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Максим СТРІХА 

Народився 24.06.1961 у м. Києві. 

Доктор фізико-математичних наук, письменник, перекладач. 

 

Заступник Міністра освіти і науки України. Професор кафедри фізичної електроніки Київського 

національного університету ім. Т. Г. Шевченка (за сумісництвом). головний науковий співробітник 

Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. 

 

Освіта: радіофізичний факультет КДУ ім. Т. Г. Шевченка (1983), заочна аспірантура Фізико-технічного 

інституту ім. А. Ф. Йоффе АН СРСР (м. Ленінград, 1987), докторантура Інституту фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (1997). 

 

Автор близько 150 наукових робіт з фізики оптичних та рекомбінаційних переходів у напівпровідниках з 

дефектами, деформаціями та неоднорідностями складу, теорії систем «графен на сегнетоелектрику», 7 

оглядових статей, навчального посібника. Читає курс «Фізика конденсованого середовища» для магістрів 

Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. 

 

Президент Українського фізичного товариства (з 2013 року), яке входить до Європейського фізичного 

товариства. Дійсний член Академії наук вищої школи України (з 2005 року), віце-президент АН ВШУ (з 

2010 року). Один із засновників Товариства української мови імені Тараса Шевченка (1989). Депутат 

першого демократичного скликання Київради (1990-1994). Голова Громадської ради при 

Держінформнауки (2011-2014). 

 

Член Асоціації українських письменників, Українського ПЕН-центру та Національної спілки 

письменників України. Автор численних перекладів українською мовою творів класичних та сучасних 

авторів (Данте, Марло, Колрідж, Вайлд, Стівенсон, Кіплінг, Т.С.Еліот, Єйтс, Ж.-М. Ередіа, Мілош, 

Брюсов, Бунін, Гумільов, Мараї тощо) та багатьох літературно-критичних статей і перекладознавчих 

розвідок.  

 

 
Неда НЕЖДАНA 

Народилася 1971 року у Краматорську. 

Драматург, поет, культуролог, перекладач. 

 

Освіта: Київський лінгвістичний Університет ( факультет французької філології), НаУКМА 

(культурологія), Центр сучасної експериментальної драматургії А.Дяченка. 

 

Науковий співробітник НЦТМ ім. Леся Курбаса (з 2001 року), керівник відділу драматургічних проектів 

НЦТМ (з 2007 року). Викладає теорію і практику драматургії у КНУ імені Т.Шевченка. Один із 

засновників Київського незалежного театру «МІСТ».  

 

Автор поетичних збірок «Дерева і люди», «Котивишня», упорядник і один з авторів багатьох антологій 

драматургії, української й іноземної, а також авторської збірки «Провокація іншості» (Грант 

Президента). Автор 20 оригінальних п’єс, 7 за мотивами прози, радіо, кіно- і телесценаріїв. Автор понад 

50 статей у періодиці і наукових збірниках про сучасну драматургію, театр і кіно. Має більше 70 

театральних і екранних постановок. Фахова реалізація творів (публікації, сценічні читання, постановки, 

участь у фестивалях тощо) здійснювалася в багатьох містах України, а також у Білорусі, Росії, Польщі, 

Грузії, Вірменії, Естонії, Литві, Македонії, Косово, Сербії, Франції, Німеччині, Швеції, США, Іраку, 

Австралії. Голова Конфедерації драматургів України, патрон України на бієнале «Нові Європейські 

п’єси» у Вісбадені (Німеччина), голова українського комітету Євродрами театрального центру Дім 

Європи і Сходу в Парижі (Франція), одна з переможців конкурсу Світової конференції жінок-драматургів 

у Стокгольмі (Швеція) і Кейптауні (ПАР).  

