
РІШЕННЯ 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 21 вересня 2021 року 

 

1.1. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування 

(3 особи), а саме: Людмила Овсієнко, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри української мови, заступник директора Інституту філології з 

наукової роботи та наукових проєктів; Ксенія Стрельченко, кандидат 

філологічних наук, старший викладач кафедри лінгвістики та перекладу, 

Олександра Кабакова, студентка Інституту філології.   
 

«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

1.2. Затвердити результати таємного голосування щодо обрання 

головою вченої ради Інституту філології Ірини Руснак, доктора філологічних 

наук, професора. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

2. Обрати секретарем вченої ради Інституту філології Видайчук Тетяни 

Леонідівни, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри 

української мови. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

3. Обрати такий склад науково-методичної комісії вченої ради Інституту 

філології: 

Ковбасенко Юрій Іванович – кандидат філологічних наук, професор, 

професор кафедри світової літератури (голова комісії); 

Овсієнко Людмила Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, 

заступник директора Інституту філології з наукової роботи та міжнародних 

проектів; 

Колесник Олександр Сергійович – доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри германської філології; 

Чеснокова Ганна Вадимівна – кандидат філологічних наук, професор, 

професор кафедри лінгвістики та перекладу; 

Удовиченко Лариса Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства; 

Караман Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, професор, 

професор кафедри української мови; 



Євтушенко Світлана Олександрівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства; 

Козачук Андрій Михайлович – кандидат філологічних наук,  старший 

викладач кафедри лінгвістики та перекладу; 

Прокопчук Марія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри  англійської мови та комунікації. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

4.1. Визнати дисертацію і наукові публікації Ладоні Катерини Юріївни 

на тему «Неологізми в українськомовному сегменті соціальної мережі 

Facebook» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 

Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки (науковий керівник – Стишов 

Олександр Анатолійович, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української мови) такими, що відповідають вимогам Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженного Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 

№167. 

4.2. Рекомедувати дисертацію Ладоні Катерини Юріївни на тему 

«Неологізми в українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook» на 

здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь 

знань 03 Гуманітарні науки для надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення результатів дисертації. 

4.1. Клопотатися перед Вченою радою Університету для 

затвердження проведення попередньої експертизи (фахового семінару) 

дисертації Ладоні Катерини Юріївни на тему «Неологізми в 

українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook» на здобуття 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 

03 Гуманітарні науки: 

- Кафедри української мови; 

- Кандидатур рецензентів: 

Вінтонова Михайла Олексійовича, доктора філологічних наук, 

професора, професора кафедри української мови Інституту філології імені 

Бориса Грінченка; 

Махачашвілі Русудан Кирилівну, доктора філологічних наук, доцента, 

завідувача кафедри романської філології та поірвняльно-типологічного 

мовознавства Інституту філології імені Бориса Грінченка. 

4.4. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду і 

проведення разового захисту дисертації Ладоні Катерини Юріївни на тему 

«Неологізми в українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook» на 

здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь 

знань 03 Гуманітарні науки: 



- голова ради - Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних 

наук, професор, професор кафедри германської філології Інституту філології 

імені Бориса Грінченка; 

- члени ради: 

Вінтонов Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри української мови Інституту філології імені Бориса 

Грінченка (рецензент); 

Махачашвілі Русудан Кирилівна, доктор філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри романської філології та поірвняльно-типологічного 

мовознавства Інституту філології імені Бориса Грінченка (рецензент); 

Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри журналістики та мовної комунікації Національного 

університету біоресурсів та природокористування (опонент); 

Дергач Дмитро Валерійович, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри стилістики та мовної комунікації Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

5.1. Призначити керівників 

аспірантам І року навчання спеціальності 035 ФІЛОЛОГІЯ  

Даценко Дар’ї Володимирівни – Брацкі Артура Себастіана, доктора 

габілітованого гуманітарних наук, професора, професора кафедри 

української літератури, компаративістики і грінченкознавства; 

Догадіній Вікторії Сергіївні – Ковбасенка Юрія Івановича, кандидата 

філологічних наук, професора, професора кафедри світової літератури (до 

клопотання кафедри додане мотивоване подання); 

