
РІШЕННЯ 

вченої ради Інституту філології 

від 29 березня 2019 року 

 

1.  - 
 

2. Нагородити відзнаками «Унікальний філолог»: 

- доктора філологічних наук, професора, професора кафедри 

української літератури та компаративістики Єременко Олену Володимирівну 

– за неоціненний внесок у розвиток Інституту філології; 

- кафедру англійської філології та перекладу – за стабільність у виборі 

євроінтеграційних пріоритетів; 

- кафедру германської філології – за встановлення високих стандартів 

наукової діяльності; 

- кафедру романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства – за активну участь у міжнародних проектах; 

- кафедру світової літератури – за сакральну акумуляцію літературних 

досягнень цивілізацій та епох; 

- кафедру східних мов та перекладу – за активність у розробці східного 

вектору міжнародної діяльності; 

- кафедру української літератури та компаративістики – за дослідження 

національної ідентичності та популяризацію української духовності та 

культури; 

- кафедру української мови – за популяризацію лінгводидактичного 

досвіду; 

- ндл грінченкознавства – за популяризацію постаті Бориса Грінченка 

та його доробку; 

- навчальнийо відділ – за витривалість у безперервній організації 

навчального процесу; 

- наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

учених – за популяризацію наукової спадщини та інноваційних досягнень 

серед молоді; 

- студентську раду – за плідну діяльність у реалізації творчих ідей 

студентської молоді. 

 

3.1. Вручити подяки випускникам Київського університету імені 

Бориса Грінченка, колишнім студентам спеціальності «Філологія» за активну 

участь у житті Інституту філології:  

Бахтіній Анні Олегівні, викладачеві кафедри романської філології 

КУБГ; 

Білик Катерині Миколаївні, викладачеві кафедри романської філології 

КУБГ; 

Боримській Тетяні Анатоліївні, вчителю української мови НВК 

«Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» № 143 м. Києва;  



Воробйовій Ірині Миколаївні, приватному підприємцеві,  весільному 

організаторові; 

Гороховій Тетяні Олександрівні, викладачеві кафедра української мови 

КУБГ;  

Євтушенко Світлані Олександрівні, доцентові кафедри української 

літератури КУБГ; 

Іскрі Володимиру Арсентійовичу, викладачеві кафедри східних мов та 

перекладу КУБГ; 

Копитіній Анастасії Сергіївні, викладачеві кафедри романської 

філології КУБГ; 

Лаврентьєвій Ользі Дмитрівні, викладачеві курсів іноземної мови;  

Лепьоніній Аліні Сергіївні, архівісту Прес-служби 1 Президента 

України;  

Літашу Олександру Олександровичу, вчителеві української мови СЗШ 

№ 249 м. Київ; 

Майбороді Тетяні Анатоліївні, зберігачеві фондів Національного 

центру О.Довженка; 

Ніколаєнко Катерині Олександрівні, організаторові івентів; 

Осташевській Олені Леонідівні, заступникові директора з навчальної 

роботи СШ №165 з поглибленим вивченням англійської мови; 

Подольській Ользі Олексіївні, фрілансерові; 

Слєпушовій Ангеліні Ігорівні, викладачеві кафедри англійської 

філології та перекладу КУБГ; 

Слиш Ганні Ігоріні;  

Узварик Ірині Анатоліївні, викладачеві кафедри англійської філології 

та перекладу КУБГ; 

Франщак Наталії Віталіївні, вчителеві німецької мови СШ №239 з 

поглибленим вивченням німецької мови;  

Хилько Альоні Анатоліївні, вчителеві української мови СЗШ № 249 

м. Київ; 

Черевко Елеонорі Рустамівні, інформаційному продюсеру «Вікна 

Новин» каналу СТБ;  

Чередничок Тетяні Іванівні, члену  Волонтерська спілки ШБТ; 

Чернецькій Надії Валеріївні, викладачеві кафедри романської філології 

КУБГ; 

Шелудько Катерині Олегівні, викладачеві кафедри східних мов та 

перекладу КУБГ. 

 

3.2. Вручити Подяку Київського університету імені Бориса Грінченка 

Логуш Тетяні Іванівні – за організацію і впровадження спільних з Київським 

університетом імені Бориса Грінченка проектів. 

 

 


