
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 28 серпня 2019 року 

 

1. Призначити керівником наукової теми НДЛ грінченкознавства 

«Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери 

сучасної України як європейської держави» (реєстраційний номер: 

0116U002964) Андрєєву Світлану Серафимівну, кандидата історичних наук, 

доцента, завідувача НДЛ. 
Результати голосування: 

«За» – 18. 
«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

2. Модернізувати та переформатувати видання «Studia philologica» і 

«Manuscript». 
Результати голосування: 

«За» – 18. 

«Проти» –  немає. 
«Утрималися» – немає 

 

3.1. Призначити наукових консультантів докторантам І року навчання, 

а саме: 
Прізвище, ім’я, по батькові  

докторанта І року навчання 

Прізвище, ім’я, по батькові  

наукового консультанта 

035 Філологія (українська мова) 

Грипас Оксана Юріївна  д.філол.н., проф.  

Вінтонів Михайло Олексійович 

035 Філологія (теорія літератури) 

Динниченко Тетяна Анатоліївна д.філол.н., доц.  

Гальчук Оксана Василівна 

Ліхоманова Наталія 

Олександрівна 

д.філол.н., проф.  

Бровко Олена Володимирівна 
Результати голосування: 

«За» – 18. 
«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає 
3.2. Призначити наукових керівників аспірантам І року навчання, а 

саме: 
Прізвище, ім’я, по батькові  

аспіранта І року навчання 

Прізвище, ім’я, по батькові  

наукового керівника 

011 Освітні, педагогічні науки 

Космідайло Ірина Олександрівна  д.педагог.н., проф.  

Караман Станіслав Олександрович 

Набок-Бабенко Юлія Сергіївна д.педагог.н., проф.  

Караман Станіслав Олександрович 

Резнік Тетяна Петрівна к.педагог.н., проф.  

Караман Ольга Володимирівна 

035 Філологія (загальне мовознавство) 



Бахтіна Анна Олегівна   д.філол.н., проф.  

Махачашвілі Русудан Кирилевна  

Білик Катерина Миколаївна   д.філол.н., проф.  

Махачашвілі Русудан Кирилевна 

035 Філологія (українська мова) 

Бойко Марія Іванівна д.філол.н., проф.  

Вінтонів Михайло Олексійович 

Шуленок Олександр Сергійович д.філол.н., проф.  

Стишов Олександр Анатолійович 

035 Філологія (теорія літератури) 

Трофименко Анастасія 

Валентинівна  

к.філол.н., доц.  

Башкірова Ольга Миколаївна 

Воробйов Олександр Сергійович к.філол.н., проф.  

Ковбасенко Юрій Іванович 

035 Філологія (українська література) 

Тищенко Іван Іванович д.філол.н., проф.  

Єременко Олена Володимирівна 

035 Філологія (германські мови) 

Барчук Стефанія Анатоліївна   д.філол.н., проф.  

Колесник Олександр Сергійович 

Гольцева Марія Ігорівна  к.філол.н., доц.  

Калитюк Лілія Петрівна 

Слєпушова Ангеліна Ігорівна   к.філол.н., доц.  

Цапро Галина Юріївна 
Результати голосування: 

«За» – 18. 

«Проти» –  немає. 
«Утрималися» – немає 

 

4.1.1. Рекомендувати до друку рукопис навчально-методичного 

посібника «Аналіз та інтерпретація художнього тексту» (автор: Ю.В. 

Вишницька). Рецензенти: О.С. Анненкова, д.філол.н., проф., професор 

кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної 

філології НПУ імені М.П. Драгоманова; Т.М. Михайлова, к.філол.н., 

м.наук.спів. Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. 

4.1.2. Видання рукопису здійснити частково за кошти Університету, а 

частково комерційним накладом (відповідно до Обґрунтування накладу 

видання). 
Результати голосування: 

«За» – 18. 

«Проти» –  немає. 
«Утрималися» – немає 

 

4.2. Рекомендувати до друку рукопис матеріалів ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «На перетині мови і права» (Київ, 21 лютого 

2019 року) за редакцією О.Л.Доценко та О.В. Калиновського. – К., 2019 р. 
Результати голосування: 

«За» – 18. 



