
 

 

 

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). 



  



Наталія ФІЛОНЕНКО  

Доктор філологічних наук, доцент 

 

Освіта: факультет французької філології Київського державного лінгвістичного університету зі спеціальності 

«мова і література» (1991-1996); докторська дисертація на тему «Синтаксична організація текстів сучасної 

французької художньої прози: когнітивний та лінгвосинергетичний аспекти» (2016); кандидатська дисертація 

«Дієслівні конструкції у французькій художній прозі екзистенціалізму: структурний, семантичний та 

функціональний аспекти» (2012).  

 

Завідувач кафедри романської і новогрецької філології та перекладу факультету романської філології і перекладу 

Київського національного лінгвістичного університету (з 2016); викладач факультету романської філології КНЛУ 

(2001-2013); доцент кафедри романських мов КНЛУ (з 2012); викладач кафедри теорії та практики перекладу 

КНЛУ (1996-1998). 

 

Понад 50 публікацій у наукових фахових виданнях України та періодичних виданнях інших країн держав.   

Сфера наукових інтересів: теоретична граматика французької мови, синтаксичні студії у когнітивному та 

лінгвосинергетичному аспекті, проблеми перекладу, аналізу та інтерпретації сучасного французького художнього 

тексту. 

 

 


