
Cклад вченої ради 

Інституту філології 

 

Затверджено на засіданні вченої ради 

Інституту філології 04 червня 2019 року 

Протокол № 12 

№ 

з/п 

ПІБ членів  

вченої ради 

 

Посада 

1.  Руснак  

Ірина Євгеніївна 

голова вченої ради, директор Інституту філології, 

доктор філологічних наук, професор 

 

2.  Доценко  

Олена Леонідівна 

заступник голови вченої ради, заступник директора 

Інституту філології з наукової роботи, кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

3.  Заяць  

Людмила Іванівна 

заступник директора Інституту філології з науково-

методичної та навчальної роботи, кандидат 

педагогічних наук 

 

4.  Саврасова-В’юн  

Тетяна Олександрівна 

заступник директора Інституту філології з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, 

кандидат психологічних наук, доцент 

 

5.  Видайчук  

Тетяна Леонідівна 

вчений секретар Інституту філології, кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

6.  Гілевич  
Аліна Василівна 

голова ради молодих учених Інституту філології 

 

 

7.  Якуба 

Валентина Володимирівна 

завідувач кафедри англійської філології та перекладу, 

кандидат філологічних наук, доцент 

 

8.  Козачук 

Андрій Михайлович 

старший викладач кафедри англійської філології та 

перекладу, кандидат філологічних наук 

 

9.  Буніятова 

Ізабелла Рафаїлівна 

завідувач кафедри германської філології, доктор 

філологічних наук, професор 

 

10.  Cажко  

Лілія Антонівна 

професор кафедри германської філології, кандидат 

педагогічних наук, професор 

 

11.  Калитюк  

Лілія Петрівна 

доцент кафедри германської філології, кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

12.  Махачашвілі 

Русудан Кирилевна 

завідувач кафедри романських мов та порівняльно-

типологічного мовознавства, доктор філологічних 

наук, доцент  

 

13.  Харченко 

Тетяна Гадульзянівна 

професор кафедри романських мов та порівняльно-

типологічного мовознавства, доктор педагогічних 

наук, доцент 



 

14.  Ковбасенко  

Юрій Іванович 

 

завідувач кафедри світової літератури, кандидат 

філологічних наук, професор 

15.  Гальчук 

Оксана Василівна 

професор кафедри світової літератури, доктор 

філологічних наук, доцент 

 

16.  Семеніст 

Іван Васильович 

завідувач кафедри східних мов та перекладу, 

кандидат історичних наук, доцент 

 

17.  Щербаков  

Ярослав Ігорович 

старший викладач кафедри східних мов та перекладу, 

кандидат філологічних наук 

 

18.  Бровко  

Олена Олександрівна 

завідувач кафедри української літератури та 

компаративістики, доктор філологічних наук, 

професор 

 

19.  Жигун  

Сніжана Віталіївна 

доцент кафедри української літератури та 

компаративістики, доктор філологічних наук 

 

20.  Караман  

Станіслав Олександрович 

завідувач кафедри української мови, доктор 

педагогічних наук, професор 

 

21.  Караман  

Ольга Володимирівна 

професор кафедри української мови, кандидат 

педагогічних наук, професор 

 

22.  Андрєєва  

Світлана Серафимівна 

завідувач НДЛ грінченкознавства, кандидат 

історичних наук, доцент 

 

23.  Яковлева 

Світлана Миколаївна 

 

голова профкому Інституту філології 

24.  Асадова  

Сабіна Фаріївна  

 

заступник голови Наукового товариства Інституту 

філології 

25.  Андронова  

Марина Костянтинівна 

 

студентка IV курсу 

26.  Михайлюк  

Андрій Ростиславович 

 

студент ІІІ курсу 

27.  Гавриленко  

Антоніна Валеріївна 

студентка ІІ курсу 

 

 

 

 

 