Мансуровій Діні Сергіївні – Башкирову Ольгу Миколаївну, доктора 

філологічних наук, доцента, доцента  кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства; 

Пилинському Михайлові Ярославовичу –  Гайдаш Анну Владиславівну, 

доктора філологічних наук, доцента, завідувача кафедри германської 

філології; 

Соколовській Тетяні Володимирівні – Бровко Олену Олександрівну, 

доктору філологічних наук, професору, завідувачу кафедри  української 

літератури, компаративістики і грінченкознавства; 

аспіранту І року навчання спеціальності 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ 

НАУКИ  

Легкій Ользі Вікторівні – Караман Ольгу Володимирівну, кандидата 

педагогічних наук, професора, професора кафедри української мови  (до 

клопотання кафедри додане мотивоване подання); 

5.2. Змінити керівника наукового дослідження аспіранту VІ року 

навчання 035 ФІЛОЛОГІЯ  Cкляр Олені Олександрівні, призначивши 

Видайчук Тетяну Леонідівну, кандидата філологічних наук, доцента, доцента 



кафедри української мови керівником дисертаційного дослідження (до 

клопотання кафедри додане мотивоване подання). 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

6. Затвердити індивідуальні плани аспірантів і здобувачів І року 

навчання 

- спеціальність 035 Філологія: 

Даценко Дар’ї Володимирівни;  

Догадіної Вікторії Сергіївни; 

Мансурової Діни Сергіївни; 

Пилинського Михайла Ярославовича; 

Соколовської Тетяни Володимирівни;  

- спеціальність 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

Легкої Ольги Вікторівни. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

7. Інформацію про підсумки вступної кампанії взяти до уваги. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

8. Інформацію взяти до уваги, обговорити інформацію на засіданнях 

кафедр Інституту філології; окрему увагу звернути на якість надання освітніх 

послуг; окремі конструктивні побажання випускників врахувати при 

оновленні змісту освітніх програм. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

9.1 Інформацію взяти до уваги, обговорити інформацію на засіданнях 

кафедр Інституту філології; окрему увагу звернути на процес підготовки 

випускових кваліфікаційних робіт, на процедури перед захисту та захисту 

таких робіт. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

9.2. Затвердити програми практик по Інституту філології для 

І (бакалаврського) рівня освіти та для ІІ (магістерського) рівня освіти на 

2021-2022 навчальний рік. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

            «УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 



10. Затвердити план підвищення кваліфікації за фаховим модулем 

(стажування) науково-педагогічних працівників Інституту філології на 2021‒

2022 навчальний рік. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

11.1. 1.Рекомендувати до друку рукопис наукової монографії «Типологія 

категорії стану в германських мовах» (автор: Ольга Шапочкіна). Рецензенти: 

завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної 

лінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних 

наук, професор Карпіловська Є.А.; завідувач кафедри німецької філології 

Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних 

наук, професор Гамзюк М.В.; завідувач кафедри прикладної лінгвістики 

Волинського  національного університету імені Лесі Українки, доктор 

філологічних наук, професор Біскуб І.П. 

11.1.2. Клопотатися перед Вченою Радою Університету про 

рекомендацію до друку зазначеної монографії. 

11.1.3. Видання здійснюється коштом Університету (відповідно до п. 23 

Тематичного плану видань на 2021 р.). 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

11.2.1. Рекомендувати до друку рукопис навчального посібника 

«Grammar Sketch!» (автори: Наталія Бобер, Єлена Хайдер, Катерина 

Степаненко). Рецензенти: кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації КНУ імені 

Тараса Шевченка Боцман; кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри англійської мови та методики викладання ЦДПУ ім. В. Винниченка 

Долгушева О.В.; кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

філології КУБГ Торговець Ю.І.   

11.2.2. Клопотатися перед Вченою Радою Університету про 

рекомендацію до друку зазначеного посібника. 

11.2.3. Видання здійснюється коштом Університету (відповідно до п. 26 

Тематичного плану видань на 2021 р.). 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

11.3.1. Рекомендувати до друку рукопис навчального посібника 

«Країнознавство (китайська мова)» (автор: Іван Семеніст). Рецензенти:  

директор Інституту конфуція КНУ імені Тараса Шевченка, професор 

Цзілінського університету (м. Чаньчунь, НКР), кандидат філологічних наук, 

доцент Сунь Кевень; завідувач кафедри англійської філології 

Маріупольського державного університету, кандидат філологічних наук, 



доцент Федорова Ю.Г.; завідувач  кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства, доктор філологічних наук, доцент 

Махачашвілі Р.К. 

