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№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Назва дипломної 

роботи 

Науковий 

керівник 
Рецензенти 

1.  
Бахтіна Катерина 

Анатоліївна 

“Обрядова лексика в 

говірці села 

Пугачівка 

Коростенського 

району Житомирської 

області” 

кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри  

української мови 

Яценко С.А. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів ЖОІППО 

Шуневич О.М. 

2.  

Вишнівський 

Олександр 

Валерійович 

“Семантика 

кольорів у ліриці 

Лесі Українки та 

О.Ольжича” 

 

доктор філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Левченко Г.Д. 

кандидат філологічних наук, 

викладач вищої категорії 

КВНЗ “Житомирський 

базовий фармацевтичний 

коледж” ЖОР Суворова Л.К. 

3.  
Горбатенко Альона 

Олексіївна 

“Медична лексика та 

найменування 

народних засобів 

лікування в говірці 

села Немильня 

Новоград-

Волинського району 

Житомирської 

області” 

кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри  

української мови 

Яценко С.А. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів ЖОІППО 

Шуневич О.М. 

4.  
Демянчук Любов 

Ігорівна 

“Мовний портрет 

житомирця крізь 

призму століть” 

доктор філологічних 

наук, професор 

кафедри української 

мови Мойсієнко М.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів ЖОІППО 

Шуневич О.М. 

5.  
Заруба Оксана 

Олександрівна 

“Художнє вираження 

трагізму в українській 

літературі 1920-х 

років” 

доктор філологічних 

наук, професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Білоус П.В. 

кандидат філологічних наук, 

методист ЖОЦНТТУМ 

Золотюк Л.Я. 

 

 

6.  
Кусь Артур 

Вікторович 

“Засоби активізації 

пізнавальної 

діяльності 

старшокласників у 

процесі вивчення 

української 

літератури” 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін Усатий 

А.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів ЖОІППО 

Шуневич О.М. 

7.  
Кучинська 

Вікторія Сергіївна 

“Символічна драма у 

творчості Олександра 

Олеся” 

доктор філологічних 

наук, професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Білоус П.В. 

кандидат філологічних наук, 

методист ЖОЦНТТУМ 

Золотюк Л.Я. 

8.  

Макарова 

Єлизавета 

Анатоліївна 

“Відокремлені члени 

речення в романі 

Мирослава Дочинця 

“Вічник” 

кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

української мови 

Ящук Л.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів ЖОІППО 

Шуневич О.М. 



9.  
Ніколайчук Тетяна 

Русланівна 

“Система методів 

навчання в 

лінгвометодичній 

підготовці 

майбутнього вчителя-

філолога ” 

доктор педагогічних 

наук, професор 

кафедри дидактичної 

лінгвістики та 

літературознавства 

Кучерук О.А. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів ЖОІППО 

Шуневич О.М. 

10.  
Пойда Оксана 

Валеріївна 

“Специфіка 

моделювання 

жіночих та чоловічих 

образів у творчості 

Володимира 

Винниченка” 

доктор філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Юрчук О.О. 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов ЖНАЕУ 

Прищепа О.П. 

11.  
Решетар Марина 

Валеріївна 

“Семантичний 

компонент в 

структурі 

українського 

фразеологізму” 

кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

української мови  

Доброльожа Г.М. 

вчитель-методист 

гуманітарної гімназії № 23 

м. Житомира Вигівська Г.В. 

12.  
Розбіцька Марія 

Анатоліївна 

“Футуризм як 

стильовий різновид в 

українській поезії ” 

доктор філологічних 

наук, професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Білоус П.В. 

кандидат філологічних наук, 

методист ЖОЦНТТУМ 

Золотюк Л.Я. 

13.  
Титорчук Тарас 

Володимирович 

“Проблемно-

пошукові стратегії 

вивчення української 

літератури в старших 

класах” 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін Усатий 

А.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів ЖОІППО 

Шуневич О.М. 

14.  
Сергієнко Вікторія 

Юріївна 

“Повествовательная 

структура романа 

М.А.Булгакова 

“Мастер и 

Маргарита” 

доктор філологічних 

наук, професор 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін Єршов 

В.О. 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри суспільних 

наук ЖНАЕУ Талько О.Б. 

