
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 14 грудня 2021 року 

 

1.1. 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) схвалити. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 22; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

1.2. Заслухати зі звітом керівника колективної наукової теми кафедри 

cхідних мов та перекладу «Розвиток сходознавчих студій у контексті 

інтернаціоналізації вищої освіти» (реєстраційний номер: 0116U007073) Івана 

Семеніста на вченій раді Інституту філології у січні 2022 року. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 22; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

1.3. Проміжний звіт про реалізацію колективної наукової теми кафедри 

української літератури, і компаративістики і грінченкознавства та кафедри 

світової літератури «Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку 

гуманітарної сфери сучасної України як європейської держави» (реєстраційний 

номер: 0116U002964) схвалити. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 22; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

2.1. Визнати дисертацію і наукові публікації Гуль Олександри Григорівни 

на тему «Флористична символіка в авангардній еміграційній  поезії другої 

половини ХХ ст. (Туманні поети і Нью-Йоркська група)» (науковий керівник – 

Брацкі Артур Себастіан, професор кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства, доктор габілітований гуманітарних наук) на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, 

галузь знань 03 Гуманітарні науки такими, що відповідають вимогам Тимчасового 

порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою 

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

2.1.1. Рекомендувати дисертацію Гуль Олександри Григорівни на тему 

«Флористична символіка в авангардній еміграційній  поезії другої половини ХХ 

ст. (Туманні поети і Нью-Йоркська група)» на здобуття ступеня доктора філософії 

035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки до проходження попередньої 



експертизи (фахового семінару) для надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

2.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 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: 

– кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства; 

– кандидатури рецензентів: 

Бровко Олени Олександрівни, завідувача кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства, доктора філологічних наук, професора; 

Погребняк Інги Василівни, завідувача кафедри журналістики та нових 

медіа, кандидата філологічних наук, доцента. 

2.3. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

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: 

голова ради – Васьків Микола Степанович, професор кафедри 

журналістики та нових медіа, доктор філологічних наук, професор; 

члени ради: 

Бровко Олена Олександрівна, завідувач кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства, доктор філологічних наук, професор 

(рецензент); 

Погребняк Інга Василівна, завідувач кафедри журналістики та нових медіа, 

кандидат філологічних наук, доцент. 

Прушковська Ірина Віталіївна, доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка (опонент); 

Новацкі Альберт Станіславович, кандидат гуманітарних наук, ад’юнкт 

факультету гуманітарних наук колегії славістики і прикладної лінгвістики 

Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла ІІ. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 21; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – 1. 
 

3. Затвердити у цілому план роботи Інституту філології на 2022 рік. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 22; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 



4. Затвердити у цілому тематичний план видань по Інституту філології на 

2022 рік. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 22; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

5.1. Рекомендувати до вступу до докторантури Університету на навчання за 

кошти місцевого бюджету на спеціальність 035 Філологія Девос Анастосію 

Олександрівну, кандидата філологічних наук, доцента кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка (мотивований висновок 

кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавстава). 

5.2. Рекомендувати до вступу до аспірантури Університету на навчання за 

кошти місцевого бюджету на спеціальність 035 Філологія Король Лідію 

Олегівну, випускницю Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 2022 року (мотивований висновок кафедри української літератури, 

компаративістики та грінченкознавства); 

5.3. Рекомендувати до вступу до аспірантури Університету на навчання за 

кошти місцевого бюджету на спеціальність 035 Філологія Гурневич Катерину 

Михайлівну, випускницю Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка 2019 року (мотивований висновок кафедри української 

літератури, компаративістики та грінченкознавства); 

5.4. Рекомендувати до вступу до аспірантури Університету на навчання за 

кошти місцевого бюджету на спеціальність 035 Філологія Стеценко Ірину 

Володимирівну, випускницю Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка 2020 року (мотивований висновок кафедри світової 

літератури); 

5.5. Рекомендувати до вступу до аспірантури Університету на навчання за 

кошти місцевого бюджету на спеціальність 035 Філологія Михайлюка Андрія 

Ростиславовича, випускника Інституту журналістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка 2021–2022 навчального року (мотивований висновок 

кафедри германської філології); 

