
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 26 жовтня 2021 року 
 

1.1. Визнати дисертацію i наукові публікації Вощенко Олени Іванівни 

на тему «Контрдискурс у літературі українського соцреалізму 1950‒1970-x 

років» (науковий керівник ‒ Єременко Олена Володимирівна, професор 

кафедри української літератури, компаративістики i грінченкознавства, доктор 

філологічних наук, професор) 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). 

1.2. Рекомендувати   дисертацію i наукові публікації 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 до проходження 

попередньої експертизи (фахового семінару) для надання висновку про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

1.3. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 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 : 

кафедри української літератури, компаративістики i грінченкознавства; 

‒ кандидатур рецензентів: 

Гальчук Оксани Василівни, професора кафедри світової літератури, 

доктора філологічних наук, доцента; 

Козлова Романа Анатолійовича, професора кафедри української літератури, 

компаративістики i грінченкознавства, доктора філологічних наук, доцента. 

1.4. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

складу спеціалізованоії 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: 
голова ради ‒ Бровко Олена Олександрівна, завідувач кафедри української 

літератури, компаративістики i грінченкознавства, доктор філологічних наук, 

првфесор; 

члени ради: 

Гальчук Оксана Василівна, професор кафедри світової літератури, 

доктор філологічних наук, доцент (рецензент); 

Козлов Роман Анатолійович, професор кафедри української літератури, 

компаративістики i грінченкознавства, доктор філологічних наук, доцент 



(рецензент); 

Романенко Олена Віталіївна, заступник директора з науково-педагогічної 

роботи, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та 

літературної творчості, Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор філологічних наук, доцент (опонент); 

Хархун Валентина Петрівна, професор кафедри української літератури, 

методики її навчання та журналістики, Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя, доктор філологічних наук, професор (опонент). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

2.1. Уточнити тему дисертаційної роботи Огарь Юлії Віталіївни у такому 

формулюванні «Формування граматично нормативного мовлення учнів ліцею 

на засадах особистісно орієнтованого підходу» 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. Визнати дисертацію Огарь Юлії Віталіївни «Формування граматично 

нормативного мовлення учнів ліцею на засадах особистісно орієнтованого 

підходу» і наукові публікації 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, що відповідають вимогам 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №167 (зі 

змінами). 

2.3. Рекомендувати дисертацію 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 для надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів 

дисертації. 

2.4. Клопотатися перед Вченою радою Університету для затвердження 

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: 

- кафедри української мови; 

- кандидатур рецензентів: 



Овсієнко Людмили Миколаївни, доктора педагогічних  наук, доцента, 

професора кафедри української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 

Караман Ольги Володимирівни, кандидата педагогічних наук, професора 

професора кафедри української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

2.5. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

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: 

голова ради – Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри української мови Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка; 

члени ради: 

Овсієнко Людмила Миколаївна, доктор педагогічних  наук, доцент, 

професор кафедри української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка (рецензент); 

Караман Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, професор 

професор кафедри української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка (рецензент); 

Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки 

НАПН України (опонент); 

Кучерук Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри української мови та методики її навчання ННІ філології та 

журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка 

(опонент). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

3.1.1.  Затвердити тему 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). 

3.2.1. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

теми дисертації Ольги Легкої. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 



3.2.1. Затвердити тему 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). 

3.2.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

теми дисертації Дар’ї Даценко. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

3.3.1. Затвердити тему 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). 

3.3.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

теми дисертації Діни Мансурової. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

3.4.1. Затвердити тему 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). 

3.4.2. Клопотатися перед вченою радою Університет про затвердження 

теми дисертації Тетяни Соколовської. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

4. Обрати такий склад лічильної комісії для таємного голосування щодо 

присвоєння вчених звань: 

Бітківська Галина Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри світової літератури; 

Саврасова-В’юн Тетяна Олександрівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, заступник директора Інституту філології з соціально-гуманітарної 

роботи; 

Білик Катерина Миколаївна, викладач кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства;  

Кабакова Олександра Валеріївна, студентка Інституту філології; 

Видайчук Тетяна Леонідівна, вчений секретар Інституту філології. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

5. Внести кандидатуру Вірченко Тетяни Ігорівни, доктора філологічних 

наук, доцента, до бюлетеня для таємного голосування щодо присудження їй 

вченого звання професора кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

6. Внести кандидатуру Романа Анатолійовича Козлова, доктора 

філологічних наук, доцента, до бюлетеня для таємного голосування щодо 

присудження йому вченого звання професора кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

7.1. Затвердити такий склад редакційної колегії електронного збірника 

«Наукові доробки магістрантів Інституту філології» 

(http://masters.kubg.edu.ua/index.php/if/issue/view/27#.YXEoVdLP2Un)  

Валентина Дроботенко, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови (головний редактор).  

