
 

Valentyna MELNYK 

Née le 05.03.1953 dans la région de Rivné  

Chevalière dans l`Ordre des Palmes Académiques (2001)   

 
Formation : études supérieures à l’Université de Tchernivtsi (1970-1975), études de doctorat de linguistique à l`Université 

Nationale linguistique de Kyiv (1987-1989) 

 

Parcours professionnel : doyenne de la faculté de français, maître de conférences à l`Université Nationale linguistique de 

Kyiv (1993 – 2010), directrice du département du français, maître de conférences à l`Université Boris Hrinchenko de Kyiv 

(2011 – 2015) 
 

Recherches effectuées et publications : L`étiquette : guide franco-ukrainien, Dictionnaire franco-ukrainien thématique 

pour les étudiants (1
ère

 –5
e
  années), rédactrice en chef du Manuel de français (1

ère
 année), Déverbalisation. Problèmes 

pratiques de la traduction, Guide pratique de lexicologie française. 68 publications au total. 

 
Mme Melnyk a piloté de nombreuses coopérations internationales qui ont lié l’Université nationale linguistique de Kyiv à 

l’Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand II, à l`Université de Picardie Jules Verne, à l`Université Paris III (Sorbonne 

Nouvelle), et l`Université Boris Hrinchenko de Kyiv à l`Université Paris IV Sorbonne, donnant lieu à des échanges de 

professeurs et d’étudiants, ainsi qu’à des thèses de doctorat et à des mémoires d’étudiants en cotutelle. 

 

Vasyl  OMÉLYANENKO 

né le 09.01.1944 à Kharkiv 

Vice-président du Conseil d’administration de l’Alliance française de Kharkiv 

 

Formation : faculté des langues étrangères à l’Université d’Etat Gorki de Kharkiv (1968-1975, diplôme de traducteur-

interprète, professeur de langue française).  

 

Parcours professionnel : professeur de français à l’Université nationale d’économie de Kharkiv, responsable du                          

Centre de réussite universitaire de l’AUF (depuis 2013), professeur de français à l’IRA de Kharkiv de l’Académie nationale 

de l’administration publique auprès du Président de l’Ukraine (2002-2013), interprète auprès de la Société 

«STROYTRANSGAZ» (2001-2002), professeur de lexicologie, de stylistique et d’interprétation de la langue française à 

l’Ecole militaire des troupes de l’Intérieur de Kharkiv (1997-2001), enseignant du russe aux étudiants étrangers 

francophones à l’Université d’Etat Gorki de Kharkiv (1975-1997). 

 

Yuriï  PYVOVAROV 

Né le 6.07.1962 

Docteur en sciences politiques 

Ministre extraordinaire et plénipotentiaire 

 

Formation : Université d’Etat Taras Chevtchenko de Kyiv (1984)  

 

Parcours professionnel : Directeur-adjoint du Département des pays du Proche-Orient et d’Afrique au Ministère des 

Affaires étrangères d’Ukraine (depuis octobre 2017; Ambassadeur itinérant au MAE d’Ukraine (mars 2016-octobre 2017) ; 

Conseiller diplomatique du Ministre de la Défense d’Ukraine (novembre 2014 – mars 2016); Ministre-conseiller à 

l’Ambassade d’Ukraine en France (2010–2014); Conseiller diplomatique du Ministre de l’Economie d’Ukraine (2009-

2010); Directeur-adjoint du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle d’Ukraine (2007-2009); 

Ministre-conseiller de l’Ambassade d’Ukraine en France (2003-2007); Conseiller, Chef de division au Département de la 

coopération économique internationale du Ministère des Affaires étrangères d’Ukraine (2001-2003); Conseiller, premier 

secrétaire à la Représentation permanente de l’Ukraine auprès des Nations-Unies (1997-2001); Conseiller, deuxième et 

premier secrétaire au Département de la coopération économique internationale du Ministère des Affaires étrangères 

d’Ukraine (1995-1997). 

