
Рішення 

 вченої ради Інституту філології 

від 23 квітня 2019 року 

 

1.1.1.Затвердити тему дисертації Морозової Галини Костянтинівни 

«Лінгвопоетика Е.Е. Каммінгса у стилістичному і рецептивному аспектах» на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія 

(спеціалізація: германські мови). 

Науковий керівник – к.філол.н., проф. Чеснокова Г.В. 

1.1.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про 

затвердження теми наукового дослідження Морозової Г.К. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 
«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

1.2. На основі клопотання кафедри української літератури та 

компаративістики уточнити затвердити тему дисертаційного дослідження 

аспіранта ІІ року навчання Гуль Олександри Григорівни у такому 

формулюванні «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 

(спеціалізація: порівняльне літературознавство); науковий керівник – 

проф. Брацкі А.С. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 
«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

2.1. Cхвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітньо-науковою програмою спеціальності 035 Філологія (035.01.01. 

Українська мова та література). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

2.2. Схвалити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітньо-науковою програмою спеціальності 035 Філологія (035.01.02. 

Українська мова, література та зарубіжна література). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – одноголосно; 
«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

3.1. Інформацію завідувачів взяти до уваги. 

3.2. Кафедрам підготувати та подати інформацію для наповнення на 

сайті Інституту філології сторінки «Випускникам» за освітніми програмами 

кафедри.  

Термін: до 7 травня 2019 року.  

Відповідальні: завідувачі кафедр.   



Інформацію надсилати на е-адресу  

вченого секретаря  Інституту філології Видайчук Т.Л. та подавати 

у текстовому форматі за підписом завідувача кафедри. 

ТИПОВІ ЗМІСТОВІ РУБРИКИ ІНФОРМАЦІЇ: 

 кого готуємо; 

 як готуємо; 

 результат підготовки; 

 фоторяд щодо підготовки (до 15 знімків); 

 відеоряд. 

3.3. Кафедрам розробити наповнення рекламної листівки (основний 

зміст та фоторяд (до 15 знімків)) за освітніми програмами кафедри для 

подальшої роботи рекламного відділу Університету з цими матеріалами.  

Термін: до 7 травня 2019 року.  

Відповідальні: завідувачі кафедр.   

Інформацію надсилати на е-адресу  

вченого секретаря  Інституту філології Видайчук Т.Л. та подавати 

у текстовому форматі за підписом завідувача кафедри. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 
«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

4.1. Затвердити теми кваліфікаційних робіт із зазначенням керівників, а 

саме: 
ПІБ студента 

ФУБ-1-15-4.6з 

Тема бакалаврської роботи Керівник  

Гулевата Яна 

Анатоліївна 

Проблеми пам`яті в сучасній українській 

літературі (на матеріалі жіночої прози) 

Башкирова О.М. 

Дмитрук 

Маргарита 

Олегівна 

Психологізми жіночих образів у детективах 

А.Кокотюхи «Коханка з Площі Ринок» та 

Б. Коломійчука «Візит доктора Фрейда»  

Плющик О. В.  

Геля Віта 

Русланівна 

Провідні мотиви лірики Надії Кир`ян Бровко О.О. 

Рябчун Анастасія 

Сергіївна 

Ревіталізація галицького міфу у творчості 

Ю.Винничука  

Євтушенко С.О. 

Лесенко Юлія 

Олегівна 

Поетика повсякдення у творі Софії 

Андрухович «Фелікс Австрія»  

Плющик О. В. 

Мартинюк 

Катерина 

Вікторівна 

Стратегії і тактики навчально-педагогічного 

дискурсу української мови 

Караман С.О. 

Мойсак Аліна 

Олександрівна 

Функційні вияви фонових детермінантів у 

художніх текстах початку ХХІ ст. 

Вінтонів М.О. 

Попович Вікторія 

Сергіївна 

Оцінні назви осіб в українській мові початку 

ХХІ століття (на матеріалі електронної преси 

- газет "Українська правда", "Україна 

молода", "Високий замок") 

Стишов О.А. 

Пістун 

(Петриченко) Анна 

Борисівна 

Шкільний підручник з української мови як 

інтертекст 

Караман О.В. 



Микитчик 

Катерина 

Миколаївна 

Лінгводидактична термінологія в лексичній 

системі української мови 

Горошкіна О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

4.2. Уточнити теми кваліфікаційних робіт студентів денної форми 

навчання у такому формулюванні: 
Група ФІНб-2-15-4.0д 

ПІБ студента Тема бакалаврської роботи Керівник  

Казимірик Мар’яна 

Романівна 

Семантика та функції флористичних образів 

у китайській поезії доби Тан 

Вишницька Ю.В. 

 
Група ФПб-1-15-4.0д 

ПІБ студента Тема бакалаврської роботи Керівник 

Кузьменко Ксенія 

Володимирівна 

Семантичний аспект перекладу угод про 

євроатлантичну інтеграцію України 

Козачук А.М. 

Степанова Ірина 

Володимирівна 

 

Засоби збереження атмосфери історичної доби 

у перекладі роману Кадзуо Ішіґуро "The 

Buried Giant" 

Козачук А.М. 

Терентьєва Дарина 

Владиславівна 

 

Маркери адекватності перекладу діалогів у 

серіалі "Police Academy" 

Козачук А.М. 

