
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від  25 серпня 2021 р. 

 

1.1.1. Визнати дисертацію і наукові публікації Копитіної Анастасії 

Сергіївни на тему «Лінгвокогнітивні і соціолінгвальні параметри лексико-

семантичного поля «простір» на матеріалі англійської, російської, 

української та французької мов)» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки 

(науковий керівник – Махачашвілі Русудан Кирилевна, завідувач кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства, доктор 

філологічних наук, доцент) такими, що відповідають вимогам Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №167 

(зі змінами). 

1.1.2. Рекомендувати дисертацію Копитіної Анастасії Сергіївни на тему 

«Лінгвокогнітивні і соціолінгвальні параметри лексико-семантичного поля 

«простір» на матеріалі англійської, російської, української та французької 

мов)» для надання висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення результатів дисертації. 

1.2.  Клопотатися перед вченою радою Університету про затвердження 

попередньої експертизи (фахового семінару) дисертації Копитіної Анастасії 

Сергіївни на тему «Лінгвокогнітивні і соціолінгвальні параметри лексико-

семантичного поля «простір» на матеріалі англійської, російської, 

української та французької мов)» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки: 

- Кафедри германської філології;  

- Кандидатур рецензентів:   

Вінтоніва Михайла Олексійовича, доктора філологічних наук, 

професора, професора кафедри української мови Київського університету 

імені Бориса Грінченка; 

Семеніста Івана Васильовича, кандидата історичних наук, доцента, 

завідувача кафедри східних мов і перекладу Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

1.3. Клопотатися перед вченою радою Університету про затвердження 

складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду і 

проведення разового захисту дисертації Копитіної Анастасії Сергіївни на 

тему «Лінгвокогнітивні і соціолінгвальні параметри лексико-семантичного 

поля «простір» на матеріалі англійської, російської, української та 

французької мов)» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки: 

голова ради ‒ Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних 

наук, професор кафедри германської філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка; 

 



члени ради:  

Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри української мови Київського університету імені Бориса 

Грінченка (рецензент); 

Семеніст Іван Васильович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри східних мов і перекладу Київського університету імені Бориса 

Грінченка (рецензент); 

Таценко Наталія Вікторівна – доктор філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри іноземних мов, Сумський державний університет 

(опонент); 

Лазебна Наталія Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії і практики перекладу, Національний університет 

«Запорізька політехніка» (опонент).   
Результати голосування: 

«За» – 18. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

2.1. Затвердити тему дисертаційної роботи Семеніста Івана 

Васильовича «Інноваційна освітня комунікація в цифровому середовищі: 

моделі, засоби, механізми (на матеріалі глобалізованих європейських та 

східних мов)» на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 

035 Філологія; науковий консультант: Махачашвілі Русудан Кирилевна,  

доктор філологічних наук, доцент. 

2.2.  Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 

теми дисертаційної роботи І.В. Семеніста. 
Результати голосування: 

«За» – 18. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

3.1. Рекомендувати до друку рукопис монографії «Категорія емотивності 

в англомовних поетичних текстах: лінгвокогнітивний аспект» (автор: Ірина 

Редька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології). 

Рецензенти: Ізотова Н.П., доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора 

О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету; 

Колесник О.С., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка; 

Приходько Г.І., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

англійської філології Запорізького національного університету. 

3.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про 

рекомендацію до друку рукопису монографії Ірини Редьки. 

3.3. Видання здійснити коштом автора. 
Результати голосування: 

«За» – 18. 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 