«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає 
 

5.1.1. Перейменувати навчальну дисципліну «Наукова комунікація 

англійською мовою» на «Наукова комунікація іноземною мовою». 

5.1.2. Уточнити робочі навчальні плани для аспірантів 1 курсу 

спеціальності 053 Філологія підготовки докторів філософії щодо дисципліни 

«Наукова комунікація іноземною мовою», а саме: розподілити контактні 

години (без змін загального обсягу та форми контролю; 80 лекційних, 

60 семінарських – на 140 годин семінарських) у межах навчальної 

дисципліни «Наукова комунікація іноземною мовою» з метою максимальної 

участі аспірантів у практичному засвоєнні іноземної мови.  
Результати голосування: 

«За» – 18. 
«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає 
 

5.2. Затвердити перелік дисциплін, які передбачають режим 

дистанційного навчання або 50/50 у 2019-2020н.р. для сертифікованих курсів, 

а також для курсів, які будуть сертифіковані за графіком (винятково за умови 

сертифікації, а саме: 

ПІБ викладача 
Назви 

дисципліни 
Курс Семестр 

Кількість 

ауд.годин 

К-ть 

годин 

дистан. 

Курс 

сертифікова

но 

Посилання на 

ЕНК 

Махачашвілі 

Русудан 

Кирилевна 

Сучасні 

аспекти 

лінгвістики: 

Сучасні теорії 

мовної 

комунікації 

5 9 12 12 

За графіком 

у вересні 

2019 

http://elearning.ku

bg.edu.ua/enrol/in

dex.php?id=1713

5 

 

Філософія 

мови і освіти: 

Філософія 

мови 

5 10 12 12 

За графіком 

у вересні 

2019 

http://elearning.ku

bg.edu.ua/enrol/in

dex.php?id=1785

9 

 

Сучасні 

аспекти 

лінгвістики: 

Інноваційні 

процеси в 

мові ІКТ 

5 9 12 12 

За графіком 

у вересні 

2019 

http://elearning.ku

bg.edu.ua/enrol/in

dex.php?id=1712

5 

 

Харченко 

Тетяна 

Гадульзянівна 

Методика 

викладання 

іноземної 

мови в школі 

3 5-6 58 58 так 

https://elearning.k

ubg.edu.ua/course

/view.php?id=820

0 

Методика 

викладання у 

вищій школі: 

Методика 

викладання 

мовознавчих 

дисциплін 

5 9-10 15 15 

За графіком 

у вересні 

2019 

https://elearning.k

ubg.edu.ua/course

/view.php?id=823

7  

http://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=17135
http://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=17135
http://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=17135
http://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=17135
http://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=17859
http://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=17859
http://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=17859
http://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=17859
http://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=17125
http://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=17125
http://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=17125
http://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=17125
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8200
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8200
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8200
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8200
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8237
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8237
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8237
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8237


Підіпригора 

Юлія 

Георгіївна 

Комунікативні 

стратегії 

іспанської 

мови 

 

5 

 

 

9-10 

 

 

 

91 

 

 

 

91 

 

 

За графіком 

у вересні 

2019 

 

 

https://elearning.k

ubg.edu.ua/course

/view.php?id=761

5 

 

Література 

країни, мова 

якої 

вивчається 

5 10 19 

 

19 

 

За графіком 

у вересні 

2019 

https://elearning.k

ubg.edu.ua/course

/view.php?id=114

51 

Вдовиченко 

Вікторія 

Андріївна 

Комунікативні 

стратегії  

італійської 

мови 

 

5 

 

 

9-10 

 

 

 

66 

 

 

 

66 

 

 

За графіком 

у вересні 

2019 

 

 

https://elearning.k

ubg.edu.ua/enrol/i

ndex.php?id=761

6 

 
Результати голосування: 

«За» – 18. 
«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає 
 

 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=7615
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=7615
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=7615
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=7615
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11451
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11451
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11451
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11451
https://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=7616
https://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=7616
https://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=7616
https://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=7616

