
РІШЕННЯ 

вченої ради Інституту філології  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 28 січня 2020 року 

 

1. Заслухати та обговорити звіт заступника директора Інституту 

філології з науково-методичної та навчальної роботи кандидата педагогічних 

наук Заяць Л.І. на засіданні вченої ради у лютому 2020 року. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 

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

 

2. Заслухати та обговорити звіт заступника директора Інституту 

філології з наукової роботи кандидата філологічних наук, доцента Доценко О.Л. 

на засіданні вченої ради у лютому 2020 року. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

3. Заслухати та обговорити звіт заступника директора Інституту 

філології з соціально-гуманітарної роботи кандидата психологічних наук, 

доцента Саврасової-В’юн Т.О. на засіданні вченої ради у лютому 2020 року. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

4.1. План роботи НДЛ грінченкознавства на 2020 рік схвалити у цілому. 

4.2. Допрацювати план роботи НДЛ грінченкознавства за пріоритетними 

напрямками діяльності і подати заступнику директора Інституту філології 

О.Л. Доценко. 

Термін виконання: до 11.02.2020 року. 

Відповідальна: Андрєєва С.С. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

5.1.    Плани роботи кафедри англійської філології та перекладу, кафедри 

германської філології, кафедри східних мов та перекладу, кафедри світової 

літератури,  кафедри української літератури та компаративістики, кафедри 

української мови на 2020 рік схвалити у цілому. 

5.2.    Допрацювати плани роботи кафедр за пріоритетними напрямками 

діяльності і подати заступнику директора Інституту філології О.Л. Доценко. 

Термін виконання: до 11.02.2020 року. 

Відповідальні: Якуба В.В., Буніятова І.Р., 

Семеніст І.В., Махачашвілі Р.К., Бровко О.О., Караман С.О. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 
 

 



6.1. Схвалити звіти про діяльність центрів компетентностей в Інституті 

філології за І півріччя 2019–2020 навчального року, саме: 

- центру культури української мови; 

- центру прикладних лінгвістичних технологій; 

- центру перекладу; 

- центру прикладних комунікативних технологій; 

- центру японської мови та культури; 

- центру технологій навчання мов та літератури; 

- лінгвістичного центру германських мов; 

- літературного театру; 

- центру китаєзнавства; 

- класу Конфуція. 

6.2. Діяльність центрів компетентностей визнати задовільною. 

6.3. Оприлюднити звіти на інформаційних сторінках центрів 

компетентностей на сайті Інституту філології. 

Термін виконання: до 11.02.2020 року. 

Відповідальні: керівники центрів, Доценко О.Л. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

7. Затвердження такий перелік вибіркових дисциплін по Інституту 

філології для освітнього рівня «бакалавр»: 
Назва 

дисципліни 

Автор Анотація Для студентів спеціальності/ 

спеціальностей 
Польська мова 

(8 кредитів) 

Левко Уляна 

Елізбарівна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

української літератури 

і компаративістики;  

 

Жигун Сніжана 

Віталіївна, доктор 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

української літератури 

і компаративістики; 

 

Половинкіна Марія 

Ігорівна, кандидат 

філологічних наук, 

старший кафедри 

української літератури 

і компаративістики; 

 

Чайка-Лукович Ілона 

Сергіївна,  старший 

викладач кафедри 

української літератури 

і компаративістики 

Запропонований курс 

передбачає вивчення сучасної 

польської мови.  

Зміст дисципліни складається 

із логічно структурованих 

блоків практики усного і 

писемного мовлення, 

практичної фонетики, 

практичної граматики, 

стилістики, лексикології 

польської мови. 

 

Програмні результати 

навчання:  використання 

засвоєного лексико-

граматичного матеріалу в 

основних комунікативних 

ситуаціях неофіційного і 

офіційного спілкування. 

