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Н

ародилася 12 липня 1987 р. в м. Глухові Сумської області в родині викладачів. Батько, Мечислав
Йосипович, — канд. філос. наук, доц. кафедри філософії, та мати, Надія Іванівна, — викладач педагогіки,
навчали доньку, що освіта — скарб, а праця — ключ до
нього. Тож вона ще змалечку намагалася почерпнути
якомога більше інформації про навколишній світ.
У 2004 р. із золотою медаллю закінчила
Глухівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів № 3. У цьому ж році вступила на філологічний
факультет Глухівського державного педагогічного
університету імені Олександра Довженка. У 2009 р.
стала випускницею університету, отримавши диплом
із відзнакою. Згодом навчалася в магістратурі цього
вишу, яку завершила на відмінно, здобувши кваліфікацію викладача української мови та літератури.
З 2010 до 2013 р. була аспіранткою Інституту
української філології та літературної творчості
імені Андрія Малишка Національного педагогічного
університету імені Михайла Драгоманова.
Сьогодні Іванна Мечиславівна обіймає посаду
викладача Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Вона вдячна долі, що та подарувала їй зустріч
із д-р пед. наук, проф. Марією Яківною Плющ.
Під її керівництвом Іванна Мечиславівна підготувала до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на

ЗАРЕМСЬКА
ІВАННА МЕЧИСЛАВІВНА
Випускниця відділення
аспірантури (2013)
Викладач Глухівського
національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка
тему «Лінгвокультурна парадигма творчості Ліни
Костенко».
За час навчання в аспірантурі написала близько
20 наукових праць, серед яких — публікації у міжнародних фахових виданнях. Сфера наукових інтересів І. М. Заремської охоплює проблеми зв’язку мови
і культури, стилістики, герменевтики, гносеології
та лінгвопсихології.

Н

ародилася 20 квітня 1952 р. на станції Мулі в
м. Совєтській Гавані Хабаровського краю (Росія)
у сім’ї військовослужбовця. Батько, Олександр
Наумович, — ветеран ВВВ та мати, Марія Василівна, — домогосподарка, учасниця ВВВ.
У 1970–1975 рр. навчалася на історичному
факультеті КДПІ ім. О. М. Горького. У 1977–1996 рр.
обіймала посаду спочатку молодшого, а згодом провідного редактора у видавництві «Наукова думка»
Академії наук України. За майже 20 років відредагувала чимало наукових праць з історії, історіософії,
археології, української археографії, суспільствознавства й краєзнавства.
З грудня 1996 р. працювала консультантом редакційно-видавничого відділу Секретаріату ВР України.
У 1997–2007 рр. продовжила трудову діяльність в
Адміністрації Президента України. Брала участь у формуванні внутрішньої політики Президента України та
здійсненні контролю за її реалізацією.
Вже будучи на пенсії (з серпня 2009 по лютий
2011 р.), обіймала посаду провідного наукового редактора науково-редакційного відділу Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України.
Сьогодні продовжує працювати.
Валентина Олександрівна дбайливо береже спогади, пов’язані з найкращими в світі викладачами КДПІ
ім. О. М. Горького. Так, С. М. Шевченко запам’ятався
батьківською порадою вчасно, ще навчаючись в інституті, вийти заміж за гарного парубка, а В. Г. Січкар —

КОВАЛЕНКО
ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Випускниця історичного факультету (1975)
Головний консультант Управління
внутрішньої політики Адміністрації
Президента України (1997–2004) та Головної
служби політичного аналізу Секретаріату
Президента України (2005–2007)
добрим вчинком: на прохання В. О. Коваленко звільнити
її від занять для триденної поїздки до чоловіка в м. Мурманськ декан факультету зауважив, що в таку далечінь
потрібно їхати хоча б на п’ять днів, та дав на це дозвіл.
Вона щаслива, адже має двох доньок, двох синівзятів і трьох онуків — усього семеро дітей.
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