
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

від 4 червня 2019 року 

 

1. Відповідно до п. 4.2. Положення про Інститут філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка (затверджено та уведеного і дію наказом 

№ 585 01.11.2016 р., зі змінами та доповненнями, введеними в дію  наказом 

№ 294 від 25.04.2019) 

- вивести зі складу вченої ради Інституту філології Івасюк Оксану 

Михайлівну, кандидата філологічних наук, доцента, у зв’язку із 

звільненням з посади завідувача науково-дослідної лабораторії 

грінченкознавства; 

- увести зі складу вченої ради Інституту філології Андрєєву Світлану 

Серафимівну, кандидата історичних наук, доцента, у зв’язку із 

призначенням на посаду завідувача науково-дослідної лабораторії 

грінченкознавства. 
Результати голосування: 

«За» – 26. 
«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

2. Затвердити такий склад лічильної комісії для обрання за конкурсом 

шляхом таємного голосування кандидатур на заміщення вакантних посад у 

структурних підрозділах Інституту філології: 

Андронова Марина Костянтинівна, студентка ІV курсу; 

Гальчук Оксана Василівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри світової літератури; 

Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови, заступник директора Інституту філології з 

наукової роботи; 

Жигун Сніжана Віталіївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри 

української літератури та компаративістики; 

Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри української мови; 
Харченко Тетяна Гадульзянівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства; 

Яковлева Світлана  Миколаївна, голова профкому Інституту філології; 

Якуба Валентина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри англійської філології. 
Результати голосування: 

«За» – 26. 

«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

3.1.Підтримати кандидатуру Руснак Ірини Євгеніївни, доктора 

філологічних наук, професора, на посаду директора Інституту філології. 



3.2.Винести на розгляд Вченої ради Університету кандидатуру Руснак 

Ірини Євгеніївни на посаду директора Інституту філології. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 
Роздано бюлетенів – 25. 

Залишилось нерозданих бюлетенів  – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 25.         
   

 Результати голосування: 

 «За» – 25. 
 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Результати таємного голосування схвалено відкритим голосуванням 

членів вченої ради Інституту філології.  
Результати голосування: 

«За» – 26. 
«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

4.1.   
Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Борисенко Оксану Анатоліївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Гладушину Раїсу Михайлівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Гуменюк Наталю Григорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Меркулову Світлану Іванівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Мілову Оксану Євгенівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 



Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Москалець Олену Олександрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Москалець Олени Олександрівни про згоду на 

обговорення без її участі. 

Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Румбешт Ганну Юріївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Соловей Людмилу Сергіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Федотову Олену Іванівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології 

та перекладу Альошину Марину Дмитрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології 

та перекладу Андрюшину Олену Владиславівну.  



Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології 

та перекладу Батіну Ірину Алимівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Орати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Гордієнко Наталію В’ячеславівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології 

та перекладу Губаш Оксану Павлівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології 

та перекладу Козачука Андрія Михайловича.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 25. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 25.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології 

та перекладу Палійчук Еліну Олександрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології 

та перекладу Свердленка Геннадія Миколайовича.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       



Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології 

та перекладу Стрельченко Ксенію Сергіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Стрельченко Ксенії Сергіївни про згоду на 

обговорення без її участі. 

Обрати на посаду викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Бабіч Наталію Олександрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Денисову Наталію Богданівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Маматову Вєру Володимирівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 24. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

Обрати на посаду викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Морозову Галину Костянтинівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Ноговську Світлану Григорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 



Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Петрину Ніку Андріївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Слєпушову Ангеліну Вікторівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Узварик Ірину Анатоліївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 24. 

 «Проти» – 2. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Федорову Анастасію Олександрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Хохлову Дарію Сергіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

4. 2.   

Обрати на посаду доцента кафедри германської філології Гайдаш 

Анну Владиславівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       



Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри германської філології Редьку 

Інну Анатоліївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри германської філології Шапочкіну 

Ольгу Володимирівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Говорун Надію Володимирівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Задорожню Надію Анатоліївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Ільчук Ольгу Андріївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Кадубовську Світлану Сергіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 



 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Порошину Валентину Дмитрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Смітюк Інну Леонідівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Тітаренко Майю Валеріївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Тітаренко Майї Валеріївни про згоду на 

обговорення без її участі. 

Обрати на посаду викладача кафедри германської філології Гольцеву 

Марію Ігорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри германської філології Гуль 

Олександру Григорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

Обрати на посаду викладача кафедри германської філології Куниш 

Людмилу Юріївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       



Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

Обрати на посаду викладача кафедри германської філології Хайдер 

Єлену Мирославівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

4.3.  
Обрати на посаду доцента кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Босу Віту Петрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Дзюбенко Оксану 

Михайлівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Дзюбенко Оксани Михайлівни про згоду на 

обговорення без її участі. 