 

061.00.03 Видавнича справа та 

редагування 

061.00.01 Журналістика 

061.00.02 Реклама і зв’язки з 

громадськістю 

029.00.02 Інформаційна 

бібліотечна та архівна справа 

033.00.01 Філософія  

035.01.01 Українська мова і 

література 

022.00.02 Графічний дизайн 
023.00.01 Образотворче 

мистецтво 

122.00.01. Інформатика 
111.00.01 Математика 

072.00.01 Фінанси і кредит 

073.00.01 Менеджмент 

організацій 

017.00.01 Фізичне виховання  

017.00.02 Тренерська 

діяльність з обраного виду 

спорту 

227.00.02 Фізична терапія, 

ерготерапія 

231.00.01. Соціальна робота 

 231.00.02 Соціальна 



психологія  

053.00.01 Психологія 

013.00.01 Початкова освіта 

021.00.01 Дошкільна освіта 
Література на 

сцені та екрані 

(8 кредитів) 

Вірченко Тетяна 

Ігорівна, 

доктор філологічних 

наук, професор 

кафедри української 

літератури і 

компаративістики 

 

Плющик Оксана 

Валентинівна, 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української літератури 

і компаративістики 

Вибіркова дисципліна 

спрямована на сприйняття і 

розуміння художнього твору, 

що постає у сценічному та 

екранізованому вимірах. На 

заняттях студенти 

дивитимуться на твір очима 

автора, читача / глядача, 

режисера, актора, сценариста. 

Не оминатиметься 

психологічна закцентованість, 

технічна складова тощо. 

Студенти поглиблять 

розуміння кодів різних 

мистецтв, їхнє поєднання 

задля досягнення 

максимального ефекту.  

 

Програмні результати 

навчання:  
- здатність інтерпретувати 

художні тексти, кіносценарії 

та вистави; 

- уміння відстежувати та 

аналізувати трансформації в 

художніх текстах та 

кінематографічних і 

сценічних полотнах;  

- формування емоційного 

інтелекту; 

- розвиток комунікативних 

здібностей, лідерських 

якостей. 

061.00.03 Видавнича справа та 

редагування 

061.00.01 Журналістика 

061.00.02 Реклама і зв’язки з 

громадськістю 

029.00.02 Інформаційна 

бібліотечна та архівна справа 

081.00.01 Право 

291.00.01 Суспільні 

комунікації 

291.00.02 Регіональні студії 

033.00.01 Філософія 

035.01.01 Українська мова і 

література 

025.00.03 Інструментальне 

виконавство (фортепіано) 
025.00.03 Інструментальне 

виконавство (оркестрові, 

струнні, народні, духові та 

ударні інструменти) 

023.00.02 Сольний спів 

024.00.01 Хореографія (за 

видами) 

023.00.01 Образотворче 

мистецтво 
022.00.02 Графічний дизайн 

122.00.01. Інформатика 

111.00.01 Математика 

072.00.01 Фінанси і кредит 

073.00.01 Менеджмент 

організацій 

017.00.01 Фізичне виховання  

017.00.02 Тренерська 

діяльність з обраного виду 

спорту 

227.00.02 Фізична терапія, 

ерготерапія 

231.00.01. Соціальна робота 
231.00.02 Соціальна 

психологія  

053.00.01 Психологія 

013.00.01 Початкова освіта 

021.00.01 Дошкільна освіта 
Сучасна 

українка: 

феміністка чи 

берегиня 

(4 кредити) 

Жигун Сніжана 

Віталіївна, доктор 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

української літератури 

і компаративістики 

Мета курсу – сформувати 

модерну жіночу 

самоідентичність. Тематика 

дисципліни охопить 

традиційне бачення жінки в 

патріархальних ідеологіях і 

його національне втілення – 

образ берегині; розвиток 

061.00.03 Видавнича справа та 

редагування 

061.00.01 Журналістика 

061.00.02 Реклама і зв’язки з 

громадськістю 

029.00.02 Інформаційна 

бібліотечна та архівна справа 



феміністичного руху і 

розширення прав жінок; 

перепрочитання української 

літератури. 