 

Oleg KHOMA  

Né le 30.10.1966 à Vinnytsia 

Professeur-Docteur d’Etat de philosophie 

 

Formation : diplôme de la faculté de philosophie de l’Université d’Etat Taras Chevtchenko de Kiev (1990), thèse de 

doctorat « Le Problème du Mal dans la conscience sociale » (1993), études de doctorat d’Etat à la section de philosophie de 

la culture à l’Institut de philosophie H. Skovoroda de l’Académie nationale des Sciences d’Ukraine (1995-1998), titre de 

Professeur attribué en 2003. 

 

Parcours professionnel : assistant, professeur, maître de conférences, chef de la chaire de philosophie à l’Université 

nationale technique de Vinnytsia (depuis 1990), professeur à la chaire de philosophie et d’études religieuses à l’Université 

nationale Académie Mohyla de Kiev (auteur du cursus spécial « La philosophie occidentale du 17
e
 siècle », 2001-2005), 

professeur à la chaire d’histoire de la philosophie de l’Université nationale T. Chevtchenko de Kiev (depuis 2006), membre 

du Conseil scientifique spécialisé de cette Université. 

 



Fondateur et directeur du Centre de textologie philosophique à la faculté de la philosophie de l’Université nationale T. 

Chevtchenko de Kiev (2014). Fondateur et rédacteur en chef de la revue historique et philosophique “Sententiae” (2000), 

inscrite depuis 2015 dans la base SCOPUS. Auteur de plus d’une quarantaine de traductions commentées en ukrainien 

d’ouvrages philosophiques rédigés en français ou en latin, dont les principales œuvres de B. Pascal, de R. Descartes, de N. 

Malebranche, de F. Poulain de la Barre, de J.-J. Rousseau, de G. Deleuze etc. ; auteur de plus d’une centaine d’ouvrages 

scientifiques. 

 

Lauréat du Prix Skovoroda (2001 et 2015) , lauréat du Prix « Livre de l’année » pour la traduction, la rédaction scientifique 

et la publication de l’ouvrage « Pensées » de B. Pascal (2009), M. Khoma a effectué de nombreux séjours en France offerts 

par le Centre national du Livre dans le cadre de ses projets de traduction d’ouvrages philosophiques (1998, 2004, 2009 і 

2015).  

 

Membre des conseils rédactionnels de la revue Pensée philosophique et de la version ukrainienne du Dictionnaire européen 

des philosophies.  

 

Décorations : médaille Petro Mohyla  attribuée par le Ministère de l’éducation d’Ukraine (2005); décoration spéciale de la 

Fondation philosophique d’Ukraine pour son rôle dans la renaissance du genre de commentaire philosophique en Ukraine 

(2011). 

 

 

  



 

 

Валентина МЕЛЬНИК 

Народ. 05.03.1953 у Рівненській обл.  

Кавалер Ордену Академічних пальм (2001)   

 
Освіта: диплом про вищу освіту Чернівецького державного університету (1970-1975),  аспірантура Київського 

національного лінгвістичного університету (1987-1989), кандидат філологічних наук. 

 

Декан факультету французької мови, доцент Київського національного лінгвістичного університету (1993 – 2010), 

завідувач відділенням французької мови, доцент Київського університету ім. Бориса Грінченка (2011 – 2015). 
 

Дослідницька діяльність та публікації: «Етикет: французько-український путівник», «Французько-український 

тематичний словник для студентів 1-х – 5-х курсів), головний редактор підручника Manuel de français (для 1-го 

курсу), «Девербалізація. Практичні проблеми перекладу», «Практичний посібник з французької лексикології», 

загалом 68 публікацій. 

 
Пані Мельник була куратором численних партнерських проектів між Київським національним лінгвістичним 

університетом та Університетом ім. Блеза Паскаля – Клермон-Ферран II, Пікардійським університетом ім. Жюля 

Верна, Університетом Париж III (Нова Сорбонна), а також Київським університетом ім. Бориса Грінченка та 

Паризьким університетом Сорбонна IV, в рамках яких здійснювалися обміни викладачами та студентами, а також 

відбувався захист кандидатських дисертацій та дипломних робіт під спільним науковим керівництвом. 

