
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від  03 червня 2021 р. 

 

1. Затвердити такий склад лічильної комісії для обрання за конкурсом 

шляхом таємного голосування кандидатур на заміщення вакантних посад у 

структурних підрозділах Інституту філології: 

Ірина Дець, студентка Інституту філології; 

Андрій Козачук, кандидат філологічних наук, помічник директора з ІКТ; 

Олена Бровко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української літератури, компаративістики і грінченкознавства; 

Тетяна Харченко, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства; 

Оксана Гальчук, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

світової літератури. 
Результати голосування: 

«За» – 22. 

«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

2.2.1. Схвалити програму розвитку кафедри східних мов та перекладу на 

2021‒2026 рік, представлену претендентом на заміщення вакантної посади 

завідувача Іваном Васильовичем Семеністом. 

2.2.2. Клопотатися перед вченою радою Університету про розгляд 

програми розвитку кафедри східних мов та перекладу на 2021‒2026 рік. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 21. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 3.       

Виявлено в урні бюлетенів – 21.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 «Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.3.1. Схвалити кандидатуру Івана Васильовича Семеніста, кандидата 

історичних наук, доцента, на заміщення вакантної посади завідувача кафедри 

східних мов і перекладу. 

2.3.2. Клопотатися перед вченою радою Університету про розгляд 

кандидатури Семеніста І.В. на заміщення вакантної посади завідувача кафедри 

східних мов та перекладу. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 21. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 3.       

Виявлено в урні бюлетенів – 21.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.4. 
Обрати на посаду старшого викладача кафедри східних мов та перекладу 

Гілевич Аліну Василівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 



Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри східних мов та перекладу 

Ван Валерія Нінвіновича. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри східних мов та перекладу 

Лендьєл Наталію Василівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри східних мов та перекладу 

Зіневич Інну Вячеславівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов та перекладу 

Максимець Вікторію Олександрівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов та перекладу Воробйова 

Олександра Сергійовича. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 



 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов та перекладу Ван Анну 

Едуардівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.5. 
Обрати на посаду обрати на посаду головного наукового співробітника 

кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства 

Бондареву Олену Євгенівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Олени Бондаревої  про згоду на обговорення без її 

участі. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого наукового співробітника 

кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства 

Андрєєву Світлану Серафимівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду провідного наукового співробітника 

кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства 

Яременка Василя Васильовича. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Василя Яременка  про згоду на обговорення без його 

участі. 

 



Обрати на посаду обрати на посаду молодшого наукового співробітника 

кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства 

Яковлеву Ірину Вадимівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Ірини Яковлевої  про згоду на обговорення без її 

участі. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду доцента кафедри української 

літератури, компаративістики і грінченкознавства Удовиченко Ларису 

Миколаївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду доцента кафедри української 

літератури, компаративістики і грінченкознавства Луцюка Миколу 

Володимировича. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

української літератури, компаративістики і грінченкознавства Блохіну 

Наталію Олексіївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

української літератури, компаративістики і грінченкознавства Чайку-Лукович 

Ілону Сергіївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       



Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Ілони Чайки-Лукович  про згоду на обговорення без 

її участі. 

 

2.6.1. Схвалити програму розвитку кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства на 2021‒2026 рік, представлену 

претендентом на заміщення вакантної посади завідувача Русудан Кирилевною 

Махачашвілі. 

2.6.2. Клопотатися перед вченою радою Університету про розгляд 

програми розвитку кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства на 2021‒2026 рік. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 21. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 3.       

Виявлено в урні бюлетенів – 21.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 «Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.7.1. Схвалити кандидатуру Русудан Кирилевни Махачашвілі, доктора 

філологічних  наук, доцента, на заміщення вакантної посади завідувача кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства. 

2.7.2. Клопотатися перед вченою радою Університету про розгляд 

кандидатури Махачашвілі Р.К. на заміщення вакантної посади завідувача 

кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства. 

 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 21. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 3.       

Виявлено в урні бюлетенів – 21.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 «Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.8. 
Обрати на посаду обрати на посаду доцента кафедри романської філології 

та порівняльно-типологічного мовознавства Лазера Тараса Васильовича. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 



Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Василенко 

Мирославу Іванівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Лягіну Ірину 

Анатоліївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Коваленка 

Сергія Петровича. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Мезі Ілдіко 

Альбертівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Карбонеля Марзала 

Хоакіна. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 



                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Ярмошенко Олександру 

Володимирівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Копитіну Анастасію 

Сергіївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Єрмакову Дар’ю 

Вячеславівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Москаленко Анастасію 

Олексіївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Левченко Олену 

Феліксівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       



Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Білик Катерину 

Миколаївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 21. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 3.       