Результати навчання: 

Слухачі розширять уявлення 

про «жіночий світ»,  

сформують зразки успішної 

жіночої самореалізації, 

набудуть здатності 

протистояти гендерній 

дискримінації. 

081.00.01 Право 

291.00.01 Суспільні 

комунікації 

291.00.02 Регіональні студії 

033.00.01 Філософія 

035.01.01 Українська мова і 

література 

025.00.03 Інструментальне 

виконавство (фортепіано) 
025.00.03 Інструментальне 

виконавство (оркестрові, 

струнні, народні, духові та 

ударні інструменти) 

023.00.02 Сольний спів 

024.00.01 Хореографія (за 

видами) 

023.00.01 Образотворче 

мистецтво 
022.00.02 Графічний дизайн 

122.00.01. Інформатика 

111.00.01 Математика 

072.00.01 Фінанси і кредит 

073.00.01 Менеджмент 

організацій 

017.00.01 Фізичне виховання  

017.00.02 Тренерська 

діяльність з обраного виду 

спорту 

227.00.02 Фізична терапія, 

ерготерапія 

231.00.01. Соціальна робота 
231.00.02 Соціальна 

психологія  

053.00.01 Психологія 

013.00.01 Початкова освіта 

021.00.01 Дошкільна освіта 
Гастрономіч-

ний код 

світової 

літератури 

(4 кредити) 

Вишницька Юлія 

Василівна, доктор 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

світової літератури, 

доцент 

У курсі пропонується 

компаративний аналіз образів 

їжі і напоїв у творах світової 

літератури в 

культурологічному контексті. 

Передбачається як 

дослідження образів-

міфологем гастрономічного 

коду, так і реконструкція 

кулінарних рецептів. 

Програмні результати 

навчання: знання про основні 

поняття літературної 

компаративістики, 

культурологічного аналізу та 

міфопоетики; уміння 

встановлювати логічно-

смислові зв’язки між 

структурними компонентами 

художнього твору, зокрема 

061.00.03 Видавнича справа та 

редагування 

061.00.01 Журналістика 

061.00.02 Реклама і зв’язки з 

громадськістю 

029.00.02 Інформаційна 

бібліотечна та архівна справа 

033.00.01 Філософія  

035.01.01 Українська мова і 

література 

022.00.02 Графічний дизайн 
023.00.01 Образотворче 

мистецтво 

122.00.01. Інформатика 

111.00.01 Математика 

072.00.01 Фінанси і кредит 

073.00.01 Менеджмент 

організацій 



ключовими образами 

гастрономічного дискурсу; 

самостійно обґрунтовувати й 

здійснювати різнорівневе 

компаративне дослідження 

літературних творів, 

визначати спектр 

міжлітературних 

національних зв’язків; 

реконструювати кулінарні 

рецепти у творах світової 

літератури.  

017.00.01 Фізичне виховання  

017.00.02 Тренерська 

діяльність з обраного виду 

спорту 

227.00.02 Фізична терапія, 

ерготерапія 

231.00.01. Соціальна робота 

 231.00.02 Соціальна 

психологія  

053.00.01 Психологія 

013.00.01 Початкова освіта 

021.00.01 Дошкільна освіта 

016.00.01 Логопедія;  

017.00.01 Фізичне виховання;  

017.00.02 Тренерська 

діяльність з обраного виду 

спорту; 

017.00.03 Фітнес та рекреація;  

023.00.03 Декоративне 

мистецтво;  

024.00.01 Хореографія (за 

видами); 

025.00.02 Сольний спів; 

051.00.01 Економіка міста. 

Урбаністика;  

052.00.01 Політологія;  

053.00.02 Практична 

психологія;  

081.00.01 Право;  

111.00.01 Математика; 

231.00.02 Соціальна 

педагогіка; 

291.00.01 Суспільні 

комунікації;  

291.00.02 Регіональні студії;  

293.00.01 Міжнародне право 
Public Speaking 

(4 кредити) 

Махачашвілі Р.К. Головною метою курсу 

"Public Speaking" є оволодіння 

студентами навичок 

ефективного комунікативного 

стратегічного планування у 

процесі усного та письмового 

спілкування. 