 

 

Василь ОМЕЛЬЯНЕНКО 

Народ. 09.01.1944 у Харкові 

Віце-президент Адміністративної ради Альянс Франсез міста Харкова  

Освіта: факультет іноземних мов Харківського державного університету ім. М. Горького (1968-1975, диплом 

перекладача, викладача французької мови).  

 

Викладач французької мови Харківського національного економічного університету, керівник Центру 

університетської успішності Університетської агенції франкофонії (з 2013 року), викладач французької мови у 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії управління при Президентові 

України (2002-2013), перекладач в компанії «СТРОЙТРАНСГАЗ» (2001-2002), викладач лексикології, стилістики 

французької мови та практики перекладу  Харківського війського Інституту внутрішніх військ (1997-2001), 

викладач російської мови як іноземної Харківського державного університету ім. М. Горького (1975-1997). 

 

 

 

Юрій ПИВОВАРОВ 

Народ. 6.07.1962 

Кандидат політичних наук  

Надзвичайний та Повноважний Посланник  

 

Освіта: Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (1984)  

 

Заступник директора Департаменту країн Близького Сходу та Африки МЗС України (з жовтня 2017 р.); Посол з 

особливих доручень МЗС України (березень 2016 р. – жовтень 2017 р.) ; дипломатичний радник Міністра оборони 

України (листопад 2014 р. – березень 2016 р.); Радник-посланник Посольства України у Франції (2010–2014); 

Дипломатичний радник Міністра економіки України (2009-2010); Заступник керівника Головного управління 

зовнішньої політики Адміністрації Президента України (2007-2009); Радник-посланник Посольства України у 

Франції (2003-2007); Радник, начальник відділу Департаменту міжнародного економічного співробітництва МЗС 

України (2001-2003); Радник, перший секретар Постійного представництва України при ООН (1997-2001); Радник, 

другий та перший секретар Департаменту міжнародного економічного співробітництва МЗС України (1995-1997). 

 

 

 

Олег ХОМА 

Народ. 30.10.1966 у Вінниці 

Доктор філософських наук, професор 

 

Освіта: диплом філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (1990), 

докторська дисертація «Проблема Зла у суспільній свідомості» (1993), докторантура Відділу філософії культури 

Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (1995-1998), у 2003 р. присвоєно звання професора. 

 

Асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри філософії Вінницького національного 

технічного університету (з 1990 і дотепер), професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного 

університету Києво-Могилянська Академія (авторський курс «Західна філософія ХVІІ століття», 2001-2005), 



професор кафедри історії філософії Київського національного університету ім. Т. Шевченка (з 2006), член 

спеціалізованої вченої ради КНУ ім. Т. Шевченка. 

 

Засновник та керівник Центру філософської текстології на філософському факультеті Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка (2014). Засновник та незмінний головний редактор спеціалізованого історико-

філософського журналу “Sententiae” (2000), який з 2015 року реферується у базі SCOPUS ”. Автор понад сорока 40 

перекладів, серед яких провідні твори Блеза Паскаля, Рене Декарта, Ніколя Мальбранша, Франсуа Пулена де ла 

Бар, Жана-Жака Руссо, Жіля Дельоза та ін.; автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. 

Двічі лауреат Премії ім. Г. Сковороди (2001 et 2015), лауреат Премії «нагороди «Книжка року» за переклад, 

наукове редагування та видання українською мовою «Думок» Блеза Паскаля (2009), О. Хома 1998, 2004, 2009 і 

2015 здійснив численні дослідницькі проекти, пов’язані з перекладом філософських творів, у Франції за грантами 

французького Національного центру книги (1998, 2004, 2009 і 2015).  

 

Член редакційних колегій журналу «Філософська думка» та української версії «Європейського словника 

філософій». 

Нагороджений Міністерством освіти України медаллю Петра Могили (2005); за досягнення у відродженні в 

Україні жанру філософського коментаря удостоєний спеціальної відзнаки Українського філософського фонду 

(2011). 

 