Обрати на посаду доцента кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Підіпригору Юлію 

Георгіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри романської філології 

та порівняльно-типологічного мовознавства Василенко Мирославу 

Іванівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 



 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри романської філології 

та порівняльно-типологічного мовознавства Корнієнко Світлану 

Петрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри романської філології 

та порівняльно-типологічного мовознавства Лягіну Ірину 

Анатоліївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри романської філології 

та порівняльно-типологічного мовознавства Санжарову Галину 

Федорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Санжарової Галини Федорівни про згоду на 

обговорення без її участі. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри романської філології 

та порівняльно-типологічного мовознавства Шляхтенка 

Олександра Юрійовича.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Бабенко Валерію 

Олегівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 



 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Бабенко Валерії Олегівни про згоду на 

обговорення без її участі. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Бахтіну Анну Олегівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Білик Катерину 

Миколаївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Карбонеля Марзала 

Хоакіна.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Копитіну Анастасію 

Сергіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Копитіної Анастасії Сергіївни про згоду на 

обговорення без її участі. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Кушнір Анну Олегівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – немає. 



 Недійсних бюлетенів – 1. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Левченко Олену 

Феліксівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Москаленко Анастасію 

Олексіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Москаленко Анастасії Олексіївни про згоду на 

обговорення без її участі. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Солом’янюк Лідію 

Йосипівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Черепашук Олену 

Віталіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Чернецьку Надію 

Валеріївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 



Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Штиченко Іванну 

Юріївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

4.4.   
Обрати на посаду доцента кафедри світової літератури Ліхоманову 

Наталю Олександрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри світової літератури Тверітінову 

Тетяну Іванівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

4.5.   

Обрати на посаду доцента кафедри східних мов і перекладу 

Москальова Дмитра Петровича.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри східних мов і перекладу Сін 

Чжефу.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри східних мов і перекладу Ху 

Жунсі.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       



Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри східних мов і 

перекладу Щербакова Ярослава Володимировича.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 25. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 25.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри східних мов і 

перекладу Михайлюк Ганни Володимирівни.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри східних мов і 

перекладу Гілевич Аліну Василівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 25. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 25.         

  Результати голосування: 

 «За» – 24. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов і перекладу Іскру 

Володимира Арсентійовича.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов і перекладу 

Максимець Вікторію Александрову.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов і перекладу 

Попову Марію Дмитрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 



 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов і перекладу 

Ситник Ілону Сергіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов і перекладу 

Шаповал Ольгу Володимирівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов і перекладу 

Шелудько Катерину Олегівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов і перекладу 

Шіракаву Сакуру.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

 

4.6.  
Обрати на посаду доцента кафедри української літератури та 

компаративістики Євтушенко Світлану Олександрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри української літератури та 

компаративістики Левко Уляну Елізбарівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 



 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри української літератури та 

компаративістики Сінченка Олексія Дмитровича.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри української літератури та 

компаративістики Чибор Ірину Степанівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача  кафедри української 

літератури та компаративістики Блохіну Наталію Олексіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри української 

літератури та компаративістики Половинкіну Марію Ігорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри української 

літератури та компаративістики Чайку-Лукович Ілону Сергіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

4.7.  
Обрати на посаду доцента кафедри української мови Вінтонів 

Тетяну Миколаївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 



 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри української мови Грипас Оксану 

Юріївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри української мови Дроботенко 

Валентину Юріївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри української мови Дружененко 

Раїсу Сергіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри української мови Лахно Наталію 

Валентинівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри української мови 

Александрову Валентину Федорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 25. 

 «Проти» –1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри української мови 

Остапченко Олену Вадимівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» –немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 



Обрати на посаду викладача кафедри української мови Горохову 

Тетяну Олександрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 24. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

Обрати на посаду викладача кафедри української мови Зарудню 

Ольгу  Миколаївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» –немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

4.8.   
Обрати на посаду старшого наукового співробітника НДЛ 

грінченкознавства Лашка Михайла Васильовича.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду молодшого наукового співробітника НДЛ 

грінченкознавства Бурко Ольгу Василівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 24. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – 1. 

Обрати на посаду молодшого наукового співробітника НДЛ 

грінченкознавства Яковлеву Ірину Вадимівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 27 осіб. Присутні на засіданні – 26 осіб. 

Роздано бюлетенів – 26. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 1.       

Виявлено в урні бюлетенів – 26.         

  Результати голосування: 

 «За» – 26. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

4.9.1. Зняти кандидатуру Тищенко Олени Олександрівни з розгляду 

вченою радою Інституту філології через відсутність претендента на засіданні 

вченої ради Інституту філології та відсутність заяви про розгляд його 

кандидатури за його відсутності. 
Результати голосування: 

«За» – 26. 

«Проти» –  немає. 
«Утрималися» – немає. 



4.9.2. Зняти кандидатуру Бойка Олександра Володимировича з розгляду 

вченою радою Інституту філології через відсутність претендента на засіданні 

вченої ради Інституту філології та відсутність заяви про розгляд його 

кандидатури за його відсутності. 
Результати голосування: 

«За» – 26. 
«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

       5. Затвердити результати таємного голосування щодо обрання за 

конкурсом наукових та науково-педагогічних працівників на заміщення 

вакантних посад у структурних підрозділах Інституту філології. 
Результати голосування: 

«За» – 26. 

«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

 

 

 