 

Автор перекладів українською французької поезії (Жак Превер, Рене Шар), понад 10 французьких 

драматичних творів сучасних авторів , а також перекладів з російської і білоруської мов. Ініціатор 

проекту, один із упорядників, перекладачів та авторів передмови збірки «Новітня французька п’єса» 

(2004, НЦТМ ім. Леся Курбаса, видавництво «Юніверс», Французький інститут в Україні). Автор 

інсценізацій за творами французьких авторів – мюзикл «Маленький принц» за А. де Сент-Екзюпері та 



«Обіцянка на світанку» за Р. Гарі. Учасник фестивалів «Погляд з України» у Парижі в 2006 і 2007 рр., 

один з ініціаторов проекту  діалогу сучасної драми «Україна-Франція» (з 2014 року) спільно з Домом 

Європи та Сходу, упорядник першої антології сучасної української драми французькою. Авторка 

української п’єси «Майдан Інферно», перекладеної французькою і обраної для участі у фестивалі Європа 

театрів - 2015.  

 

 

Олена ПАЛЬКЕВИЧ 

Народилася 27.10.1973  

Філолог, перекладач. 

Старший викладач кафедри романської філології Дніпропетровського національного університету ім. 

О.Гончара, викладач французької мови в Альянс франсез м. Дніпропетровська. 

 

Освіта: факультет романо-германської філології Дніпропетровського державного університету (1995). 

 

Керівник та режисер франкомовної театральної трупи «Феєрія» ДНУ ім. О. Гончара (з 2007 року). За цей 

період поставила 8 вистав французькою мовою. Екзаменатор та коректор іспитів на отримання офіційних 

дипломів Міністерства освіти Франці DELF-DALF (з 2006 року). Здійснює підготовку викладачів 

французької мови для приймання іспитів DELF- DALF (з 2009 року). Багаторазовий член журі 

Всеукраїнських студентських та учнівських Олімпіад з французької мови. 

 

Є автором багатьох наукових публікацій. До кола наукових інтересів входять проблеми викладання 

французької мови в Україні, впровадження в Україні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти, нормалізація французької мови, французький пуризм XVII століття. В 2014 році разом з колегами 

по факультету взяла участь у редагуванні збірки перекладів поезій Т. Г. Шевченка (в якості редактора 

перекладів на французьку мову): «Спільною мовою: переклади поезій Тараса Шевченка. – Д.: Ліра, 2014. 

– 200 с.  

 

Сергій ЙОСИПЕНКО 

Народився у 1966 р. 

Філософ, перекладач 

 

Доктор філософських наук зі спеціальності «історія філософії» (2009). Завідувач відділу історії філософії 

України Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ (з 2010 року), працює в цьому інституті з 1998 

року. 

 

Освіта: філософський факультет КДУ імені Тараса Шевченка (1992 р.), аспірантура Інституту філософії 

імені Г.С. Сковороди НАН України (1995 р.). 

 

Спеціалізується з історії філософії України, сучасної французької філософії, зокрема політичної 

філософії, філософії історії та філософії релігії. 

Доцент кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА (за сумісництвом, курси «Історія української 

філософії», «Філософія Григорія Сковороди»). 

 

Переклав з французької книги: Claude Lévi-Strauss Pensée sauvage, Maurice Merlot-Ponty La 

phénoménologie de la perception (разом з Оксаною Йосипенко), Pierre Bourdieu Le sens pratique (разом з 

Оксаною Йосипенко), Raymond Aron Introduction à la philosophie de l’histoire (разом з Оксаною 

Йосипенко), Marcel Gauchet La démocratie contre elle-même (разом з Оксаною Йосипенко; переклад 

отримав спеціальну відзнаку програми «Сковорода»),  Pierre Manent Cours familier de la philosophie 

politiqueґ, Krzysztof Pomian L’ordre du temps, Pierre Hadot Qu’est-ce que la philosophie antique ?. Науковий 

редактор перекладу сучасною російською мовою «Полного собрания сочинений Григория Сковороды» 

(2011-2012). 

 

Стипендіат Дідро (MSH, Paris, 2006), асоційований професор Дому наук про людину (directeur d’études 

associé, MSH, Paris, 2008), стипендіат Національного центру книги (CNL, 2009).  

 