Олексій Сінченко, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української літератури, компаративістики, грінченкознавства (заступник 

головного редактора). 

Русудан Махачашвілі, доктор філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства. 

Тетяна Тверітінова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

світової літератури. 

Дмитро Москальов, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

східних мов та перекладу. 

Олена Грищенко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови і комунікації. 

Еліна Палійчук, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

лінгвістики та перекладу. 

Олена Зайченко, старший викладач кафедри германської філології. 

Марина Бойко, помічник директора з ІКТ. 

Ніна Джиджора, голова наукового товариства САДМВ Інституту 

філології. 

http://masters.kubg.edu.ua/index.php/if/issue/view/27#.YXEoVdLP2Un


7.2. Затвердити такий склад редакційної колегії електронного збірника 

«Наукові доробки студентів Інституту філології» 

(http://ndsif.kubg.edu.ua/index.php/journal#.YXEofNLP2Um)  

Ольга Зарудня, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української 

мови (головний редактор). 

Еліна Палійчук, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

лінгвістики та перекладу (заступник головного редактора). 

Уляна Левко, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української літератури, компаративістики, грінченкознавства  

Андрій Букрієнко, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

східних мов та перекладу. 

Олена Грищенко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 

мови і комунікації. 

Тетяна Тверітінова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

світової літератури. 

Ірина Лягіна, старший викладач кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства. 

Ольга Ільчук, старший викладач кафедри германської філології. 

Марина Бойко, помічник директора з ІКТ. 

Ніна Джиджора, голова наукового товариства САДМВ Інституту 

філології. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

8.1. Затвердити такий склад редакційної колегії студентського альманаху 

«Сонячне проміння»: 

Ірина Руснак, директор Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор;   

Олена Бровко, завідувач кафедри української літератури, компаративістики 

і грінченкознавства, доктор філологічних наук, професор; 

Олена Бондарева, старший науковий співробітник кафедри української 

літератури, компаративістики і грінченкознавства, доктор філологічних наук, 

професор; 

Микола Луцюк, доцент кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства, кандидат педагогічних наук, доцент (літературний 

редактор); 

Ольга Башкирова, доцент кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства, доктор філологічних наук (літературний 

редактор); 



Марія Половинкіна, старший викладач кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства, кандидат філологічних наук. 

8.2. Рекомендувати до друку студентський альманах «Сонячне проміння» 

за 2021 рік. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

9. - 

 

10.1. Затвердження протоколу засідання лічильної комісії про розподіл 

обов’язків (протокол № 1 лічильної комісії). Обов’язки розподілено так: голова 

комісії – Галина Бітківська; члени комісії ‒ Тетяна Саврасова-В’юн,  

Олександра Кабакова, Тетяна Видайчук; секретар комісії ‒ Катерина Білик. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

10.2. Затвердження результатів таємного голосування щодо присудження 

вченого звання професора кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства кандидатури Вірченко Тетяні Ігорівні, доктору філологічних 

наук, доценту  (протокол № 2-1 лічильної комісії): 

Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. 

Присутні на засіданні – 25 особи. 

Роздано бюлетенів – 25. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 25 бюлетенів.     

       РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 «За» – 25. 

 «Проти» –  немає. 

 «Утримуюсь» –  немає. 

    Недійсних бюлетенів – немає. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

10.3. Затвердження результатів таємного голосування щодо присудження 

вченого звання професора кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства кандидатури Козлову Роману Анатолійовичу, доктору 

філологічних наук, доценту  (протокол № 2-2 лічильної комісії): 

Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. 

Присутні на засіданні – 25 особи. 

Роздано бюлетенів – 25. 



Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 25 бюлетенів.     

       РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 «За» – 24. 

 «Проти» –  немає. 

 «Утримуюсь» –  1. 

     Недійсних бюлетенів – немає. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 


