
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 18 січня 2022 року 
 

1. Проміжний звіт про реалізацію колективної наукової теми 

кафедри cхідних мов та перекладу «Розвиток сходознавчих студій у 

контексті інтернаціоналізації вищої освіти» (реєстраційний номер: 

0116U007073), представлений Іваном Семеністом, кандидатом історичних 

наук, доцентом, завідувача кафедри східних мов і перекладу, схвалити. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Звіт Людмили Заяць, кандидата педагогічних наук, заступника 

директора Інституту філології з науково-методичної та навчальної роботи, 

про роботу за 2021 рік схвалити. 

2.2. Пріоритетами роботи на 2022 рік визначити:  

• розроблення нових освітніх програм підготовки другого 

магістерського рівня вищої освіти з урахуванням нових освітніх потреб; 

• удосконалення робочих програм практик з урахуванням змішаної 

форми освітнього процесу та розширення баз практик, зокрема для 

підготовки студентів спеціалізацій «Романські та Східні мови та літератури»; 

• підвищення якості навчання за рахунок доцільного поєднання в 

освітньому процесі різних моделей змішаного навчання, розробка 

методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

3.1. Звіт Людмили Овсієнко, доктора педагогічних наук, доцента, 

заступника директора Інституту філології з наукової роботи та міжнародних 

проєктів, про роботу за 2021 рік схвалити. 

3.2. Пріоритетами роботи на 2022 рік визначити:  

• залучення науково-педагогічних працівників до участі в колективних 

та індивідуальних грантових міжнародних проєктах і програмах; 

• підготовка і подання заявок на участь у програмах Erasmus+; 

• налагодження академічної та наукової співпраці із закордонними 

закладами вищої освіти; 

• відновлення академічної мобільності викладачів і здобувачів вищої 

освіти; 

• викладання української мови як іноземної для іноземних слухачів як 

запорука успішного долання бар’єрів інтернаціоналізації. 
ГОЛОСУВАЛИ: 



«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

4. Звіт Тетяни Саврасову-В’юн, кандидата психологічних наук, доцента, 

заступника директора Інституту філології з соціально-гуманітарної роботи, 

про роботу за 2021 рік схвалити. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

5. Затвердити перелік вибіркових дисциплін по Інституту філології на 

2022‒2023 навчальний рік. (Перелік додано до протоколу окремим 

документом). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

6. Затвердити план сертифікації ЕНК на ІІ семестр 2021‒2022 

навчального року. (План сертифікації ЕНК додано до протоколу окремим 

документом). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

7.1. Рекомендувати до друку рукопис навчального посібника «Історія 

зарубіжної літератури межі ХІХ-ХХ століть» (автори: Юлія Вишницька, 

Тетяна Тверітінова). Рецензенти: Галина Александрова, доктор філологічних 

наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

Інституту біографічних досліджень НБУ імені В.І. Вернадського; Олена 

Ногачевська, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарної та загальноекономічної підготовки Хмельницького 

кооперативного торгівельно-економічного інституту. 

7.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про рекомендацію 

рукопису до друку. 

7.3. Видання здійснити за кошти Університету (відповідно до 

тематичного плану видань на 2021 р. п. 11). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 
 

8. Затвердити програми практик по Інституту філології ІІ семестр 2021–

2022 навчального року. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 25; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 