5.6. Рекомендувати до вступу до аспірантури Університету на навчання за 

кошти місцевого бюджету на спеціальність 035 Філологія Воробйову Ольгу 

Олександрівну, викладача кафедри германської філології Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка (мотивований висновок 

кафедри української літератури, компаративістики та грінченкознавства); 

5.7. Рекомендувати до вступу до аспірантури Університету на навчання за 

кошти місцевого бюджету на спеціальність 035 Філологія Іщук Тетяну 

Миколаївну, випускницю Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка 2020 року (мотивований висновок кафедри світової 

літератури). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 22; 

«ПРОТИ» – немає; 



«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

6. Затвердити теми кваліфікаційних робіт студентів денної та заочної форм 

навчання другого магістерського рівня спеціальності 035 Філологія, із 

зазначенням керівників, а саме: 

Група ФІНм-1-21-1,4д 

Спеціалізація: 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно) 

Освітня програма: Мова і література (іспанська) 

Освітня програма: Мова і література (італійська) 

Освітня програма: Мова і література (французька) 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Тема кваліфікаційної роботи / 

проєкту 
Керівник 

1.  Коломицева Марина 

Вікторівна 

Корпусне дослідження іспанськомовного 

художнього дискурсу 
доц. Махачашвілі Р.К. 

2.  Масло Тетяна 

Володимирівна 

Лінгвопрагматичні особливості іспанської 

соціальної реклами на тему COVID-19 
доц. Девос А.О. 

3.  Новак Назар Іванович Корпусне дослідження іспанського інтернет-

дискурсу соціальних мереж. 
доц. Махачашвілі Р.К. 

4.  Письменна Катерина 

Володимирівна 

Використання апелятивів у сучасному 

іспанськомовному дискурсі кіно та мас  

медіа 

доц. Ласка І.В. 

5.  Рикичинська Дар’я 

Олексіївна 

Специфіка рекламних неймів у 

сучасному інформаційному просторі (на 

матеріалі іспанської та української мов) 

доц. Девос А.О. 

6.  Карібова Вікторія 

Валікоївна 

Концепти позитивних/негативних емоцій в 

італійській мовній картині світу 
доц. Ласка І.В. 

7.  Хаблова Дарина 

Григорівна  

Умберто Еко про мову, спілкування й 

переклад 
доц. Ласка І.В. 

8.  Кондрук Вероніка 

Юріївна 

Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі формування методичної 

компетентності майбутніх викладачів 

італійської мови 

проф. Харченко Т.Г. 

9.  Бурлет Олеся 

Русланівна 

Стилістичні особливості фільму 

“Маленькі жінки”: аудіовізуальний 

аспект  

доц. Девос А.О. 

10.  Вітченко Вікторія 

Віталіївна 

Лінгвістичні особливості французького 

юридичного дискурсу  
доц. Ласка І.В. 

11.  Зеленюкова 

Олександра 

Олександрівна 

Особливості дискурсу французької 

мистецтвознавчої критики.  

доц. Ласка І.В. 

12.  Соловей Софія 

Володимирівна 

Французькі епоніми та особливості  їх 

відтворення в українській мові. 
доц. Зверева М.А. 

13.  Дзюбецька Уляна 

Русланівна 

Концепти позитивних/негативних емоцій 

в іспанській  мовній картині світу 
доц. Ласка І.В. 

14.  Несвіт Єлизавета 

Ярославівна 

Лінгвокультурологічні особливості 

найпоширеніших зоонімів в іспанській та 

українській мовах 

доц. Тарновська О.В. 



15.  Устименко Єлизавета 

Олегівна 

Особливості перекладу іспанськомовних 

кіно- та телемедіа текстів 
доц. Махачашвілі Р.К. 

 

Група ФІНм-2-21-1,4д 

Спеціалізація: 035.06 Східні мови і літератури (переклад включно) 

Освітня програма: Мова і література (китайська) 

Освітня програма: Мова і література (японська) 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Тема кваліфікаційної роботи / 

проєкту 
Керівник 

1.  Асадова Сабіна 

Фарізівна 

Науково-фантастичний жанр у 

китайській літературі 
доц. Москальов Д. П. 

