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Н А К А З 
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Про оголошення конкурсу на переведення аспірантів 
НІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти 
Університету (третій (освітньо-науковий) рівень вищої 
освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у 
вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, 
перекладознавство») на одне вакантне місце 
за державним замовленням денної форми здобуття освіти 

У зв'язку з наявністю одного вакантного місця за державним 
замовленням на III курсі денної форми здобуття освіти, третій (освітньо-
науковий) рівень, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія 
у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, 
перекладознавство» та відповідно до Положення про порядок переведення 
аспірантів Київського національного лінгвістичного університету з однієї 
форми здобуття освіти на іншу, затвердженого вченою радою Університету 
від 04 вересня 2020 року (протокол № 2) 

Н А К А З У Ю : 
1. Оголосити конкурс на переведення аспірантів III курсу очної 

(вечірньої) форми здобуття освіти (третій (освітньо-науковий) рівень вищої 
освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах 
сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство») 
на одне вакантне місце за державним замовленням денної форми 
здобуття освіти. 

2. Встановити, що в конкурсі мають право брати участь усі аспіранти 
III курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти Університету, 
які навчаються за державним замовленням за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах 
сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство» 
і які не мають академічної заборгованості. 

3. Встановити, що аспіранти, які беруть участь у конкурсі, мають 
подати до 06 вересня 2021 року включно до відділу науково-дослідної 
роботи такі документи: , 

- заяву на ім'я ректора (зразок заяви додається); 



- копію залікової книжки або довідку із зазначенням усіх оцінок, 
отриманих аспірантом за період навчання, засвідчену завідувачем 
аспірантури; 

- копію Індивідуального навчального плану, засвідчену завідувачем 
аспірантури; 

- копію Індивідуального плану наукової роботи, засвідчену завідувачем 
аспірантури; 

- список наукових публікацій; 
- копії документів, які засвідчують участь у всеукраїнських і 

міжнародних наукових конференцій (за наявності)', 
- копії документів, які засвідчують участь у державних і міжнародних 

науково-дослідних проектах (за наявності); 
- копії документів, які засвідчують участь у програмах академічної 

мобільності (за наявності). 

Після 06 вересня 2021 року документи від аспірантів щодо участі 
в конкурсі для переведення на одне вакантне місце державного замовлення 
на ПІ курсі денної форми здобуття освіти, третій (освітньо-науковий) рівень 
вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах 
сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство» 
не приймаються. 

4. Створити комісію з розгляду справ щодо переведення аспірантів 
НІ курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти Університету (третій 
(освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП 
«Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, 
перекладознавство») на одне вакантне місце за державним замовленням 
денної форми здобуття освіти у такому складі: 

Голова комісії: ректор, доктор філологічних наук, 
професор Васько Р. В. 

Заступник голови комісії: проректор з наукової роботи, доктор 
філологічних наук, професор Корольова А. В. 

Секретар комісії: завідувач аспірантури Решетник О. А. 
Склад комісії: 
1. Савчук Р. І. - завідувач кафедри іспанської і французької філології, 

доктор філологічних наук, професор, керівник проектної групи І 
(ґарант освітньо-наукової програми). 

2. Валігура О. Р. - завідувач кафедри східної філології, доктор 
філологічних наук, професор. 

3. Потапенко С. І. - професор кафедри англійської філології, 
перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського, 
доктор філологічних наук, професор. 
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4. Шимчишин М. М. - завідувач кафедри теорії та історії світової 
літератури імені професора В. І. Фесенко, доктор філологічних наук, 
професор. 

5. Кукаріна А. Д. - доцент кафедри англійської філології та перекладу 
імені професора І. В. Корунця, кандидат філологічних наук, голова 
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
учених КНЛУ. 

5. Провести 10 вересня 2021 р. засідання конкурсної комісії 
для переведення на одне вакантне місце за державним замовленням 
на III курсі денної форми здобуття освіти (третій (освітньо-науковий) рівень 
вищої освіти, спеціальність 035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах 
сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство»). 

6. Завідувачу аспірантури Решетник О. А. ознайомити з цим наказом 
усіх аспірантів III курсу очної (вечірньої) форми здобуття освіти 
Університету (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 
035 Філологія, ОНП «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, 
літературознавство, перекладознавство»). 

7. Завідувачу загального відділу Захарчук Л. Г. ознайомити 
із цим наказом усіх проректорів, завідувачів кафедр, керівників інших 
структурних підрозділів Університету, голову профкому студентів 
і аспірантів Головка П. А., голову Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих учених КНЛУ Кукаріну А. Д. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 
наукової роботи проф. Корольову А. В. 

Ректор оман ВАСЬКО 

з 



ЗРАЗОК 
Ректорові КІІЇВСЬКОГО національного 
лінгвістичного університету 
проф. Ваську Р. В. 

(прі:іБИідс, ім 'я , по батькові ) 

аспіранта/ки курсу, 

ОНП 

спеціальність 

форма здобуггя освітн 

який / яка проживає за адресою 

тел. 

е-таіі 

ЗАЯВА 
У зв'язку з 

прошу дозволити взяги учасгь у конкурсі на переведення мене з 

Додатково про себе повідомляю: 

Дата Підпис 