15.  
Ставська Яна 

Станіславівна 

“Художественные 

концепты как 

проявление 

идиостиля 

Ф.М.Достоевского 

(на материале романа 

“Братья 

Карамазовы”)” 

кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов 

Приймак А.М. 

кандидат філологічних наук, 

методист ЖОЦНТТУМ 

Золотюк Л.Я. 

16.  
Пархомчук Георгій 

Сергійович 

“Лексико-

семантические 

группы музыкальных 

терминов (на 

материале словаря 

русского языка под 

редакцией 

А.П.Евгеньевой)” 

“Лексико-

семантические группы 

музыкальных 

терминов (на 

материале словаря 

русского языка под 

редакцией 

А.П.Евгеньевой)” 

кандидат філологічних наук, 

методист ЖОЦНТТУМ 

Золотюк Л.Я. 

17.  

Алєксєєнко 

Ангеліна 

Вікторівна 

Особливості 

художнього втілення 

волинської 

Білявська Вікторія 

Сергіївна, кандидат 

філологічних наук, 

Шуневич Оксана 

Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 



проблематики у 

«Записках сенатора» 

М.П. Сінєльнікова 

старший викладач 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної освіти 

18.  
Батіщєва Наталія 

Миколаївна 

Жаргон и его влияние 

на формирование 

картины мира 

подростков 

Недашківська Тетяна 

Євгеніївна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов 

Латигіна Алла Григоріївна, 

завідувач кафедри іноземної 

філології та перекладу 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету 

19.  
Герасимчук Марія 

Вікторівна 

Средства речевой 

выразительности в 

практике 

коммуникации 

Приймак Алла 

Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов 

Золотюк Людмила 

Ярославівна, кандидат 

філологічних наук, методист 

комунального 

позашкільного навчального 

закладу «Житомирський 

обласний центр науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 

Житомирської обласної 

ради» 

20.  

Заболотська 

Вероніка 

Максимівна 

Влияние средств 

массовой 

информации на 

формирование 

якзыковой личности 

житомирского 

школьника 

Приймак Алла 

Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов 

Золотюк Людмила 

Ярославівна, кандидат 

філологічних наук, методист 

комунального 

позашкільного навчального 

закладу «Житомирський 

обласний центр науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 

Житомирської обласної 

ради» 

21.  
Клименко Оксана 

Василівна 

Лексика 

образовательной 

сферы в картине мира 

педагогов 

Недашківська Тетяна 

Євгеніївна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов 

Латигіна Алла Григоріївна, 

завідувач кафедри іноземної 

філології та перекладу 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету 

22.  
Равдугіна Вікторія 

Вікторівна 

Формирование 

научной картины 

мира школьников 

средствами 

литературоведческой 

терминологии 

Недашківська Тетяна 

Євгеніївна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов 

Латигіна Алла Григоріївна, 

завідувач кафедри іноземної 

філології та перекладу 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету 

23.  
Руцька Оксана 

Романівна 

Система ценностных 

ориентиров 

украинских 

студентов: 

постановка проблемы 

Приймак Алла 

Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов 

Золотюк Людмила 

Ярославівна, кандидат 

філологічних наук, методист 

комунального 

позашкільного навчального 

закладу «Житомирський 

обласний центр науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 

Житомирської обласної 

ради» 



24.  

Шаймерданова 

Енеджан 

Тойлиєвна 

Традиции 

преподавания 

иностранных языков 

в Туркменистане 

Недашківська Тетяна 

Євгеніївна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов 

Латигіна Алла Григоріївна, 

завідувач кафедри іноземної 

філології та перекладу 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету 

25.  
Яковицька 

Єлизавета Олегівна 

Гендерные 

особенности 

выражения 

экспрессивной речи 

(на материале 

публицистических 

текстов) 

Приймак Алла 

Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов 

Золотюк Людмила 

Ярославівна, кандидат 

філологічних наук, методист 

комунального 

позашкільного навчального 

закладу «Житомирський 

обласний центр науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 

Житомирської обласної 

ради» 

