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ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ НА 2017-2018 н.р.
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ
Тема «Теоретичні й прикладні аспекти англомовної комунікації».
В.В.Якуба
(термін виконання: 2017-2022 р.)
вересень-травень
кафедра англійської філології
Напрацювання основних засад формування релевантної науково-методичної бази
та перекладу
емпіричних досліджень англійської мови, викладання англійської мови, перекладу
англомовної літератури в контексті новітніх філологічних теорій і концепцій
жовтень-квітень
Впровадження методико-педагогічного експерименту навчання студентів
(констатувальний, формувальний, контрольний етапи)
Тема «Граматика, семантика, прагматика в тексті та дискурсі».
І.Р. Буніятова
(термін виконання: 2017-2022 р.)
вересень-травень
кафедра германської філології
Виконання наукових досліджень, що корелюються із науковою темою кафедри
(докторських та кандидатських дисертацій, магістерських робіт): вивчення семантикограматичних та комунікативно-прагматичних особливостей давніх і сучасних
германських мов.
Тема “Розвиток європейських мов та літератур в контексті міжкультурної
2016-2021 н.р.
Р.К.Махачашвілі
комунікації” (реєстраційний номер: 0116U006607, термін виконання: 2016-2021 р.)
вересень-травень
кафедра романської філології
Випрацювання тактик подолання міжкультурних комунікативних перешкод з огляду
та порівняльно-типологічного
на специфіку розвитку рівнів сучасних європейських лінгвокультур
мовознавства
вересень-травень
Накопичення бази релевантного емпіричного (мовного, дискурсивного,
комунікативного) матеріалу дослідження пріоритетних тенденцій розвитку рівнів
сучасних європейських лінгвокультур
Травень 2018
Обговорення емпіричних досліджень з італійсько-українських порівняльних студій,
круглий стіл за участі НАНУ, КУБГ, університетів Італії
Тема «Розвиток сходознавчих студій в контексті інтернаціоналізації вищої
І. В. Семеніст
освіти» (рєстраційний номер: 0116U007073, термін виконання: 2016-2021 р.)
вересень-квітень
кафедра східних мов і
Польове дослідження «Адаптація студентів з країн Сходу до навчання у ВНЗ України»
перекладу
квітень-травень
Дослідження трансформаційних процесів в сучасному суспільстві: українськокитайський контекст
Тема «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах».
О.О.Бровко,
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(термін виконання: 2017-2022 р.)
вересень-березень
Дослідження потенціалу літературних текстів для створення моделей і сценаріїв
позитивної культурної реконструкції та формування громадянської ідентичності в
сучасній Україні
квітень-травень
Дослідження психологічних і культурних упливів, травм і наслідків для ідентичності
митця
Тема «Функційний, прагмасемантичний і соціальний аспекти українського
6.
лінгвокультурного простору» (термін виконання: 2017-2022 р.)
вересень-грудень
Дослідження концепцій та моделей експериментального мовно-дослідницького
корпусу текстів
січень-червень
Фронтальне узагальнення описів виявлених інновацій. Первинна класифікація
зібраного матеріалу
Тема «Лінгводидактичні засади формування мовної особистості в
7.
загальноосвітньому та вищому навчальних закладах» (термін виконання: 20172022 р.)
вересень-червень
Розроблення концепції навчання української мови у 8-9 класах з поглибленим
вивченням філології
Розроблення концепції навчання української мови в профільній школі
Розроблення концепції навчання української мови студентами нефілологічних
спеціальностей
Тема «Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної
8.
сфери сучасної України як європейської держави» (реєстраційний номер:
0116U002964, термін виконання: 2016-2021 р.)
Дослідження 1: Українознавчий аспект і європейська спрямованість наукових праць
вересень-травень
Б. Грінченка
Архівні дослідження за темою, узагальнення емпіричного матеріалу, опис та
оприлюднення результатів
Підготовка передмов, довідкового апарату до видань наукової спадщини Б. Грінченка
ІI. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ
1.
Реалізація міжнародного наукового проекту IRNet (International Research Network for
вересень-грудень
study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the
2017
field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences) 7-ї рамкової програми
Єврокомісії з питань науки та освіти;

Ю.І.Ковбасенко
кафедра української
літератури і компаративістики

М.О. Вінтонів
кафедра української мови

С. О. Караман
кафедра української мови

Н.І. Богданець-Білоскаленко
НДЛ грінченкознавства

Махачашвілі Р.К.
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2.

Реалізація міжнародного науково-дослідницького проекту спільно з кафедрою
англійської філології в університеті м. Брно (Чехія)

3.

