
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

засідання вченої ради Інституту філології  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 14 грудня 2021 року 

 

1. Проміжний звіт про реалізацію колективних наукових тем 

-  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, компаративістики і 

грінченкознавства «Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку 

гуманітарної сфери сучасної України як європейської держави» (реєстраційний 

номер: 0116U002964). 

 

2.1. Про розгляд відповідності дисертації і наукових публікацій Гуль 

Олександри Григорівни на тему «Флористична символіка в авангардній 

еміграційній  поезії другої половини ХХ ст. (Туманні поети і Нью-Йоркська 

група)» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки (науковий керівник – Брацкі 

Артур Себастіан, професор кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства, доктор габілітований гуманітарних наук) вимогам Тимчасового 

порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою 

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

2.2.  Про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення попередньої 

експертизи (фахового семінару) дисертації Гуль Олександри Григорівни на тему 

«Флористична символіка в авангардній еміграційній  поезії другої половини            

ХХ ст. (Туманні поети і Нью-Йоркська група)» на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні 

науки (науковий керівник – Брацкі Артур Себастіан, професор кафедри української 

літератури, компаративістики і грінченкознавства, доктор габілітований 

гуманітарних наук). 

2.3.  Подання пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації Гуль Олександри 

Григорівни на тему «Флористична символіка в авангардній еміграційній  поезії 

другої половини ХХ ст. (Туманні поети і Нью-Йоркська група)» на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 

03 Гуманітарні науки (науковий керівник – Брацкі Артур Себастіан, професор 

кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства, доктор 

габілітований гуманітарних наук). 

 

3. Про затвердження плану роботи Інституту філології на 2022 рік. 

 



4. Про затвердження Тематичного плану видань Інституту філології на 

2022 календарний рік.  

 

5. Про рекомендації науково-педагогічних співробітників та випускників 

Інституту філології до вступу в докторантуру та аспірантуру Київського 

університету імені Бориса Грінченка у 2022 році на навчання на денній формі 

за кошти місцевого бюджету.  

 

6. Про затвердження тем кваліфікаційних робіт студентів денної та заочної 

форм навчання другого магістерського рівня спеціальності 035 Філологія, 

освітні програми: 

- «Мова і література (італійська, іспанська, французька, японська, 

китайська)» (ФІНм-1-21-1,4д); 

- «Літературна творчість» (ЛТМ-1-21-1,4 д); 

- «Зарубіжна література та світова художня культура» (ЗЛСХКм-1-21-

1,4 д); 

- «Переклад (англійська мова)» (ФПм-1-21-1,4д); 

- «Українська мова і література, зарубіжна література» (УМЗЛм-1-21-1,4з). 

 

7. Про рекомендацію до друку рукопису навчального посібника з розвитку 

зв’язного мовлення для студентів-іноземців, слухачів підготовчого відділення 

(українська мова) «Українська мова як іноземна: культура усного й писемного 

мовлення» (автори: Тетяна Вінтонів, Тетяна Горохова). 

 

8. Різне. 