029.00.02 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа 

061.00.01 Журналістика 

061.00.02 Реклама і зв’язки з 

громадськістю 

061.00.03 Видавнича справа та 

редагування 

033.00.01 Філософія 

052.00.01 Політологія 

072.00.01 Фінанси і кредит 

073.00.01 Менеджмент 

організацій 

051.00.01 Економіка міста. 

Урбаністика 

081.00.01 Право 

291.00.01 Суспільні 

комунікації 

291.00.02 Регіональні студії 



293.00.01 Міжнародне право 

035.01.01 Українська мова та 

література. Мовознавство 

Літературознавство 

013.00.01 Початкова освіта. 

Дошкільна освіта 

016.00.01 Логопедія 

053.00.01 Психологія 

053.00.02 Практична 

психологія 

231.00.01 Соціальна робота 

231.00.02 Соціальна 

педагогіка 
 Секрети 

успішної 

комунікації 

(4 кредити) 

Овсієнко Людмила 

Миколаівна, доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

української мови   

Мета курсу: формування 

професійної комунікативної 

компетентності майбутніх 

фахівців, що уможливлює 

створення необхідних умов 

поетапного входження 

кожного бакалавра у 

професійну мовленнєву 

діяльність, залучення  

майбутніх фахівців до 

різноманітних видів 

діяльності, насамперед 

мовленнєвої. 

Програмні результати 

курсу.  

Сформувати у майбутніх 

фахівців комплекс 

комунікативної здатності, що 

відображає рівень його 

мовленнєво-практичної 

підготовки та забезпечує 

ефективнсть комунікативної 

діяльності у професійній 

галузі. 

Зміст курсу ознайомить 

студентів, по-перше, із 

різновидами ділового 

спілкування, що приносить 

успіх майбутньому фахівцеві 

(етикетні діалоги; 

стимулювальні діалоги; 

діалоги, які складаються із 

успішних фраз-реакцій), а 

також із різновидами 

демократичних, професійних 

та аристократичних діалогів; 

по-друге, із моделями 

комунікації, різновидами 

мовленнєвого акту; по-третє, 

із лінгводидактичними 

стратегіями й тактиками (як 

правильно інформувати, 

переконувати, створювати 

настрій, уникати 

непорозумінь, грамотно 

061.00.03 Видавнича справа та 

редагування 

061.00.01 Журналістика 

061.00.02 Реклама і зв’язки з 

громадськістю 

029.00.02 Інформаційна 

бібліотечна та архівна справа 

033.00.01 Філософія  

035.01.01 Українська мова і 

література 

022.00.02 Графічний дизайн 

023.00.01 Образотворче 

мистецтво 

122.00.01. Інформатика 
111.00.01 Математика 

072.00.01 Фінанси і кредит 

073.00.01 Менеджмент 

організацій 

017.00.01 Фізичне виховання  

017.00.02 Тренерська 

діяльність з обраного виду 

спорту 

227.00.02 Фізична терапія, 

ерготерапія 

231.00.01. Соціальна робота 

 231.00.02 Соціальна 

психологія  

053.00.01 Психологія 

013.00.01 Початкова освіта 

021.00.01 Дошкільна освіта 

016.00.01 Логопедія;  

017.00.01 Фізичне виховання;  

017.00.02 Тренерська 

діяльність з обраного виду 

спорту; 

017.00.03 Фітнес та рекреація;  

023.00.03 Декоративне 

мистецтво;  

024.00.01 Хореографія (за 

видами); 

025.00.02 Сольний спів; 



висловлювати думку, 

вибудовувати міжособистісну 

взаємодію). Досконале 

спілкування – це ключ 

діяльності. Практика 

переконує, що високі оцінки в 

навчанні, розумові здібності 

студента, його ерудиція, сила 

волі, працездатність й інші 

позитивні якості не завжди 

можуть дати очікуваних 

результатів, якщо майбутній 

фахівець (вчитель, журналіст, 

адвокат, суддя, лікар) не вміє 

належно комунікувати. 

