
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 29 травня 2020 року 

 

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; 

Іван Семеніст, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

східних мов та перекладу; 

Андрій Козачук, кандидат філологічних наук, помічник директора 

інституту філології з ІКТ; 

Тетяна Видайчук, кандидат філологічних наук, доцент, вчений секретар 

Інституту філології. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 

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

 

2.1.  

Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Стрельченко Наталію Сергіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Шурму Світлану Григорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Шурми Світлани Григорівни  про згоду на 

обговорення без її участі. 

Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Грищенко Олену Володимирівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри англійської філології та перекладу 

Яковенко Ірину Василівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 



Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Яковенко Ірини Василівни  про згоду на обговорення 

без її участі. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Сергеєву Ольгу Степанівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «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 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «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 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Гордієнко Наталію В’ячеславівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «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 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Мирошникову Маріанну Сергіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       



Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Федорову Анастасію Олександрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри англійської філології та перекладу 

Ноговську Світлану Григорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри англійської філології та перекладу 

Бабаєва Артема Руслановича.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

Не обирати на посаду викладача кафедри англійської філології та 

перекладу Кіреєву Таїсію Михайлівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 9. 

 «Проти» – 9. 

 Недійсних бюлетенів – 5. 

 

2.2. 

Обрати на посаду доцента кафедри германської філології Торговець 

Юлію Іванівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Зайченко Олену В’ячеславівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       



Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Кадубовську Світлану Сергіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Тітаренко Майю Валеріївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Задорожню Надію Анатоліївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Смітюк Інну Леонідівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Говорун Надію Володимирівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри германської філології 

Хайдер Єлену Мирославівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 



Обрати на посаду викладача кафедри германської філології Гольцеву 

Марію Ігорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри германської філології Городілову 

Тетяну Миколаївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри германської філології Бабушко 

Олену Анатоліївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри германської філології Фісан 

Валерію Владиславівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри германської філології Іваніселі 

Олену Вахтангівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.3. 

Обрати на посаду доцента кафедри романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства Звереву Марину Анатоліївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства Ананьєву Людмилу Валентинівну.  



Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства Ласку Ігоря Васильовича.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства Тарновську Ольгу Володимирівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства Девос Анастасію Олександрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Шляхтенка Олександра 

Юрійовича.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «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 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Санжарову Галину Федорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       



Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Левінську Олесю Олександрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Чернецьку Надію Валеріївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Коновал Оксану Валентинівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Ярмошенко Олександру 

Володимирівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Кушнір Анну Олегівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Єрмакову Дар’ю Вячеславівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 



 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Солом’янюк Лілію Йосипівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Левченко Олену Феліксівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Серену Горі.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Серени Горі  про згоду на обговорення без її участі. 

Обрати на посаду викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Пашкевич Каріну Валеріївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.4. 

Обрати на посаду доцента кафедри світової літератури Бітківську 

Галину Володимирівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри світової літератури 

Динниченко Тетяну Анатоліївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 



 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.5.  

Обрати на посаду доцента кафедри східних мов та перекладу Букрієнка 

Андрія Олександровича.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Букрієнка Андрія Олександровича  про згоду на 

обговорення без її участі. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри східних мов та перекладу 

Боришполець Юлію Василівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов та перекладу Ситник 

Ілону Василівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов та перекладу Попову 

Марію Дмитрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Попової Марії Дмитрівни  про згоду на обговорення 

без її участі. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов та перекладу Шаповал 

Ольгу Володимирівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов та перекладу 

Грабалюк Катерину Олегівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 



Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Грабалюк Катерини Олегівни  про згоду на 

обговорення без її участі. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов та перекладу 

Ільницьку Марію Борисівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду викладача кафедри східних мов та перекладу Хігуті 

Томохіса.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Як виняток, обговорення відбувалось за відсутності претендента, але за 

наявності письмової заяви Хігуті Томохіса  про згоду на обговорення без її 

участі. 

 

2.6.  

Обрати на посаду доцента кафедри української літератури та 

компаративістики Жигун Сніжану Віталіївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 22. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 3.       

Виявлено в урні бюлетенів – 22.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду доцента кафедри української літератури та 

компаративістики Башкирову Ольгу Миколаївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри української літератури та 

компаративістики Половинкіну Марію Ігорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 



 «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 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

 

2.7.  

Обрати на посаду старшого викладача кафедри української мови  

Остапченко Олену Вадимівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри української мови  

Радченко Антоніну Федорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри української мови  

Александрову Валентину Федорівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 22. 

 «Проти» – 1. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри української мови  

Зарудню Ольгу Миколаївну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 

Обрати на посаду старшого викладача кафедри української мови  

Горохову Тетяну Олександрівну.  
Склад  вченої ради Інституту філології затверджений у кількості 25 осіб. Присутні на засіданні – 23 особи. 

Роздано бюлетенів – 23. 

Залишилось нерозданих бюлетенів – 2.       

Виявлено в урні бюлетенів – 23.         

  Результати голосування: 

 «За» – 23. 

 «Проти» – немає. 

 Недійсних бюлетенів – немає. 



3.1. Рекомендувати до друку рукопис монографії «Теорія і технологія 

вивчення образів-персонажів у курсі зарубіжної літератури старшої школи» 

(автор: Удовиченко Л.М.). Рецензенти: Островська Г.О., доктор педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики навчання Івано-

франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Вітченко А.О., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського; Караман С.О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка.  

Видання здійснити за кошти автора. 
Результати голосування: 

«За» – 23. 

«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

3.2. Рекомендувати до друку рукопис збірника наукових збірника наукових 

праць  «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» (Філологічні 

науки). – 2020. – № 15. – 140 с.  

Видання здійснити частково за кошти авторів, частково за кошти 

Університету (відповідно до Тематичного плану видань на 2020 рік, п.2). 
Результати голосування: 

«За» – 23. 

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

 

4. 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» – 23. 

«Проти» –  немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

 

 