Виявлено в урні бюлетенів – 21.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Пашкевич Каріну 

Валеріївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Кириченко Наталію 

Анатоліївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.9.1. Схвалити програму розвитку кафедри української мови на 2021‒2026 

рік, представлену претендентом на заміщення вакантної посади завідувача 

Михайлом Олексійовичем Вінтонівим. 

2.9.2. Клопотатися перед вченою радою Університету про розгляд 

програми розвитку кафедри української мови на 2021‒2026 рік. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 «Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 



2.10.1. Схвалити кандидатуру Михайла Олексійовича Вінтоніва, доктора 

філологічних  наук, професора, на заміщення вакантної посади завідувача 

кафедри української мови. 

2.10.2. Клопотатися перед вченою радою Університету про розгляд 

кандидатури Вінтоніва М.О. на заміщення вакантної посади завідувача кафедри 

української мови. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 «Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.11. 

Обрати на посаду обрати на посаду доцента кафедри української мови 

Саєвич Ірину Георгіївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду доцента кафедри української мови 

Видайчук Тетяну Леонідівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 21. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 3.       

Виявлено в урні бюлетенів – 21.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду доцента кафедри української мови 

Заєць Валентину Григорівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

української мови Остапченко Олену Вадимівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 



                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

української мови Радченко Антоніну Федорівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

української мови Александрову Валентину Федорівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 Проти» – 1. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

української мови Дуке Ольгу Олександрівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.12.1. Схвалити програму розвитку кафедри світової літератури на 2021‒

2026 рік, представлену претендентом на заміщення вакантної посади завідувача 

Галиною Володимирівною Бітківською. 

2.12.2. Клопотатися перед вченою радою Університету про розгляд 

програми розвитку кафедри світової літератури на 2021‒2026 рік. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 «Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.13.1. Схвалити кандидатуру Галини Володимирівни Бітківської, доктора 

філологічних  наук, доцента, на заміщення вакантної посади завідувача кафедри 

світової літератури. 

2.13.2. Клопотатися перед вченою радою Університету про розгляд 

кандидатури Бітківської Г.В. на заміщення вакантної посади завідувача 

кафедри світової літератури. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 



Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 «Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.14. 
Обрати на посаду обрати на посаду доцента кафедри світової літератури 

Шовкопляс Галину Євгенівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 Проти» – 1. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду доцента кафедри світової літератури 

Вишницьку Юлію Василівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.15.1. Схвалити програму розвитку кафедри германської філології на 

2021‒2026 рік, представлену претендентом на заміщення вакантної посади 

завідувача Анною Владиславівною Гайдаш. 

2.15.2. Клопотатися перед вченою радою Університету про розгляд 

програми розвитку кафедри германської філології на 2021‒2026 рік. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 21. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 3.       

Виявлено в урні бюлетенів – 21.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 «Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.16.1. Схвалити кандидатуру Анни Владиславівни Гайдаш, доктора 

філологічних  наук, доцента, на заміщення вакантної посади завідувача кафедри 

германської філології. 

2.16.2. Клопотатися перед вченою радою Університету про розгляд 

кандидатури Гайдаш А.В. на заміщення вакантної посади завідувача кафедри 

германської філології. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 21. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 3.       

Виявлено в урні бюлетенів – 21.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 «Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 



 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.17. 
Обрати на посаду обрати на посаду доцента кафедри германської філології 

Коваленко Валентину Михайлівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

германської філології Порошину Валентину Дмитрівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

германської філології Остропальченко Юлію Володимирівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

германської філології Ільчук Ольгу Андріївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду старшого викладача кафедри 

германської філології Бобер Наталію Миколаївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри германської 

філології Бабушко Олену Анатоліївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 



Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри германської 

філології Фісан Валерію Владиславівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри германської 

філології Іваніселі Олену Вахтангівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Олени Іваніселі  про згоду на обговорення без її 

участі. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри германської 

філології Конопляник Тетяну Володимирівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри германської 

філології Попову Сніжану Григорівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри германської 

філології Степаненко Катерину Василівну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 



 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри германської 

філології Тугай Олександру Миколаївну. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри германської 

філології Пилинського Михайла Ярославовича. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 Проти» – немає. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 

Обрати на посаду обрати на посаду викладача кафедри германської 

філології Павлюка Антона Валерійовича. 
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 24 осіб. Присутні на засіданні – 22 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 21. 

 Проти» – 1. 

                «Утримуюсь» - немає. 

 

3. 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» – 22. 

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

 

 

 


