
Рішення 

засідання вченої ради Інституту філології  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 23 квітня 2020 року 

 

1.1. Внести зміни до освітньо-професійної програми 035.041.03 Переклад 

(англійська мова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. (Галузь знань: 

03 Гуманітарні науки. Спеціальність: 035 Філологія. Спеціалізація: 035.041 – 

германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 

Кваліфікація: бакалавр філології). 
Результати голосування: 

«За» – 15. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – 5. 

1.2. Клопотатися перед Вченою Радою Університету про затвердження 

освітньо-професійної програми 035.041.03 Переклад (англійська мова) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти.  
Результати голосування: 

«За» – 15. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – 5. 

1.3. Кафедрам долучитися до створення робочої групи щодо наповнення 

питальника для студентів, випускників і роботодавців; щодо продукування 

узгоджених пропозицій змін у освітні програми Інституту філології. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, Людмила Заяць. 

Термін виконання: 11 травня 2020 року. 
Результати голосування: 

«За» – 20. 

«Проти» – немає. 
«Утрималися» – немає. 

 

2.1. Внести зміни до освітньо-професійної програми 035.01.02 Літературна 

творчість другого (магістерського) рівня вищої освіти. (Галузь знань: 

03  Гуманітарні науки. Спеціальність: 035 Філологія. Спеціалізація: 035.01 – 

українська мова та література. Кваліфікація: магістр філології).  
Результати голосування: 

«За» – 20. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

2.2. Клопотатися перед Вченою Радою Університету про затвердження 

освітньо-професійної програми 035.01.02 Літературна творчість другого 

(магістерського) рівня вищої освіти у новій редакції.  
Результати голосування: 

«За» – 20. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

3. Припинити наукову співпрацю в межах докторського дисертаційного 

дослідження Інни Редьки, кандидата філологічних наук, доцента кафедри 

германської філології, та наукового консультанта Ізабелли Буніятової, доктора 

філологічних наук, професора. 
Результати голосування: 

«За» – 20. 

«Проти» – немає. 
«Утрималися» – немає 

 



4. Призначити науковим керівником дисертаційного дослідження 

аспіранта І року навчання Марії Гольцевої (спеціальність 035 Філологія) 

доктора філологічних наук, професора, професора кафедри германської 

філології Київського університету імені Бориса Грінченка Олександра 

Колесника. 
Результати голосування: 

«За» – 20. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

5. Стан написання випускових кваліфікаційних робіт студентами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти і студентами другого (магістерського) 

рівня вищої освіти визнати задовільним; процес написання кваліфікаційних 

робіт тримати на постійному контролі; провести перед захисти кваліфікаційних 

робіт дистанційно. 
Результати голосування: 

«За» – 20. 

«Проти» – немає. 
«Утрималися» – немає. 

6. Інформацію Олену Доценко, кандидата філологічних наук, доцента, 

заступника директора Інституту філології з наукової роботи та міжнародної 

діяльності, взяти до уваги. 
Результати голосування: 

«За» – 20. 

«Проти» – немає. 
«Утрималися» – немає. 

 

 

 

 
 

 


