
Рішення 

засідання вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 23 листопада 2021 року 

 

1.1. Затвердити тему дисертації Олени Миколаївни Сидоренко на здобуття 

наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 035 Філологія «Типологія 

ергонімів у різноструктурних мовах: творення, семантика, прагматика»; 

науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Вінтонів Михайло 

Олексійович. 

1.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

теми дисертації Олени Сидоренко. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 24; 
«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

2. Підтримати запропонований робочою групою проєкт 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; після доопрацювання оприлюднити проєкт пропонованої  

освітньої програми на сайті Інституту філології для подальшого обговорення. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 24; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

3. Затвердити екзаменаційні білети 

- 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)».  
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 24; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 



 

4.1. Схвалити кандидатуру Кабакової Олександри Валеріївни, студентки 

ІІІ курсу Інституту філології, щодо присудження їй іменної стипендії Бориса 

Грінченка. 

4.2. Клопотитися перед Вченою радою Університету про кандидатуру 

Олександри Кабакової щодо присудження їй іменної стипендії Бориса 

Грінченка. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 23; 

«ПРОТИ» – немає; 
«УТРИМАЛИСЬ» – 1. 

 

5.1.1. Рекомендувати до друку рукопис навчального посібника з 

критичного й аналітичного читання англійською мовою для студентів І курсу 

спеціальності «філологія» (автори: Цапро Г.Ю., Грищенко О.В.). Рецензенти: 

Найдюк О.В., кандидат філологічних наук, доцент, викладач відділу 

навчальних програм Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка 

при Міністерстві закордонних справ України; Семенюк А.А., кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

5.1.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про рекомендацію 

вищезазначеного посібника до друку. 

5.1.3. Видання здійснити коштом авторів. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 24; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

5.2.1. Рекомендувати до друку рукопис збірника наукових праць 

«Літературний процес: методологія, імена, тенденції (Філологічні науки)». 

2021. № 18. 

5.2.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про рекомендацію 

вищезазначеного збірника до друку. 

5.2.3. Видання здійснити частково коштом Університету (відповідно до 

п. 28 Тематичного плану видань на 2021 р.), частково – коштом авторів. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 24; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 

6.1. Вивести зі складу науково-методичної комісії Інституту філології 

Чеснокову Ганну Вадимівну, кандидата філологічних наук, професора, 

професора кафедри лінгвістики та перекладу. 

6.2. Увести до складу науково-методичної комісії Інституту філології 

Букрієнка Андрія Олександровича, кандидата філологічних наук, доцента, 

доцента кафедри східних мов і перекладу. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 24; 

«ПРОТИ» – немає; 
«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 



7. Рекомендувати кандидатуру Порошиної Валентини Дмитрівни щодо 

нагородження медаллю Бориса Грінченка у категорії «За особистий внесок у 

розвиток Університету».  
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» – 24; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає 

 


