
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

засідання вченої ради Інституту філології  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 22 грудня 2020 року 

 

1.1. Про розгляд відповідності дисертації і наукових публікацій 

Бульбачинської Ольги Іванівни на тему “Кінематографізм романів Євгена 

Гуцала 1980–1990-х років” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки (науковий 

керівник – Вірченко Тетяна Ігорівна, професор кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства, доктор філологічних наук, доцент) 

вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

06.03.2019 №167. 

1.2. Про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення попередньої 

експертизи (фахового семінару) дисертації Бульбачинської Ольги Іванівни на 

тему “Кінематографізм романів Євгена Гуцала 1980–1990-х років”  на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 

03 Гуманітарні науки (науковий керівник – Вірченко Тетяна Ігорівна, професор 

кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства, доктор 

філологічних наук, доцент). 

1.3. Подання пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації Бульбачинської 

Ольги Іванівни на тему “Кінематографізм романів Євгена Гуцала 1980–1990-х 

років”  на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки (науковий керівник – Вірченко 

Тетяна Ігорівна, професор кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства, доктор філологічних наук, доцент). 

 

2. Про зміну складу редакційної колегії рецензованого журналу 

«Літературний процес: методологія, імена, тенденції». 

 

3. Звіт відповідальних редакторів про підготовку видань Інституту 

філології у 2020 році, а саме: збірника наукових праць «Studia Philologica», 

рецензованого журналу «Літературний процес: методологія, імена, тенденції», 

електронного фахового журналу «Синопсис: текст, контекст, медіа», журналу 

«UKRAINIAN JOURNAL OF SINOLOGY STUDIES («Українського журнал 

синологічних студій»)». 

 

4. Про стан підготовки до Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт.   

 

5. Затвердження Тематичного плану видань Інституту філології на 

2021 календарний рік.  

 

6. Про затвердження тем кваліфікаційних робіт студентів денної та заочної 

форм навчання другого магістерського рівня спеціальності 035 Філологія, 

освітні програми: 



- «Мова і література (італійська, іспанська, французька, японська, 

китайська)» (ФІНм-1-20-1,4д); 

- «Літературна творчість» (ЛТМ-1-2-1,4 д); 

- «Зарубіжна література та світова художня культура» (ЗЛСХКм-1-20-

1,4 д); 

- «Переклад (англійська мова)» (ФПм-1-20-1,4д); 

- «Українська мова і література, зарубіжна література» (УМЗЛм-1-20-1,4з). 

 

7. Рекомендації до друку  

- рукопису навчального посібника «Lesen mit Spaß!» (автори: 

С.С. Кадубовська та Т.М. Городілова).  

- рукопису навчального посібника з критичного й аналітичного читання 

англійською мовою для студентів-філологів «Read – Reflect – Review. Alan 

Bradley “The Sweetness at the Bottom of the Pie”» (авт. вправ і упорядник 

К.С. Стрельченко) . 

- рукопису збірника наукових збірника наукових праць  «Літературний 

процес: методологія, імена, тенденції» (Філологічні науки). – 2020. – № 16.  

- рукопису збірника наукових збірника наукових праць  «Studia 

Philologica» (Філологічні науки). – 2020. – № 14.  

 

8. Різне. 


