
Рішення 

вченої ради Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від  18 березня 2021 р. 

 

1. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО: 

1.1. Калиновський Олександр Валерійович, заступник начальника відділу 

організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, з вітальним 

словом від партнерів до Дня Інституту філології. 

1.2. Тищенко Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник відділу 

лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту 

української мови НАН України, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник, з вітальним словом від партнерів до Дня Інституту філології. 

1.3. Шведова Марія Олексіївна, розробниця Генерального регіонально 

анотованого корпусу української мови (ГРАК), кандидат філологічних наук, 

доцент, з вітальним словом від партнерів до Дня Інституту філології. 

 

2. Нагородження відзнаками «Унікальний філолог»: 

- кафедри англійської філології та перекладу – за інтеграцію студентів у 

англомовний освітньо-культурний простір; 

- кафедри германської філології – за популяризацію німецької мови в 

україномовному просторі; 

- кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства – за вагомий внесок у міжнародну діяльність Інституту філології; 

- кафедри світової літератури – за успіхи у популяризації світових 

культурних надбань в Україні; 

- кафедри східних мов та перекладу – за міжнародну співпрацю з 

університетами Далекого Сходу; 

- кафедри української літератури та компаративістики – за шляхетне 

служіння людині, громаді, суспільству; 

- кафедри української мови – за активну співпрацю з роботодавцями; 

- центру культури української мови – за популяризацію українського 

слова в непростих українських реаліях;  

- навчального відділу – за ефективну роботу та успішну організацію 

навчального процесу в умовах карантинних обмежень. 

 

3. Вручення подяк і грамот співробітникам і студентам Інституту 

філології:  

- Харченко Тетяні Гадульзянівні – подяки Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської влади (Київської міської державної 

адміністрації) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 

внесок у розвиток національної освіти та з нагоди Міжнародного жіночого дня; 

- Мосьпан Наталії Вікторівні – подяки Інституту філології за значні 

досягнення на науковій ниві, проведення досліджень, публікаційну активність, 

популяризацію досягнень кафедри серед школярської молоді; 

- Стрельченко Ксенії Сергіївні – подяки Інституту філології за 

академічно-публікаційну активність: розробку підручника з практики 



мовлення, з лексикології англійської мови,  методичних рекомендацій для 

критичного читання; 

- Ноговській  Світлані Григорівні – подяки Інституту філології за успішне 

кураторство й плідну роботу з першокурсниками та активне освоєння 

інформаційних технологій та впровадження їх у навчальний процес, 

сертифіковані ЕНК; 

- Гайдаш Анні Владиславівні – грамоти Інституту філології за сумлінну 

працю; 

 - Городіловій Тетяні Миколаївні – подяки Інституту філології за активну 

участь у науковій і соціально-гуманітарній роботі кафедри германської 

філології;  

- Поповій Сніжані Григорівні – подяки Інституту філології за творчий 

підхід в організації лінгвокраїнознавчого гуртка з німецької мови та у 

підготовці заходів до Дня Інституту філології; 

- Говорун Надії Володимирівні – грамоти Інституту філології за 

багаторічну благодійну діяльність; 

- Ананьєвій Людмилі Валентинівні – подяки Інституту філології за 

реалізацію міждисциплінарних проєктів кафедри та Інституту; 

- Білик Катерині Миколаївні – подяки Інституту філології за реалізацію 

міждисциплінарних проєктів кафедри та Інституту; 

- Бахтіній Анні Олегівні – подяки Інституту філології за реалізацію 

міждисциплінарних проєктів кафедри та Інституту; 

- Бітківській Галині Володимирівні – грамоти Інституту філології за 

високі результати підвищення професійної підготовки;   

- Гальчук Оксані Василівні – грамоти Інституту філології за високі 

результати підвищення професійної підготовки;   

- Максимець Вікторії Олександрівні – подяки Інституту філології за 

сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь у підготовці 

студентів-китаєзнавців та з нагоди дня Інституту; 

- Ільницькій Марії Борисівні – подяки Інституту філології за сумлінну 

працю, високий професіоналізм, активну участь у підготовці студентів-

китаєзнавців та з нагоди дня Інституту; 

- Шаповал Ользі Володимирівні – подяки Інституту філології за сумлінну 

працю, високий професіоналізм, активну участь у підготовці студентів-

китаєзнавців та з нагоди дня Інституту; 

 - Бровко Олені Олександрівні – грамоти Інституту філології за професійну 

розбудову освітньої програми  ІІІ освітньо-наукового рівня 035 Філологія;  

 - Козлову Роману Анатолійовичу – грамоти Інституту філології за  

новаторські поєднання академічного і прикладного підходів в освітній 

діяльності; 

- Блохіній Наталії Олексіївні – грамоти Інституту філології за  

організацію соціально-гуманітарної роботи зі студентами;  

- Євтушенко Світлані Олександрівні – подяки Інституту філології за 

організацію навчально-методичної роботи кафедри; 

- Половинкіній Марії Ігорівні – подяки Інституту філології за 

ефективне поєднання теорії, практики в освітній діяльності;  



- Овсієнко Людмилі Миколаївні – подяки Інституту філології за 

публікаційну активність у наукометричних виданнях  та сумлінне виконання 

обов’язків заступника завідувача кафедри з наукової роботи; 

- Вінтоніву  Михайлу Олексійовичу – подяки Інституту філології за 

організаційну роботу в підготовці робочих програм навчальних дисциплін та 

сумлінне виконання обов’язків заступника завідувача кафедри з навчальної  

роботи; 

- Гороховій Тетяні Олександрівні – подяки Інституту філології  за 

ефективно організовану соціальну роботу кафедри  та плідну викладацьку 

діяльність у навчанні української мови іноземних громадян;  

- Горобець Світлані Іванівні – подяки Інституту філології  за 

відданість навчальному процесу Інституту філології; 

 

- Студентам Інституту філології – подяки Інституту філології: 

- Джиджорі Ніні Миколаївні – за активну роботу з популяризації 

академічної доброчесності; 

- Дець Ірині – за самовіддану роботу голови ради студентського 

самоврядування; 

- Дудару Олегу – за сумлінну працю з координаторами Інституту філології; 

- Куїч Поліні – за енергійність під час роботи у раді студентського 

самоврядування; 

- Куделі Карині – за ідейність та допомогу раді студентського 

самоврядування; 

- Шинкаренку Данилу – за технічну підтримку діяльності ради 

студентського самоврядування; 

- Човрій Юлії – за відданість раді студентського самоврядування; 

- Шевченко Дарині - за технічну підтримку діяльності ради студентського 

самоврядування; 

- Кабаковій Олександрі – за найкреативніші тексти та розвиток соціальних 

мереж; 

- Кутенець Анні –за відданість соціальному комітету ради студентського 

самоврядування; 

- Терлецькій Карині – за відданість соціальному комітету ради 

студентського самоврядування; 

- Сверщковій  Арсіні – за любов до ради студентського самоврядування;  

- Федик Тамарі – за вагомий внесок у справи Інституту філології.   

 

 

 


