. професор ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», 

професор кафедри української 

лінгвістики і методики 

навчання 

3.  Любашенко 

О.В. 

д.п.н. професор Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, професор кафедри 

української мови 

4.  Мішеніна 

Т.М. 

д.п.н. професор Криворізький державний 

педагогічний  університет, 

професор  кафедри української 

мови 

5.  Овсієнко Л.М. д.п.н. професор Київський університет імені 

Бориса Грінченка, професор 

кафедри української мови 

6.  Цуркан М.В. к.філ.н. 

Відбувся 

доцент Буковинський державнгий 

медичний університет, доцент 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GdJP9PEAAAAJ&hl=uk
https://www.researchgate.net/profile/Stanislav_Karaman


захист 

докторської 

дисертації, 

готуються 

документи для 

розгляду 

Атестаційною 

колегією 

МОН України 

кафедри суспільних наук та 

українознавства 

7.  Александрова 

В.Ф. 

к.п.н. - Київський університет імені 

Бориса Грінченка, старший 

викладач  кафедри української 

мови 

8.  Горохова Т.О. к.п.н. - Київський університет імені 

Бориса Грінченка, старший 

викладач  кафедри української 

мови 

9.  Дуке О.О. к.п.н. - Київський університет імені 

Бориса Грінченка, старший 

викладач  кафедри української 

мови 

10.  Зінченко В.М. к.п.н. - Криворізький національний  

університет, 

доцент кафедри інженерної 

педагогіки 

11.  Кондратенко 

Н.Ю. 

к.п.н. - Київський університет імені 

Бориса Грінченка, старший 

викладач  кафедри української 

мови 

12.  Морозова 

Н.В. 

к.ф.н. - Криворізький національний  

університет, 

доцент кафедри іноземних мов 

13.  Решетілова 

О.М. 

к.п.н. - Дніпровський  металургійний 

університет, старший викладач  

кафедри соціально-

гуманітарних наук 

14.  Шкавро В.В. к.п.н. - Київський університет імені 

Бориса Грінченка, старший 

викладач  кафедри української 

мови 

ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ 

№ 

з/

п 

ПІБ Назва дисертації 
Шифр та назва 

спеціальності 

1.  
Живолуп Р.І. Методика формування дискурсної 

компетентності майбутніх 

011 – Освітні, 

педагогічні науки 



журналістів у процесі навчання 

української мови 

2.  Задорожна О.С. Методологічні основи навчання 

української мови іноземних 

студентів нефілологічних 

спеціальностей на засадах 

текстоцентричного підходу 

13.00.02 – теорія та 

методика навчання 

(українська мова) 

3.  Рябовол Н.В. Лінгводидактичні засади навчання 

морфеміки і деривації майбутніх 

учителів української мови 

13.00.02 – теорія та 

методика навчання 

(українська мова) 

4.  Швець Г.Д. Теоретико-методичні засади 

формування українськомовної 

компетентності іноземних 

студентів гуманітарних 

спеціальностей 

13.00.02 – теорія та 

методика навчання 

(українська мова) 

 

ІІІ. Наукова школа з актуальних проблем лінгвістики і лінгводидактики 

вищої школи 

РІК ЗАСНУВАННЯ: 2004. 

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ: 

Олександр Анатолійович Стишов, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Профіль в Google Scholar:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Xn2tT-QAAAAJ&hl=uk 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ: 

 динамічні процеси в лексиці української мови кінця ХХ – початку ХХІ 

століть на матеріалі дискурсу ЗМІ; 

 нові словотворчі процеси в українській та індоєвропейських мовах кінця ХХ 

– початку ХХІ століть; 

 розвиток і модифікації фразеологічного складу сучасної української мови; 

 зіставно-типологічні і загальнолінгвістичні дослідження далекоспоріднених і 

неспоріднених мов; 

 семантичні зміни в дискурсі українськомовних мас-медіа кінця ХХ початку 

ХХІ століть; 

 історичний розвиток української мови певними відомими особистостями; 

 лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів 

нефілологічних спеціальностей. 

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: Київ, Дніпро, Івано-

Франківськ, Краматорськ. 

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

№ 

з/п 
ПІБ 

Науковий 

ступінь  

Вчене 

звання 
Місце роботи та посада 

1.  Бойчук М.В. к.ф.н. - Відкритий міжнародний університет 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Xn2tT-QAAAAJ&hl=uk


розвитку людини "Україна", доцент 

кафедри видавничої справи та 

редагування 

2.  Дроботенко 

В.Ю.  

к.ф.н. доцент Київський університет імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри української 

мови 

3.  Пашинська 

Л.М. 

