
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

засідання вченої ради Інституту філології  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 26 жовтня 2021 року 

 

1.1. Про розгляд відповідності дисертації i наукових публікацій 

Вощенко Олени Іванівни на тему «Контрдискурс у літературі українського 

соцреалізму 1950‒1970-x років» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки 

(науковий керівник ‒ Єременко Олена Володимирівна, професор кафедри 

української літератури, компаративістики i грінченкознавства, доктор 

філологічних наук, професор) вимогам Тимчасового порядку присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.03.2019 №167 (зі змінами). 

1.2. Про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення 

попередньої експертизи (фахового семінару) дисертації Вощенко Олени 

Іванівни на тему «Контрдискурс у літературі українського соцреалізму 

1950‒1970-x років» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки (науковий 

керівник ‒ Єременко Олена Володимирівна, професор кафедри української 

літератури, компаративістики i грінченкознавства, доктор філологічних 

наук, професор). 

1.3. Подання пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої ради з 

правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації 

Вощенко Олени Іванівни на тему «Контрдискурс у літературі українського 

соцреалізму 1950‒1970-x років» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки 

(науковий керівник ‒ Єременко Олена Володимирівна, професор кафедри 

української літератури, компаративістики i грінченкознавства, доктор 

філологічних наук, професор). 

 

2.1. Про уточнення теми дисертаційної роботи Огарь Юлії Віталіївни на 

здобуття ступеня з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки (науковий керівник – Дика Наталія 

Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовно-

літературної освіти ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка). 

2.2. Про розгляд відповідності дисертації Огарь Юлії Віталіївни 

«Формування граматично нормативного мовлення учнів ліцею на засадах 

особистісно орієнтованого підходу» і наукових публікацій на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки (науковий керівник – Дика Наталія 

Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовно-

літературної освіти ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка) 

такими, які відповідають вимогам Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №167. 



2.3. Про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення 

попередньої експертизи (фахового семінару) дисертації Огарь Юлії 

Віталіївни «Формування граматично нормативного мовлення учнів ліцею на 

засадах особистісно орієнтованого підходу» на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки (науковий керівник – Дика Наталія Михайлівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовно-літературної освіти ІПО 

Київського університету імені Бориса Грінченка). 

2.4. Подання пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої ради з 

правом прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації 

Огарь Юлії Віталіївни «Формування граматично нормативного мовлення 

учнів ліцею на засадах особистісно орієнтованого підходу» на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки  (науковий керівник – Дика Наталія 

Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовно-

літературної освіти ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка). 

 

3.1. Затвердження теми наукового дослідження аспірантки І року 

навчання Легкої Ольги Вікторівни «Лінгводидактичні засади методики 

навчання української мови як іноземної магістрантів-філологів у закладах 

вищої освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (науковий керівник – 

О.В. Караман, кандидат педагогічних наук, професор). 

 

3.2. Затвердження теми наукового дослідження аспірантки І року 

навчання Даценко Дар’ї Володимирівни «Динаміка архетипних фольклорно-

міфологічних образів у розвитку української дитячої інтерактивної 

літератури» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія (науковий керівник – А.С. Брацкі, доктор 

габілітований гуманітарних наук). 

 

3.3. Затвердження теми наукового дослідження аспірантки І року 

навчання Мансурової Діни  Сергіївни «Образ карнавального тіла в сучасній 

українській прозі» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія (науковий керівник – О.М. Башкирова, доктор 

філологічних наук). 

 

3.4. Затвердження теми наукового дослідження аспірантки І року 

навчання Соколовської Тетяни Володимирівни «Персоносфера української 

жіночої прози 30‒50-х рр. ХХ ст.: художнє конструювання та модифікації» 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

035 Філологія (науковий керівник – О.О.Бровко, доктор філологічних наук, 

професор). 

 

4. Про обрання складу лічильної комісії для таємного голосування щодо 

присвоєння вчених звань. 

 



5. Про присвоєння вченого звання професора кафедри української 

літератури, компаративістики і грінченкознавства Вірченко Тетяні Ігорівні, 

доктору філологічних наук, доценту. 

 

6. Про присвоєння вченого звання професора кафедри української 

літератури, компаративістики і грінченкознавства Козлову Роману 

Анатолійовичу, доктору філологічних наук, доценту. 

 

7. Про зміни у складі редакційних колегій журналів «Наукові доробки 

магістрантів Інституту філології» і «Наукові доробки студентів Інституту 

філології». 

 

8. Про зміну складу редколегії студентського альманаху «Сонячне 

проміння» та рекомендацію до друку рукопису студентського альманаху 

«Сонячне проміння» за 2021 рік. 

 

9.  Різне. 

 

10. Оголошення результатів голосування щодо присвоєння вчених звань; 

затвердження результатів голосування. 

 