 

051.00.01 Економіка міста. 

Урбаністика;  

052.00.01 Політологія;  

053.00.02 Практична 

психологія;  

081.00.01 Право;  

111.00.01 Математика; 

231.00.02 Соціальна 

педагогіка; 

291.00.01 Суспільні 

комунікації;  

291.00.02 Регіональні студії;  

293.00.01 Міжнародне право 

 Результати голосування: 

«За» – 23. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

8.1. Схвалити моделі практичної підготовки студентів IV курсу освітніх 

програм Інституту філології. 

8.2. Затвердити у цілому Програми практик для студентів IV курсу 2020–

2021 навчального року, а саме:   
Результати голосування: 

«За» – 23. 

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

 

9. Інформацію заступника директора Інституту філології з наукової роботи 

кандидата філологічних наук, доцента Доценко О.Л. про підготовку студентів 

Інституту філології до всеукраїнських студентських предметних олімпіад взяти 

до уваги. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 
«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

19. Затвердити такий графік сертифікації ЕНК по Інституту філології на 

ІІ семестр 2019–2020 навчального року: 
 

№ Дисципліна Форма 

навчання 

Освітньо-професійна програма 

(шифр, назва, рівень ВО, дата 

введення в дію/ перегляду/ 

внесення змін) 

Автор/автори Термін 

проведення 

фахової та 

експертизи 

ресурсів 

1 Теорія та історія 

сучасного 

літературного 

процесу: Новітні 

теоретико-

літературні школи 

денна 035.01.02 Філологія. Літературна 

творчість 

Другий (магістерський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р. / 

внесення змін з 01.09.2019 р. 

 

Жигун 

Сніжана 

Віталіївна 

КУЛК 

Квітень 

2020 

2 Актуальні 

проблеми вивчення 

філологічних 

дисциплін: 

денна 035.01.01 Філологія. Українська 

мова і література 

Другий (магістерський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р. / 

Козлов Роман 

Анатолійович 

КУЛК 

Квітень 

2020 



Трансформація 

літературного 

канону 

внесення змін з 01.09.2019 р. 

 

3 Теорія літератури заочна денна 035.04.01 Філологія. Мова і 

література (англійська) 

Перший (бакалаврський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р.  

Жигун 

Сніжана 

Віталіївна 

КУЛК 

Травень 

2020 

4 Історія української 

літератури й 

літературної 

критики: 

Українська 

література і 

літературна 

критика першої 

половини  ХIХ 

століття; 

Українська 

література і 

літературна 

критика другої 

половини  

ХIХ століття 

денна 035.01.01 Філологія. Українська 

мова і література 

Перший (бакалаврський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р. 

Вірченко 

Тетяна 

Ігорівна 

 

Сінченко 

Олексій 

Дмитрович 

КУЛК 

Травень 

2020 

5 Сучасна теорія та 

історія літератури:  

Майстерність 

критичної 

інтерпретації 

сучасної 

української 

літератури. 

Сучасна теорія 

літератури 

денна 035.01.01  Філологія. Українська 

мова і література 

Другий (магістерський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р. / 

внесення змін з 01.09.2019 р. 

 

Бровко Олена 

Олександрівна 

 

Віннікова 

Наталія 

Миколаївна 

КУЛК 

Травень 

2020 

6 Польська мова 

(КВД) 

денна Перший (бакалаврський) рівень 

Каталог вибіркових дисциплін 

 

Жигун 

Сніжана 

Віталіївна, 

Половинкіна 

Марія Ігорівна 

КУЛК 

Червень 

2020 

7 Історія української 

літератури й 

літературної 

критики: 

Українська 

література і 

літературна 

критика кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. 

