
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 15 лютого 2022 року 

 

1. Вивести зі складу членів вченої ради Куїч Поліну Дмитрівну, 

студентку Інституту філології, у зв’язку з відрахуванням через академічну 

заборгованість; затвердити склад вченої ради Інституту філології – 26 осіб. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

2.1. Затвердити тему дисертації Тютюми Тетяни Сергіївни на здобуття 

ступеня з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки у такому формулюванні: ««Формування синтаксичної 

компетентності майбутніх учителів української мови і літератури з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (науковий керівник 

– М.О. Вінтонів, доктор філологічних наук, професор). 

2.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про уточнення 

формулювання теми дисертації Тетяни Тютюми. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

3. Затвердити методичні рекомендації (вимоги) до підготовки 

кваліфікаційних робіт/проєктів для першого бакалаврського рівня вищої освіти 

за такими освітніми програмами: 035.043 Мова та література (німецька), 

035.041 «Мова і література (англійська)» 035.065 Мова та література 

(китайська), 035.069 Мова та література (японська), 035.051 Мова та література 

(іспанська), 035.062 Мова та література (італійська), 035.055 Мова та література 

(французька).  
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

4.1. Інформацію про академічні результати І семестру 2021–

2022 навчального року, представлену Людмилою Заяць, заступником директора 

Інституту філології з навчально-методичної роботи, кандидатом педагогічних 

наук, взяти до уваги.  

4.2. На засіданнях кафедр Інституту філології обговорити аспекти якості та 

успішності студентів; запропонувати вченій раді Інституту філології механізми 

дії кафедр задля підвищення рівня якості засвоєного матеріалу та успішності 

студентів Інституту філології при подальшому навчанні. 

Термін виконання: до 15 березня 2022 року. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 



«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

5. Інформацію Людмили Овсієнко, доктора педагогічних наук, доцента, 

заступника директора Інституту філології з наукової роботи та міжнародних 

проєктів, про рейтинг Інституту філології та науково-педагогічних працівників 

інституту серед структурних підрозділів Київського університету імені Бориса 

Грінченка та науково-педагогічних працівників Університету взяти до уваги; 

обговорити аспекти рейтингу та шляхи його поліпшення на засіданнях кафедр 

Інституту філології. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

6.1. Рекомендувати до друку рукопис навчального посібника «The Cookery 

Book of Text Interpretation: Практикум зі стилістики англійської мови» (автор: 

Еліна Палійчук, кандидат філологічних наук, старший викладач). Рецензенти: 

Анна Кукаріна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 

філології та перекладу Київського національного лінгвістичного університету; 

Вікторія Ригованова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського 

інституту інтелектуальної власності та права Національного університету 

«Одеська юридична академія». 

6.2. Клопотатись перед Вченою радою Університету про рекомендацію до 

друку рукопису Еліни Палійчук «The Cookery Book of Text Interpretation: 

Практикум зі стилістики англійської мови». 

6.3. Видання здійснити коштом автора. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 