2.  Бережний Артем 

Васильович 

Сучасні підходи до навчання фонетики 

китайської 

мови в закладах вищої освіти України 

на початковому етапі вивчення 

китайської мови  

ст. викл. Цимбал С. В. 

3.  Готко Ірина 

Дмитрівна 

Особливості китайської міфології та 

роль міфічних образів в літературі 

Китаю 

доц. Семеніст І. В. 

4.  Рішняк Оксана 

Орестівна 

Методики формування 

перекладознавчої компетенції у 

студентів при вивченні китайської 

мови 

доц. Москальов Д. П. 

5.  Хархун Карина 

Русланівна 

Особливості дикторського мовлення на 

матеріалі китайського та англійського 

телебачення 

доц. Москальов Д. П. 

6.  Авраменко Дмитро 

Володимирович 

Засоби вираження і особливості 

вживання функціонально-граматичної 

категорії майбутнього часу в японській 

мові 

доц. Комісаров К. Ю. 

7.  Дребіт Христина 

Степанівна 

Пошук власного «я» та концепція 

шун’яти в творчості Кобо Абе 
доц. Москальов Д. П. 

8.  Хміль Вікторія 

Юріївна 

Використання відео- та аудіоматеріалу в 

процесі розвитку комунікативних 

навичок японської мови у студентів 

ЗВО України 

доц. Москальов Д. П. 

9.  Коваль Юлія 

Сергіївна 

Міфологічні образи та персонажі в 

китайській літературі 
доц. Семеніст І. В. 

10.  Пилипенко Олена 

Вікторівна 

Феномен конфуціанства в традиційному 

і сучасному Китаї (на матеріалі 

китайської літератури) 

доц. Москальов Д. П. 

11.  Шмиголь Дмитро 

Сергійович 

Історико-культурний контекст 

формування китайської поезії династії 

Юань 

доц. Семеніст І. В. 

12.  Щітка Олександра 

Миколаївна 

Іменники як граматична категорія 

китайської мови 
доц. Москальов Д. П. 

Група ЛТм-1-21-1,4д 



Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література 

Освітня програма: Літературна творчість 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Тема кваліфікаційної роботи / 

проєкту 
Керівник 

1.  Акіменко Антоніна 

Володимирівна 

Інтертекстуальність у романах 

Ілларіона Павлюка 
доц. Євтушенко С.О. 

2.  Биструшкіна 

Анастасія Юріївна 

Екранізація у промоції літературного 

твору: аспекти візуальності 
проф. Козлов Р.А. 

3.  Диба Ігор 

Миколайович 

"Поетична збірка "Юність": від задуму 

до промоції 
проф. Вірченко Т.І. 

4.  Калігор Надія 

Андріївна 

Створення відеоподкасту про сучасну 

українську літературу 
доц. Жигун С.В. 

 

5.  Перетяка Богдан 

Олександрович 

Практичні аспекти літературного 

опрацювання мотивів слов'янської 

міфології 

проф. Козлов Р.А. 

 

Група ЗЛм-1-21-1,4д 

Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література 

Освітня програма: Зарубіжна література та світова художня культура 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Тема кваліфікаційної роботи / 

проєкту 
Керівник 

1.  Журавська Крістіна 

Олександрівна 

Моделі мотиву навіювання у романах 

Оскара Уайлда "Портрет Доріана Грея" 

та Джорджа Дюмор'є "Трільбі" 

ст. викл. Динниченко 

Т.А. 

2.  Погребняк Анна 

Сергіївна 

Філософсько-естетичні домінанти в 

романістиці П. Коельо (на матеріалі 

"Алхіміка" і "Щоденника мага") 

доц. Тверітінова Т.І. 

3.  Фесак Поліна 

Сергіївна 

Творчість Й.В.Гете як інтертекст в 

німецькій літературі ХХ ст.: 

особливості авторських інтерпретацій 

(на матеріалі прози Т. Манна і 

У. Планцдорфа) 

проф. Гальчук О.В. 

4.  Чернова Катерина 

Олексіївна 

Структурно-семіотичні особливості 

невербального дискурсу у творчості 

Крісти Вольф 

доц. Бітківська Г.В. 

5.  Ярошенко Марина 

Вікторівна 

Топос кімнати в часопросторі романів 

Емми Доног’ю і Валентини Гобі 
доц. Вишницька Ю.В. 

