
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

засідання вченої ради Інституту філології  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 23 листопада 2021 року 

 

1. Затвердження теми дисертаційної роботи Сидоренко Олени 

Миколаївни (кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри мовних 

та гуманітарних дисциплін Донецького національного медичного університету) 

на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 

035 Філологія «Типологія ергонімів у різноструктурних мовах: творення, 

семантика, прагматика»; науковий консультант – доктор філологічних наук, 

професор Вінтонів Михайло Олексійович; експерти – доктор філологічних 

наук, доцент Махачашвілі Русудан Кирилевна; доктор філологічних наук, 

професор Колесник Олександр Сергійович; доктор філологічних наук, 

професор Буніятова Ізабелла Рафаїлівна. 

 

2. Обговорення нової освітньої програми 035.01.05 «Прикладна філологія» 

спеціалізація 035.01 Українська мова і література (1 рік і 4 місяці, заочна форма 

навчання), другого (магістерського) рівні освіти. 

 

3. Затвердження екзаменаційних білетів 

- Комплексного кваліфікаційного екзамену з вибіркової спеціалізації 

(Англійська мова) для студентів спеціальності 035 Філологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, спеціалізації 035.065 Східні мови і 

література (переклад включно), перша – китайська освітньої програми «Мова і 

література (китайська)»; спеціалізації: 035.069 Східні мови і література 

(переклад включно), перша – японська освітньої програми «Мова і література 

(японська)»;  

- Кваліфікаційного екзамену з вибіркової спеціалізації «Друга іноземна 

мова» (англійська) для студентів спеціальності 035 Філологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, спеціалізації: 035.052 Романські мови і 

література (переклад включно), перша – італійська освітньої програми «Мова і 

література (італійська)», спеціалізації: 035.051 Романські мови і література 

(переклад включно), перша – іспанська освітньої програми «Мова і література 

(іспанська)», спеціалізації: 035.055 Романські мови і література (переклад 

включно), перша – французька освітньої програми «Мова і література 

(французька)»; 

- Кваліфікаційного екзамену з вибіркової спеціалізації «Усний переклад», 

спеціальності 035 Філологія другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська освітня програма: 035.041.03 «Переклад (англійська мова)».  

 

4. Про кандидатуру Кабакової Олександри Валеріївни, студентки ІІІ курсу 

Інституту філології на присудження іменної стипендії Бориса Грінченка. 

 

 

 



5. Про рекомендації до друку 

- рукопису навчального посібника з критичного й аналітичного читання 

англійською мовою для студентів І курсу спеціальності «філологія» (автори: 

Цапро Г.Ю., Грищенко О.В.). 

 

- рукопису збірника наукових праць «Літературний процес: методологія, 

імена, тенденції (Філологічні науки)». 2021. № 18. 

 

6. Про ротацію персонального складу науково-методичної комісії 

Інституту філології. 

 

7. Різне. 

 

 