заочна  

денна 

035.01.01  Філологія. Українська 

мова і література 

Перший (бакалаврський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р. 

Башкирова 

Ольга 

Миколаївна, 

Євтушенко 

Світлана 

Олександрівна 

КУЛК 

Червень 

2020 

8 Методологія і 

методи 

філологічних 

досліджень: 

заочна 035.01.04 Філологія. Українська 

мова, література і зарубіжна 

література 

Другий (магістерський) рівень 

Сінченко 

Олексій 

Дмитрович 

Стишов 

Червень 

2020 



Методологія 

лінгвістичних 

досліджень. 

Методологія 

літературознавчих 

досліджень 

Введено в дію з 01.09.2019 р. Олександр 

Анатолійович 

КУЛК 

КУМ 

9 Друга іноземна 

мова (польська) (3 

курс) 

денна 032 Історія та археологія 

Перший (бакалаврський) рівень 

 

Левко Уляна 

Елізбарівна, 

Бербенець 

Людмила 

Сергіївна 

КУЛК 

Травень 

2020 

10 Критичний дискурс 

новітньої 

української 

літератури 

заочна 035.01.04 Філологія. Українська 

мова, література і зарубіжна 

література 

Другий (магістерський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2019 р. 

Нестеренко 

Юлія 

Вікторівна 

КУЛК 

Травень 

2020 

11 Актуальні 

проблеми 

літературознавства: 

Зарубіжна 

література ХХ-ХХІ 

ст. 

Сучасний 

літературний 

процес в країнах 

Сходу 

 

денна 035.06.01 Філологія Мова та 

література (китайська)  

035.06.02 Філологія Мова та 

література (японська)  

Другий (магістерський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р. 

Москальов 

Дмитро 

Петрович 

Ковбасенко 

Юрій 

Іванович, 

КСМП 

КСЛ 

 

Червень 

2020 

12 Комунікативні 

стратегії іспанської 

мови, 5 курс 

денна 035.05.01 Мова та література 

(іспанська) 

Другий (магістерський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р. / 

внесення змін з 01.09.2019 р. 

 

Підіпригора 

Юлія 

Георгіївна 

КРФПТМ 

травень 

2020 

13 Комунікативні 

стратегії іспанської 

мови, 6 курс 

денна 035.05.01 Мова та література 

(іспанська) 

Другий (магістерський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р. / 

внесення змін з 01.09.2019 р. 

 

Підіпригора 

Юлія 

Георгіївна 

КРФПТМ 

травень 

2020 

14 Література країни 

мова якої 

вивчається, 5 курс 

денна 035.05.01 Мова та література 

(іспанська) 

Другий (магістерський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р. / 

внесення змін з 01.09.2019 р. 

 

Підіпригора 

Юлія 

Георгіївна 

КРФПТМ 

квітень 

2020 

15 Критичне й 

аналітичне читання 

французькою 

мовою (3 курс, 

ФІФ, денна) 

денна 035.05.03 Мова і література 

(французька) 

Перший (бакалаврський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р. 

Зверева 

Марина 

Анатоліївна 

КРФПТМ 

червень 

2020 

16 Філософія мови і денна 035.05.01 Мова та література Махачашвілі квітень 



освіти: Філософія 

мови, 5 курс 

 

(іспанська) 

035.05.02  Мова і література 

(італійська) 

035.05.03  Мова і література 

(французька) 

Другий (магістерський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р. / 

внесення змін з 01.09.2019 р. 

Русудан 

Кирилевна 

КРФПТМ 

2020 

17 Філософія мови і 

освіти: Філософія 

мови, 5 курс 

денна/заочна 

 

035.04.01 Мова і література 

(англійська) 

Другий (магістерський) рівень 

Введено в дію з 01. 09 2015 р.  