11.3.2. Клопотатися перед Вченою Радою Університету про 

рекомендацію до друку зазначеного посібника. 

11.3.3. Видання здійснюється коштом автора. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

11.4.1. Рекомендувати до друку збірника наукових праць «Studia 

Philologica (Філологічні студії)». Випуск №16, 2021 р. 

11.4.2. Клопотатися перед Вченою Радою Університету про 

рекомендацію зазначеного збірника до друку. 

11.4.3.  Видання здійснити частково коштом Університету (відповідно 

до п. 29 Тематичного плану видань на 2021 р.), частково коштом авторів. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

12.1.  Затвердити програми 

- Комплексного кваліфікаційного екзамену з вибіркової спеціалізації 

(Англійська мова) для студентів спеціальності 035 Філологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, спеціалізації 035.065 Східні мови і 

література (переклад включно), перша – китайська освітньої програми «Мова 

і література (китайська)»; спеціалізації: 035.069 Східні мови і література 

(переклад включно), перша – японська освітньої програми «Мова і література 

(японська)»;  

- Кваліфікаційного екзамену з вибіркової спеціалізації «Друга іноземна 

мова» (англійська) для студентів спеціальності 035 Філологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, спеціалізації: 035.052 Романські мови і 

література (переклад включно), перша – італійська освітньої програми «Мова 

і література (італійська)», спеціалізації: 035.051 Романські мови і література 

(переклад включно), перша – іспанська освітньої програми «Мова і 

література (іспанська)», спеціалізації: 035.055 Романські мови і література 

(переклад включно), перша – французька освітньої програми «Мова і 

література (французька)»; 

- Кваліфікаційного екзамену з вибіркової спеціалізації «Усний 

переклад», спеціальності 035 Філологія другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська освітня програма: 035.041.03 «Переклад 

(англійська мова)».  
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 



12.2.1. Затвердити вимоги до підготовки кваліфікаційних робіт/проєктів 

для другого магістерського рівня вищої освіти, а саме: 

- спеціальність 035 Філологія другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, спеціалізація 035.065 Східні мови і література (переклад включно), 

перша – китайська, освітня програма «Мова і література (китайська)»; 

спеціалізація: 035.069 Східні мови і література (переклад включно), перша – 

японська, освітня програма «Мова і література (японська)»;  

- спеціальність 035 Філологія другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, спеціалізація: 035.052 Романські мови і література (переклад 

включно), перша – італійська, освітня програма «Мова і література 

(італійська)», спеціалізація: 035.051 Романські мови і література (переклад 

включно), перша – іспанська освітньої, програма «Мова і література 

(іспанська)», спеціалізація: 035.055 Романські мови і література (переклад 

включно), перша – французька, освітня програма «Мова і література 

(французька)»; 

- спеціальність 035 Філологія другого (магістерського) рівня вищої 

освіти,  

спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська, освітня програма «Мова і література (англійська)»; 

спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська, освітня програма: «Переклад (англійська мова)»; 

- спеціальність 035 Філологія другого (магістерського) рівня вищої 

освіти,  

спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – німецька, освітня програма: «Мова і література (німецька)»; 

- спеціальність 035 Філологія другого (магістерського) рівня вищої 

освіти,  

спеціалізація: 035.01 Українська мова і література, освітня програма: 

«Українська мова і література»; спеціалізація: 035.01 Українська мова і 

література, освітня програма: «Українська мова і література, зарубіжна 

література»; спеціалізація: 035.01 Українська мова і література, освітня 

програма: «Літературна творчість»; спеціалізація: 035.01 Українська мова і 

література, освітня програма: «Зарубіжна література та світова художня 

культура». 

12.2.2. Оприлюднити, після доопрацювання, вимоги до підготовки 

кваліфікаційних робіт/проєктів для другого магістерського рівня вищої 

освіти. 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 