 

Група ФАб-1-15-4.0д 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Тема бакалаврської роботи Керівник 

Литовченко 

Вікторія 

Сергіївна 

Директивні висловлення в англомовній медіа-

рекламі (на матеріалі рекламних роликів 

Міжнародного фестивалю творчості «Канські 

леви») 

Торговець Ю.І. 

Головатенко Інна 

Юріївна 

Колоратив blue в англомовній поезії XIX-XX 

ст.: семантичний аспект 

Торговець Ю.І. 

Пакляченко 

Катерина 

Олександрівна 

Дискурс-портрет американського сенатора 

Джона Маккейна 

Калитюк Л.П. 

Кондратьєва 

Вікторія 

Вікторівна 

Інформаційна структура англомовного тексту в 

поліцейському дискурсі агентства ФБР 

Калитюк Л.П. 

 

Група ФІНб-3-15-4.0д 

ПІБ студента Тема бакалаврської роботи Керівник 

Колісник 

Владислава 

Олександрівна 

Структурно-семантичні особливості 

рекламних слоганів Інтернету 

Ільчук О.А. 

Добридень Поліна 

Сергіївна 

Німецькомовний інтернет-коментар: лексико-

семантичний та синтаксичний аспекти 

Ільчук О.А. 

Бомбала Софія 

Миколаївна 

Номінальна інтерпретація рекламних брендів 

та назв кінофільмів ХХ – ХХІ ст. німецькою 

Шапочкіна О.В. 



мовою 

Шпак Марина 

Геннадіївна 

Німецькомовний блог: стилістичні 

особливості функціонування 

Шапочкіна О.В. 

Група ФУб-1-15-4.0д 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Тема бакалаврської роботи Керівник 

Москаленко 

Таміла 

Вячеславівна 

Стилістична функція звертань у творчому 

доробку Василя Стуса 

Горошкіна О. М. 

Група ФАНм-1-17-2.0д 

ПІБ студента Тема магістерської роботи Керівник 

Сліпко Ксенія 

Олександрівна 

Функціонально-прагматичні аспекти 

економічного дискурсу (на матеріалі фахових 

німецьких видань) 

Шапочкіна О.В. 

Біленко Альона 

Олексіївна 

Основні тенденції розвитку лексичної 

підсистеми німецької мови (VIII – XXI ст.) 

Шапочкіна О.В. 

Група ФАм-1-17-2.0з 

ПІБ студента Тема магістерської роботи Керівник 

Маліннікова 

Анастасія 

Євгенівна 

Реалізація міфологічних мотивів у сучасній 

британській літературі 

Буніятова І.Р. 

Група УМм-1-17-2,0д 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 
«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

5.1. Рекомендувати до оприлюднення на сайті Інституту філології 

рукопис збірки методичних матеріалів для студентів 2-3курсу «Тексти для 

перекладу з листка» (укладач: к.філол.н., ст. викладач Альошина М.Д.). 

Рецензент: Ю.І. Торговець, к.філол.н., ст.викладач кафедри германської 

філології Київського університету імені Бориса Грінченка. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 
«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

5.2. Рекомендувати до оприлюднення на сайті Інституту філології 

рукопису збірки вимог до написання проектних та дослідницьких робіт 

«Студентські дослідження: освітня програма 035.04.01 Філологія. Мова та 

література (переклад включно) та 035.04.04 Переклад» (укладачі: 

Гладуш Н.Ф., Козачук А.М., Мілова О.Є., Москалець О.О., Чеснокова Г.В.). 

Рецензент: Потапенко С.І., д.філол.н., проф., завідувач кафедри германської 

філології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 
«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

ПІБ студента Тема магістерської роботи Керівник 

Піскунова Наталія 

Вадимівна 

Формування комунікативної компетентості 

учнів 11-го класу філологічного профілю на 

уроках української мови 

Караман С.О. 

Резнік Тетяна 

Петрівна 

Реалізація проблемного підходу на уроках 

української мови у 10 класі філологічного 

профілю 

Караман О.В. 



5.3.1. Визнати посібник за жанром навчально-методичним виданням. 

5.3.2. Рекомендувати до друку рукопис навчально-методичного 

посібника «Методика вивчення іноземних мов у школі : збірник тестових 

завдань» (укладач: Харченко Т.Г.). Рецензенти: А.П. Макисменко, д. педагог. 

н., проф., декан факультету романської філології Київського національного 

лінгвістичного університету; Т.Ю. Черкашина, д.філол.н., доц., завідувач 

кафедри романської філології та перекладу Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

5.3.3. Видання здійснити за кошти Університету (відповідно до 

п. 37 Тематичного плану 2019 року). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – одноголосно; 
«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

5.4.1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Літературний 

процес: методологія, імена, тенденції» (Філологічні науки) (Редакційна 

колегія: Руснак І.Є., Єременко О.В., Євтушенко С.О., Буніятова І.Р. та ін.).  – 

№ 13, 2019 року. 

5.4.2. Видання здійснити за кошти Університету та авторів (відповідно 

до п. 10  Тематичного плану 2019 року). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – одноголосно; 
«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

6.1. Надати академічну відпустку аспірантці Копитіній Анастасії 

Сергіївні строком на 12 місяців з 15.05.2019 до 14.05.2020 року у зв’язку із 

закордонним стажуванням у рамках програми академічної мобільності 

Еразмус+ КА1, в Університеті Фоджа, (м.Фоджа, Італія). 

6.2. Клопотатися перед Університетом про надання академічної 

відпустки Копитіній А.С. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

 

 