Махачашвілі 

Русудан 

Кирилевна 

КРФПТМ 

травень 

2020 

18 Комунікативні 

стратегії східної 

мови (Культура 

усної та писемної 

східної мови, 

техніка усного та 

письмового 

перекладу, ІКТ у 

професійній 

діяльності 

денна 035.06.02 Мова і література 

(японська) 

Другий (магістерський) рівень 

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

 

Гілевич Аліна 

Василівна 

Бодненко 

Дмитро 

Миколайович 

КСМП+ 

червень 

2020 

19 Комунікативні 

стратегії східної 

мови (Культура 

усної та писемної 

східної мови, 

техніка усного та 

письмового 

перекладу, ІКТ у 

професійній 

діяльності 

денна 035.06.02 Мова і література 

(китайська) 

Другий (магістерський) рівень 

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

 

Щербаков 

Ярослав 

Ігорович 

Бодненко 

Дмитро 

Миколайович 

КСМП+ 

червень 

2020 

20 Практикум східної 

мови: Практика 

перекладу 

денна 035.06.02 Мова і література 

(китайська) 

Перший(бакалаврський) рівень 

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

 

Максимець 

Вікторія 

Олександрівна 

КСМП 

червень 

2020 

21 Історія англійської 

мови 

денна 035.04.01 Мова і література 

(англійська); першого 

(бакалаврського) рівня  

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

 

Буніятова 

Ізабелла 

Рафаїлівна 

Торговець 

Юлія Іванівна 

КГФ 

квітень 

2020 

22 Теоретична 

граматика 

(англійська мова) 

заочна 035.04.01 Мова і література 

(англійська); першого 

(бакалаврського) рівня  

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

 

Гольцева 

Марія Ігорівна 

КГФ 

травень 

2020 

23 Лексикологія  

(німецька мова) 

заочна 035.04.02 Мова і література 

(німецька) першого 

(бакалаврського) рівня  

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

Зайченко 

Олена 

Вячеславівна 

КГФ 

березень 

2020 



 

24 Поглиблений курс 

німецької мови, 3 

курс 

заочна 035.04.02 Мова і література 

(німецька) першого 

(бакалаврського) рівня  

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

 

Зайченко 

Олена 

Вячеславівна 

КГФ 

травень 

2020 

25 Історія німецької 

мови,  

 

заочна 035.04.02 Мова і література 

(німецька) першого 

(бакалаврського) рівня  

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

 

Городілова 

Тетяна 

Миколаївна 

КГФ 

травень 

2020 

26 Академічне письмо 

(німецька мова)  

3 курс 

заочна 035.04.02 Мова і література 

(німецька) першого 

(бакалаврського) рівня  

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

 

Тітаренко 

Майя 

Валеріївна 

КГФ 

травень 

2020 

27 Практична 

граматика 

німецької мови 

 

заочна 035.04.02 Мова і література 

(німецька) першого 

(бакалаврського) рівня  

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

 

Кадубовська 

Світлана 

Сергіївна 

КГФ 

травень 

2020 

28 Українські студії.  заочна 035.04.01 Мова і література 

(англійська) 

035.04.02 Мова і література 

(німецька) 

035.05.01 Мова і література 

(іспанська) 

першого (бакалаврського) рівня  

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

 

Горохова 

Тетяна 

Олександрівна 

КУМ+ 

травень 

2020 

29 Українські студії.  заочна 016.00.01 Логопедія 

першого (бакалаврського) рівня  

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

 

Лахно Наталія 

Валентинівна 

КУМ+ 

квітень 

2020 

30 Українські студії.  заочна 017.00.01Фізичне виховання 

першого (бакалаврського) рівня  

Введено в дію з 01. 09 2017 р. 

 

Винтонів 

Тетяна 

Миколаївна 

КУМ+ 

квітень 

2020 

31 Сучасна українська 

літературна мова. 

Морфеміка і 

словотвір 

Граматика 

Морфологія 

заочна 035.01.01 Філологія. Українська 

мова і література 

Перший (бакалаврський) рівень 

Введено в дію з 01.09.2017 р. 

Грипас 

Оксана 

Юріївна 

КУМ 

квітень 

2020 

 

 

 


