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22.09.2021р. № 129  

№___________ від  ____________    

 

Про затвердження персонального складу  

вченої ради Інституту філології 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

У зв’язку з обранням представників до вченої ради Інституту філології 

затвердити такий персональний склад вченої ради Інституту філології: 

1.  Руснак  

Ірина Євгеніївна 

голова вченої ради, директор Інституту 

філології, доктор філологічних наук, 

професор 

 

2.  Овсієнко  

Людмила Миколаївна 

заступник голови вченої ради, заступник 

директора Інституту філології з наукової 

роботи та міжнародних проєктів, доктор 

педагогічних 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, голова профкому 

Інституту філології, кандидат психологічних 

наук, доцент 

 

5.  Видайчук  

Тетяна Леонідівна 

секретар вченої ради, вчений секретар 

Інституту філології, кандидат філологічних 

наук, доцент  

http://partner.kubg.edu.ua/2012-02-09-16-42-36/institute-of-philology.html


 

6.  Козлов 

Роман Анатолійович 

голова Зборів трудового колективу Інституту 

філології, професор кафедри української 

літератури, компаративістики і 

грінченкознавства, доктор філологічних наук, 

доцент  

 

7.  Джиджора  

Ніна Миколаївна 

голова Ради молодих учених Інституту 

філології, студентка Інституту філології 

 

8.  Білик  

Катерина Миколаївна 

заступник голови Наукового товариства 

Інституту філології, викладач кафедри 

романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства 

 

9.  Цапро  

Галина Юріївна 

завідувач кафедри англійської мови та 

комунікації, кандидат філологічних наук, 

доцент 

 

10.  Соловей Людмила 

Сергіївна 

доцент кафедри англійської мови та 

комунікації, кандидат філологічних наук, 

доцент 

 

11.  Гайдаш  

Анна Владиславівна 

завідувач кафедри германської філології, 

доктор філологічних наук, доцент 

 

12.  Бобер Наталія 

Миколаївна 

доцент кафедри германської філології, 

кандидат філологічних наук 

 

13.  Якуба  

 Валентина 

Володимирівна 

завідувач кафедри лінгвістики та перекладу, 

кандидат філологічних наук, доцент 

   

14.  Стрельченко  

Ксенія Сергіївна 

старший викладач кафедри лінгвістики та 

перекладу, кандидат філологічних наук 

  

15.  Махачашвілі 

Русудан Кирилевна 

завідувач кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства, 

доктор філологічних наук, доцент 

 

16.  Зверева  

Марина Анатоліївна 

доцент кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства, 

кандидат педагогічних наук 

 
 

 