Модуль Жана Моне «Застосування практики правового регулювання мовної ситуації
ЄС та країн Європи в Україні»

4.

Мовні студії у формуванні європейської ідентичності (Еразмус+ КА2)

5.

Проекти академічної мобільності науковців (Еразмус+ КА) в межах чинних угод

6.

Реалізація Постанови Верховної Ради України від 4 липня 2012 р. № 5050-VI
«Наукова спадщина Б. Грінченка»
ІІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА
Вступна кампанія до аспірантури та докторантури
липень-серпень
завідувач аспірантури,
докторантури; завідувачі
профільних кафедр
Атестація аспірантів і докторантів
вересень
завідувач аспірантури,
(аспіранти 3-4 р.н.,
докторантури; завідувачі
докторанти 3 р.н.)
профільних кафедр
травень-червень

7.

8.

вересень-травень

кафедра англійської філології
та перекладу
Шурма С.Г.
Розробка
Доценко О.Л.,
аплікаційної форми з Махачашвілі Р.К.,
урахуванням
Шталтовна Ю.А.
зауважень експертів
European Commission
січень-лютий 2018
Махачашвілі Р.К.,
Шталтовна Ю.А.
вересень 2107 Махачашвілі Р.К.,
лютий 2018
Шталтовна Ю.А.
вересень-травень
НДЛ грінченкознавства

(аспіранти 1-2 р.н.,
докторанти 1-2 р.н.)

9.

Розробка Правил прийому до аспірантури і докторантури у 2018 році

жовтень-листопад

10.

Кандидатські іспити

листопад, квітень

11.

Сесія для аспірантів заочної форми навчання

12.

Проміжні звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи

лютий
лютий
(аспіранти 1-3 р.н.)

квітень

проректор з НР
завідувач аспірантури,
докторантури
завідувач аспірантури,
докторантури;
завідувачі профільних кафедр
завідувач аспірантури,
докторантури
завідувач аспірантури,
докторантури;
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(аспіранти 4 р.н.)

завідувачі профільних кафедр

13.

Реалізація та удосконалення освітньо-наукових програм підготовки PhD

протягом року

керівники програм; проектні
групи; завідувачі випускових
кафедр; завідувач аспірантури,
докторантури

14.

Реєстрація (перерєстрація) спеціалізованих вчених рад

протягом року

15.

Підготовка і проведення засідань спеціалізованих вчених рад

протягом року

16.

Ліцензування нових спеціальностей в аспірантурі та відкриття нових спеціальностей
в докторантурі

протягом року

проректор з НР
голови спецрад
голови спецрад
НМЦ ДНПП
проректор з НР
завідувач аспірантури,
докторантури

ІV. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи та ін.)
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: полівекторність сучасного
світу (людина, рух, простір, час)»
Міжнародний літературознавчий круглий стіл у рамках Грінченківської декади на
тему: «Література доби Постмодерну: вчора, сьогодні, завтра»
ІІ Міжнародний науковий семінар «Японське суспільство: джерела-історіясучасність»
VІІ Міжнародний науковий семінар «Школа Конфуція»
VIII Міжнародний науковий семінар «Школа Конфуція»
Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічні Грінченківські читання)
«Національне і духовне відродження в етнографічній і фольклористичній спадщині
Бориса Грінченка».
Всеукраїнська наукова конференція «Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний
простір: здобутки і перспективи»
Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині мови і права»

6-7 квітня
2018 р.
перша декада грудня
2017 р.
19.04.2017

Всеукраїнська науково-практична конференція «Від словника Грінченка до сучасних
лексикографічних систем»
Всеукраїнський науково-практичний семінар з проблем теоретичної лінгвістики
«Текст і дискурс: граматика, семантика, прагматика»

12.12.2018

27.11.2017
26.04.2017
07.12.2017

12-13.10.2017
22.02.2018

16.11.2017

кафедра української
літератури і компаративістики
кафедра світової літератури
кафедра східних мов і
перекладу
кафедра східних мов і
перекладу
НДЛ грінченкознавства
кафедра української мови
спільно з Національною
академією внутрішніх справ
директор інституту
заступник директора з НР
кафедра германської філології
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26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.
37.

38.