к.ф.н. доцент Київський національний лінгвістичний 

університет, доцент кафедри 

української філології та славістики 

4.  Стасюк Т.В. к.ф.н. доцент Дніпровський аграрно-економічний 

університет, завідувач кафедри 

філології 

5.  Тихонова 

О.Ф. 

к.ф.н. доцент Краматорський економіко-

гуманітарний інститут, доцент кафедри 

іноземної філології 

6.  Школа Г.М. к.ф.н. доцент Київський національний лінгвістичний 

університет, доцент кафедри 

української філології та славістики 

ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ  

№ 

з/п 

ПІБ Назва дисертації Шифр та назва 

спеціальності 

1.  Ладоня К.Ю. Неологізми в україномовному 

сегменті соціальної мережі 

Facebook 

035 – Філологія 

2.  Стасюк Т.В. Терміносфера новітніх 

технологій: 

лінгвосоціокогнітивні 

чинники формування та розвитку 

035 – Філологія 

 

IV. Наукова школа з онтології, феноменології, трансформативної лінгвістики 

та цифрового процесування динаміки сучасних логосфер 

РІК ЗАСНУВАННЯ: 2006. 

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:    

Русудан Кирилевна Махачашвілі, доктор філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 

Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.  

Профіль в Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user=XEZuUOkAAAAJ&hl=en 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ:   

● філософія мови;   

● феноменологічна неолінгвістика;   

● неологія європейських мов;   

● когнітивна та комунікативна лінгвістика;   

● теорія міжкультурної комунікації;  

● цифрова лексикографія та корпусна лінгвістика. 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК (за останні 5 років): 

https://scholar.google.com/citations?user=XEZuUOkAAAAJ&hl=en


- статті Scopus/Web of Science – 8; 

- монографії – 12; 

- захищені дисертації – 13 кандидатські, 1 докторська дисертація. 

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:  Київ, Запоріжжя, 

Харків, Берлін (Германія), Тарту (Естонія), Оттава (Канада), Ісламабад (Пакистан), 

Кіровоград, Дніпропетровськ, Маріуполь, Кривий Ріг, Мелітополь. 

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

№ 

з/п 
ПІБ 

Науковий 

ступінь  

Вчене 

звання 
Місце роботи та посада 

1.  Гармаш О.Л. д.ф.н. доцент Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького, 

завідувач кафедри англійської 

філології та методики викладання 

англійської мови 

2.  Головко О.М. к.ф.н. доцент Нарвський коледж Універсиету 

Тарту, Естонія, 

науковий співробітник відділу 

міжнародних проектів 

3.  Каліберда О.О. к.ф.н. доцент Бердянський державний педагогічний 

університет, доцент кафедри 

іноземних мов і методики викладання 

4.  Кізиль М.А. к.ф.н. - Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, доцент 

кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін 

5.  Кузнєцова М.В

. 

к.ф.н. доцент Національний університет 

“Запорізька Політехніка”, доцент 

кафедри теорії та практики перекладу 

6.  Курбатова Т.А. к.ф.н. доцент Криворізький національний 

університет, 

доцент кафедри іноземних мов 

7.  Лазебна Н.В. к.ф.н. доцент Національний університет 

“Запорізька Політехніка”, доцент 

кафедри теорії та практики перекладу 

8.  Мосієвич Л.В. к.ф.н. доцент Класичний Приватний Університет, 

завідувач кафедри теорії та практики 

перекладу 

9.  Петринська Т.

В. 

к.ф.н. - Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, старший 

викладач кафедри германської 

філології 

10.  Підгорна А.Б. к.ф.н. доцент Національний університет 

“Запорізька Політехніка”, доцент 

кафедри теорії та практики перекладу 



11.  Соколов В.В. к.ф.н. доцент Карлтонський університет, Оттава, 

Канада, 

лектор 

12.  Федорова Ю.Г. к.ф.н. доцент Маріупольський державний 

університет, 

завідувач кафедри англійської 

філології 

13.  Шевчук О.В. к.ф.н. доцент Запорізький національний 

університет, 

доцент кафедри англійської філології 

14.  Шталтовна Ю.

А. 

к.ф.н. - XU Exponential University, Berlin, 

Germany 

15 Аді Хасан - - CEO Plcorpora 

ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ  

№ 

з/п 

ПІБ Назва дисертації Шифр та назва 

спеціальності 

1.  Бахтіна А. Полілатеральність emoji в 

комп’ютерному бутті (на матеріалі 

сучасних європейських мов) 

035 – Філологія 

2.  Білик К. Жанр «надзвичайні новини» у 

сучасному європейському 

медіадискурсі 

035 – Філологія 

3.  Копитіна А. Лінгвокогнітивні та соціолінгвальні 

параметри лексико-семантичного 

поля «простір» 

035 – Філологія 

4.  Москаленко А. Динаміка норми сучасних 

європейських мов: лексико-

семантичні та стильові особливості 

035 – Філологія 

5.  Шаповал О. Міметичні лексеми східних мов:  

цифрові засоби ідентифікації 

035 – Філологія 

6.  Ярова Я. Інтернет-дискурс моди: структурні, 

лексико-семантичні та стилістичні 

характеристики (на матеріалі 

сучасних європейських мов) 

035 – Філологія 

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: 

http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-

skhidnykh-mov/naukovi-shkoly.html 

 

V. Наукова школа з актуальних проблем теорії та історії української 

літератури 

РІК ЗАСНУВАННЯ: 2010. 