6.  Богута Ольга 

Петрівна 

Специфіка втілення концепції 

екзистенціалізму в романістиці Альбера 

Камю 

проф. Ковбасенко Ю.І. 

 

 

 

 

Група ФПм-1-21-1,4д 



Спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) 

Освітня програма: Переклад (англійська мова) 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Тема кваліфікаційної роботи / 

проєкту 
Керівник 

1.  Глушко Світлана 

Анатоліївна 

Перекладацький проєкт: Конвенція про 

врегулювання подвійного 

оподаткування між Великобританією та 

Італією 

Translation Project: UK/Italy Double 

Taxation Convention 

доц. Мілова О.Є. 

2.  Коцюбенко Марія 

Юріївна 

Перекладацький проєкт: «Усе красиве у 

свій час», Дженна Буш Гагер 

Translation project: EVERYTHING 

BEAUTIFUL IN ITS TIME by Jenna Bush 

Hager 

доц. Якуба В.В. 

3.  Путов Андрій 

Андрійович 

Перекладацький проєкт: Гарна війна, 

Стадса Телкера 

Translation project: The Good War by 

Studs Telker 

ст. викл. Козачук А.М. 

4.  Роговий Віктор 

Олексійович 

Перекладацький проєкт: «Третій полюс: 

таємниця, одержимість і смерть на горі 

Еверест», Марк Синот 

Translation project: The Third Pole: Mystery, 

Obsession, and Death on Mount Everest by 

Mark Synnott 

доц. Меркулова С.І. 

5.  Тищенко Ігор 

Олександрович 

Перекладацький проєкт: 

"Американський пургаторіо" Джона 

Гаскелла 

Translation project: American Purgatorio 

by John Haskell 

доц. Сніцар В.П. 

6.  Хомутенко Катерина 

Володимирівна 

Перекладацький проєкт: Книга 

надзвичайних фактів / 

Translation project: The Book of 

Extraordinary Facts. 

проф. Гладуш Н.Ф. 

Група УМЗЛм-1-21-1,4з 

Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література 

Освітня програма: Українська мова, література  

та зарубіжна література 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Тема кваліфікаційної роботи / 

проєкту 
Керівник 

1.  Бобко Ганна 

Олексіївна 

Явище евфемії в українській фразеології проф. Вінтонів М.О. 

2.  Болховська 

Олександра Ігорівна 

Живописний екфразис у сучасній 

українській прозі: проблеми поетики 

 

проф. Бровко О.О. 

3.  Гаркаленко 

Валентина Георгіївна 

Національно-культурні домінанти 

художнього мовосвіту В.Короленка 
доц. Вінтонів Т. М. 



4.  Комендантова Анна 

Костянтиніва 

Семантико-структурні особливості 

власних назв у творах М.Куліша 
проф. Вінтонів М.О. 

5.  Олійник Катерина 

Олександрівна 

Дитяча лексика сучасної української 

мови: структурний та семантичний 

аспекти 

проф. Вінтонів М.О. 

6.  Разумова Тетяна 

Сергіївна 

Концепція творчої особистості в творах 

Катерини Штуль 
проф. Руснак І.Є. 

7.  Тригуб Мальвіна 

Олегівна 

Функційні вияви варваризмів у мові 

сучасних українських електронних ЗМК 
доц. Видайчук Т.Л. 

8.  Чубук Дарина 

Олександрівна 

Мова і стиль нормативно-правових 

актів 

доц. Видайчук Т.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 22; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
7.1. Рекомендувати до друку рукопис 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). Рецензенти: Тетяна 

Масицька, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української 

мови Волинського національного університету імені Лесі Українки; Алла Таран, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства та 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

7.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про розгляд рукопису 

навчального посібника.  

7.3. Видання здійснити відповідно до Тематичного плану видань на 2021 рік 

(п. 5). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 22; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

8. СЛУХАЛИ: Валентину Якубу, кандидата філологічних наук, доцента, 

завідувача кафедри лінгвістики та перекладу, про затвердження програми 

кандидатського іспиту зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. 

УХВАЛИЛИ:  

8. Затвердити програму кандидатського іспиту зі спеціальності 10.02.04 – 

германські мови. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 22; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 


