
V. Дослідження 

 
№  Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ 

1.  Тема «Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної 

комунікації». 

Реєстраційний номер: 0116U006607 

2016-2021 

рр. 

ІФ 

Махачашвілі Р.К. 

2.  Тема «Розвиток сходознавчих студій у контексті інтернаціоналізації вищої 

освіти». 

Реєстраційний номер: 0116U007073 

2016-2021 

рр. 

ІФ 

Семеніст І.В. 

  Ефект Network Society: сучасні мережні тренди у вивченні східних мов, як ключові 

важелі міжнародної вищої освіти. Знання дипломатії та цифрового світу: роль 

відіграє інтернаціоналізація вищої освіти  

Червень – 

вересень 

Кафедра східних мов і перекладу 

  Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський 

контекст 

Вересень – 

грудень  

Кафедра східних мов і перекладу 

  Мовно-літературні та культурні відносини України з країнами Сходу Протягом 

року 

Кафедра східних мов і перекладу 

  Проблеми адаптації іноземних студентів до освітнього середовища: двосторонній 

контекст  

Протягом 

року 

Кафедра східних мов і перекладу 

3.  Тема «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах». 

Реєстраційний номер: 0117U005200 

2017-2022 

рр. 

ІФ 

Бровко О.О. 

Ковбасенко Ю.І.  

 

  ІІ етап «Дослідження моделей інтерпретації художньої  літератури крізь призму  

ідентичностей у контексті міждисциплінарних студій» 

2019-2020 р. Кафедра української літератури і 

компаративістики 

Кафедра світової літератури   І етап «Формування методології дослідження та визначення корпусу текстів для 

аналізу» 

-Розробка методології вивчення типології ідентичностей  у літературі, заснованої 

на принципах, культурних студій, постколоніалізму, гендерних студій. 

-Дослідження сучасного літературного процесу в аспекті проблем національної та  

2017-2018 р. 



громадянської ідентичностей. 

4.  Тема «Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери 

сучасної України як європейської держави». 

Реєстраційний номер: 0116U002964 

2016-2021 

рр. 

ІФ 

НДЛ грінченкознавства 

 

ІV. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи тощо) 

5.  Всеукраїнська наукова конференція «ХІІ щорічні Грінченківські читання» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради, ауд. 227 

5 грудня ІФ 

НДЛ грінченкознавства 

6.  ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Від словника Грінченка до 

сучасних лексикографічних систем» 

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради, ауд. 227 

3 грудня ІФ 

кафедра української мови 

7.  Науковий семінар з проблем теоретичного мовознавства “Граматика, семантика, 

прагматика у тексті та дискурсі”  

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б, ауд. 307 

Листопад 

 

ІФ  

кафедра германської філології  

8.  НЕ-конференція «Академія ігрових технологій» 
Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-б 

жовтень 

 

ІФ 

кафедра української літератури і 

компаративістики, 

кафедра світової літератури 

5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

9.  ІІІ Науково-практична конференція магістрантів, аспірантів та молодих учених 

«Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» 

11 грудня НТ САДМВ ІФ 

заступник директора з НР 

Івасюк О.М. 

VI. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

10.  Подання заявок на включення до профільних міжнародних наукометричних баз 

даних, рекомендованих МОН, фахових видань «Літературний процес: методологія, 

імена, тенденції», «Studia Philologica» та «Синопсис: текст, контекст, медіа» 

2019 ІФ 

Кафедра української літератури і 

компаративістики 
Євтушенко С.О., 

Козлов Р.А., 

Саєвич І.Є. 

 

http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/about/submissions