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:  

Бондарева Олена Євгенівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української літератури, компаративістики та грінченкознавства 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/naukovi-shkoly.html
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/naukovi-shkoly.html
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/naukovcyam/naukovi_shkoli/Bondarieva.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/naukovcyam/naukovi_shkoli/Bondarieva.pdf


Профіль в Google Scholar:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cIROpBkAAAAJ&hl=uk  

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ: 

 Стратегії розвитку сучасної української літератури.  

 Новітня українська драматургія.  

 Семіосфера сучасних культурних процесів.  

 Міфопоетика художнього тексту.  

 Ідіостилістика українського письменства кінця ХХ – початку ХХІ століть.  

 Структурне моделювання у літературознавстві. 

 Нові парадигми українського літературознавства.  

 Художня література і медіа.  

НАУКОВИЙ ДОРОБОК (за останні 5 років): 

- захищені дисертації – 1 кандидатських, 4 докторські. 

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: Київ, Херсон, Дніпро, 

Миколаїв, Кривий Ріг, Вроцлав.   

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

№ 

з/

п 

ПІБ 
Науковий 

ступінь  

Вчене 

звання 
Місце роботи та посада 

1.  Башкирова 

О.М. 

д.ф.н. доц. Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 

доцент кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства 

2.  Біляцька В.П.  д.ф.н. проф. Національний технічний університет 

“Дніпровська політехніка”,  

завідувачка кафедри філології та мовної 

комунікації 

3.  Бітківська 

Г.В. 

д.ф.н. доц. Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 

доцент кафедри світової літератури 

4.  Вишницька 

Ю.В. 

д.ф.н. доц. Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 

доцент кафедри світової літератури 

5.  Бондар Л.О. к.ф.н. доц. Державне підприємство “Дослідно-

проєктний центр кораблебудування”, 

фахівець зі зв’язків з громадськістю та 

пресою 

6.  Клепикова 

(Вишнякова) 

О.В. 

к.ф.н. доц. приватний підприємець 

7.  Литвинюк 

Л.О. 

к.ф.н. - Гімназія № 283 м. Києва, 

учитель української мови та літератури 

8.  Луценко Л.О. к.ф.н. доц. Криворізький державний педагогічний 

університет, 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cIROpBkAAAAJ&hl=uk


доцентка кафедри англійської філології 

9.  Погребняк 

І.В. 

к.ф.н. доц. Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 

доцент кафедри журналістики та нових 

медіа 

10.  Сінченко О.Д. к.ф.н. доц. Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 

доцент кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства 

ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ 

№ 

з/

п 

ПІБ Назва дисертації 
Шифр та назва 

спеціальності 

1.  Бабенко В.О. Семантичний код Commedia dell'arte в 

італійській драматургічній традиції 

035 – Філологія 

2.  Журенко М.І. На етапі затвердження теми 

дисертаційного дослідження 

035 – Філологія 

3.  Ніколаєва 

О.Ю. 

Драматургія  Олександра Ірванця 

у контексті поетики літературного 

угруповання  

«Бу-Ба-Бу» 

035 – Філологія 

4.  Телець Ю.В. Гедонізм як посттоталітарна 

літературна стратегія (на матеріалі 

сучасної української прози) 

035 – Філологія 

 

VІ. Художній текст в емпіричному вимірі 

РІК ЗАСНУВАННЯ: 2012. 

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:  

Ганна Вадимівна Чеснокова, професор, к.ф.н., професор кафедри англійської 

філології та перекладу Інституту філології. 

Профіль в Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=48K2TpYAAAAJ&hl=ru 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ: 

 реакція читача на культурні явища та артефакти в художніх творах та інших 

типах текстів, поєднуючи підходи лінгвостилістики й дотичних суспільних наук на 

основі новітніх методик аналізу даних; 

 явище висунення в художніх творах, зокрема на матеріалі прозової та 

поетичної літератури;  

 міжкультурні асоціативні зв’язки між семіотичними відповідниками в 

художніх та медійних текстах;  

 крос-культурні відповідники між засобами художньої експресії та 

стилістичними засобами впливу на читача у літературних традиціях різних країн;  

 гендерна специфіка літературних творів та сучасного медійного дискурсу. 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК (за останні 5 років): 

- статті Scopus/Web of Science – 8; 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=48K2TpYAAAAJ&hl=ru


- захищені дисертації – 2 кандидатські дисертації. 

РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: Київ. 

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

№ 

з/п 
ПІБ 

Науковий 

ступінь  

Вчене 

звання 
Місце роботи та посада 

1.  Палійчук Е.О. к.ф.н. - Київський університет імені Бориса 

Грінченка, старший викладач кафедри 

англійської філології та перекладу 

2.  Стрельченко 

К.С. 

к.ф.н. - Київський університет імені Бориса 

Грінченка, старший викладач кафедри 

англійської філології та перекладу 

3.  Федорова 

А.О. 

к.ф.н. - Київський університет імені Бориса 

Грінченка, старший викладач кафедри 

англійської філології та перекладу 

4.  Цапро Г.Ю. к.ф.н. доцент Київський університет імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри англійської 

філології та перекладу 

5.  Шурма С.Г. к.ф.н. доцент Київський університет імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри англійської 

філології та перекладу 

6.  Яковенко І.В. к.ф.н. доцент Київський університет імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри англійської 

філології та перекладу 

ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ  

№ 

з/п 

ПІБ Назва дисертації Шифр та назва 

спеціальності 

1.  Марущак Н.А. Поетика А.Е. По: лінгвостилістичні 

особливості та наративна перспектива 

035 – Філологія 

2.  Морозова Г.К. Лінгвопоетика Е.Е. Каммінгса у 

стилістичному і рецептивному 

аспектах 

035 – Філологія 

3.  Цис Ю.О. Авторська і персонажна перспективи 

в англомовній комедійній п’єсі ХІХ-

ХХ століть: лінгвостилістичний 

аспект  

035 – Філологія 

Результати голосування: 

«За» – 24. 

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

 

4. Затвердити звіти аспірантів/здобувачів і докторантів Інституту філології 

за І півріччя 2020-2021 навчального року, а саме: 

аспірантів/здобувачів І року навчання 

Спеціальність: 035 Філологія   

Бездітко Анастасії Романівни  

Городілової Тетяни Миколаївни  

Журенко Марії Ігорівни  



Заботнової Мирослави Василівни  

Ільницької Марії Борисівни  

Конопляник Тетяни Володимирівни  

Кравченко Ангеліни Олександрівни  

Максимець Вікторії Олександрівни  

Попової Ольги Володимирівни  

Рязанова Ігоря Геннадійовича  

Сіваєвої Ольги Сергіївни  

Хіхлушка Богдана Сергійовича  

Шаповал Ольги Володимирівни  

Спеціальність: 011  Освітні, педагогічні науки  

Груздьова Олена Вікторівна  

Даценко Дар’я Романівна  

            аспірантів ІІ року навчання 

Спеціальність: 035 Філологія  

Барчук Стефанії Анатоліївни    

Бахтіної Анни Олегівни     

Білик Катерини Миколаївни   

Бойко Марії Іванівни  

Воробйова Олександра Сергійовича  

Гольцевої Марії Ігорівни   

Слєпушової Ангеліни Ігорівни    

Тищенка Івана Івановича  

Трофименко Анастасії Валентинівни  

Шуленка Олександра Сергійовича  

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Космідайло Ірини Олександрівни   

Набок-Бабенко Юлії Сергіївни  

Резнік Тетяни Петрівни 

аспірантів ІІІ року навчання 

Спеціальність: 035 Філологія  

Ключник Тетяни Олександрівни  

Морозової Галини Костянтинівни  

Москаленко Анастасії Олексіївни 

Москальчук Ганни Олексіївни 

Ніколаєвої Оксани Юріївни 

Павлюка Антона Валерійовича 

Скляр Олени Олександрівни 

Сотникової Валентини Євгенівни 

Тельця Юрія Володимировича  

Хохлової Дарії Сергіївни 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Москальчука Сергія Сергійовича  

Тютюми Тетяни Сергіївни  

аспірантів ІV року навчання 

Cпеціальності 035  Філологія  



Бабенко Валерії Олегівни 

Бишенко Тетяни Іванівни 

Бреня Валерія Васильовича 

Гуль Олександри Григорівни 

Гусар Ангеліни Вікторівни 

Копитіної Анастасії Сергіївни 

Ладоні Катерини Юріївни  

Лисенко Яни Станіславівни 

Папушняк Юлії Василівни 

Рябової Катерини Олегівни 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Куліш Олени Вікторівни  

докторантів ІІ року навчання 

Cпеціальності 035  Філологія  

Грипас Оксани Юріївни 

Динниченко Тетяни Анатоліївни 

Ліхоманової Наталії Олександрівни 
Результати голосування: 

«За» – 24. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 