Гостьовий лекторський курс В. ван Піра «Емпіричні дослідження в мові та
літературі»

28 жовтня – 5
листопада 2017

кафедра англійської філології
та перекладу
Чеснокова Г.В.
Науковий семінар «Сучасні тенденції філологічних досліджень»
вересень 2017
кафедра романської філології
та порівняльно-типологічного
мовознавства
Науково-методологічний семінар «Принципи навчання на науково-дослідній основі»
вересень 2017
кафедра романської філології
та порівняльно-типологічного
мовознавства
Науково-методичний семінар «Підготовка наукових конкурсних студентських робіт»
27 вересня 2017
Заступник директора з НР
Науково-практичний семінар «Науковий доробок магістрантів та молодих вчених»
березень 2018
кафедра романської філології
та порівняльно-типологічного
мовознавства
Круглий стіл з аспірантами
Травень 2017
кафедра германської філології
V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
5.1. Студентська наукова робота
Науково-практична конференція магістрантів, аспірантів та молодих учених
14.12.2017
НТ САДМВ ІФ
«Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства»
заступник директора з НР
Івасюк О.М.
Студентська науково-практична конференція «Перші кроки в науці: від навчання до
18.04.2018
заступник директора з НР
дослідження»
кафедри
Круглий стіл молодих дослідників «Проблеми сучасної філології та перекладу»
10.12.2017
кафедра англійської філології
та перекладу
Чеснокова Г.В.
День Європейських мов у КУБГ (за окремою програмою)
22.09.2017
кафедра романської філології
та порівняльно-типологічного
мовознавства
Презентація наукових проектів з історії зарубіжної літератури у рамках Днів науки
травень 2018 р.
кафедра світової літератури
Інституту філології
Науково-методологічний семінар «Дні науки на кафедрі романської філології»
грудень 2016
кафедра романської філології
та порівняльно-типологічного
мовознавства
Презентація наукових гуртків Інституту філології
25-29 вересня
керівники гуртків
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39.
40.

5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Студентські Грінченківські читання
04.12.2017
НТ САДМВ ІФ
заступник директора з НР
Семінар для молодих дослідників «Школа аспіранта: поради щодо оптимізації роботи
березень 2018
НТ САДМВ ІФ
над дисертацією»
VI. НАУКОВІ ВИДАННЯ

41.

«Studia Philologica»
«Літературний процес: методологія, імена, тенденції»

протягом року

«Синопсис: текст, контекст, медіа»
«Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес»
42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

Багатотомне зібрання творів Бориса Грінченка:
– «Фольклористична спадщина» (книги 1, 2);
– «Літературознавча спадщина» (кн. 1, кн. 2, кн. 3).
«Борис Грінченко: портрет в інтер’єрі епохи. Спогади, дослідження, щоденникові
записи»
М. Загірня «Гарні люде на світі є…» (вибрана проза)

до травня 2018 р.

НДЛ грінченкознавства
НМЦ ВД

до кінця 2017 р.

НДЛ грінченкознавства,
НМЦ ВД
НДЛ грінченкознавства

до вересня
2017 р.
Монографія «Педагогічна і просвітня діяльність Марії Грінченко»
вересень
2017 р.
VIІ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА ДЛЯ КИЄВА
Круглий стіл для вчителів і методистів м. Києва «Сучасна рецепція творчості Олеся Гончара:
канон і інтерпретація» (спільно з Національним Музеєм літератури України) (до 100 річниці
Олеся Гончара)
ІІ Семінар-презентація наукових досягнень студентів і магістрантів Інституту філології КУБГ
для старшокласників київських шкіл «Сучасне літературознавство:
множинність вимірів і рецепцій» у рамках Фестивалю науки Інституту філології
Музейні лекції та екскурсії «Культурницько-просвітня діяльність Б. Грінченка кінця ХІХ –
поч. ХХ ст.» для вчителів і методистів м. Києва, слухачів Університету третього віку
Круглий стіл на тему «Борис Грінченко в колі сучасників» у рамках проекту «НеПрості»

кафедра германської філології
кафедра української
літератури і компаративістики
кафедра української
літератури і компаративістики
кафедра світової літератури

25 травня 2018 р.
травень 2018 р.
вересень-листопад
лютий 2017 р.

НДЛ грінченкознавства,
НМЦ ВД
кафедра української літератури і
компаративістики,
НДЛ грінченкознавства
кафедра світової літератури
НДЛ грінченкознавства,
ІППО
Університет третього віку
НДЛ грінченкознавства,
Національний музей історії
України

7
50.
51.
52.

Круглий стіл для методистів та завідувачів методкабінетів м. Києва «Актуальні проблеми
сучасної лінгводидактики загальноосвітнього та вищого навчальних закладів»
Вебінар «Інтерактивна школа творчого вчителя» (спільно з видавництвом «Ранок» для
вчителів України, які працюють в школах з поглибленим вивченням філології)
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості в
загальноосвітньому навчальному закладі»

січень 2018

кафедра української мови

жовтень 2017 р.,
квітень 2018 р.
квітень 2018

кафедра української мови
кафедра української мови