26.  
Турська Яна 

Рамілівна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого 

фаховим проблемам 

певних професій 

(кінолог) 

"Аляскінський 

маламут"» 

старший викладач 

кафедри видавничої 

справи, редагування, 

основ журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Дюжева Катерина 

Валеріївна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

27.  
Багрій Валентина 

Анатоліївна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(кулінарія) 

"Кулінарна країна"» 

старший викладач 

кафедри видавничої 

справи, редагування, 

основ журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Дюжева Катерина 

Валеріївна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

28.  
Вдовиченко Тетяна 

Сергіївна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень  

"Тарілка"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Євченко Олександр 

Вікторович 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

29.  
Гречко Діана 

Геннадіївна 

«Підготовка та 

випуск  громадсько-

політичного видання 

"Політикум"» 

старший викладач 

кафедри видавничої 

справи, редагування, 

основ журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Денисевич Олена 

Вікторівна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

30.  
Гриценко Ірина 

Русланівна 

«Підготовка та 

випуск видання для 

організації дозвілля  

"За кадром"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Євченко Олександр 

Вікторович 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 



31.  
Демчишина Олена 

Володимирівна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого 

рукоділлю  

"Витинанка"» 

старший викладач 

кафедри видавничої 

справи, редагування, 

основ журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Дюжева Катерина 

Валеріївна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

32.  

Єфіменко 

Володимир 

Вікторович 

«Підготовка та 

випуск видання для 

організації дозвілля  

(гумор, розважальне 

спрямування)  

"Територія гумору"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Євченко Олександр 

Вікторович 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 

33.  
Запорожець Ігор 

Олександрович 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого 

фаховим проблемам 

певних професій 

(кулінарії) "Повар' 

ОК"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філософських наук 

Свінціцька Олена 

Іванівна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

34.  
Коломієць Альона 

Олександрівна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого 

проблемам музики 

"Нота"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Близнюк Андрій 

Сергійович 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

Заслужений журналіст 

України Бойко Віктор 

Якович 

35.  
Косіщев Нікіта 

Дмитрович 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого 

організації дозвілля 

"Віртуальна 

реальність"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Башманівський 

Валерій Іванович 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 

36.  
Кризський Андрій 

Юрійович 

«Підготовка та 

випуск громадсько-

політичного видання  

"Ультра Дощ"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філософських наук 

Свінціцька Олена 

Іванівна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

37.  
Макаревич Наталія 

Володимирівна 

«Підготовка та 

випуск видання для 

організації дозвілля 

(розважальне 

спрямування) 

"Витребеньки"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Клименко Тетяна 

Євгеніївна 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 

38.  
Мацапура Олена 

Геннадіївна 

«Підготовка та 

випуск  видання для 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

директор Товариства з 

обмеженою 



дітей (віком до 5 

років включно) 

"Мішутка"» 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Клименко Тетяна 

Євгеніївна 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 

39.  
Микулець  Ганна 

Сергіївна 

«Підготовка та 

випуск  видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(фотографія) 

"ФотоМагія"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Клименко Тетяна 

Євгеніївна 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 

40.  
Обіход Максим 

Сергійович 

«Підготовка та 

випуск літературно-

художнього видання 

"Літературна 

скарбниця"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Чернюк Сніжана 

Леонідівна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

41.  
Огороднійчук 

Денис Сергійович 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого 

науково-популярній 

тематиці  "Рудий 

Лис"» 

старший викладач 

кафедри видавничої 

справи, редагування, 

основ журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Дюжева Катерина 

Валеріївна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

42.  
Омельчук Марія 

Юріївна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(фотографія) 

"ФмОменТО"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Башманівський 

Валерій Іванович 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 

43.  
Павлюк Васіліса 

Леонідівна 

«Підготовка та 

випуск видання,  

присвяченого різним 

видам  захоплень 

(садівництво) 

"Дачник"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Євченко Олександр 

Вікторович 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 

44.  
Петрів Юлія 

Михайлівна 

«Підготовка та 

випуск видання для 

організації дозвілля  

"Де’мод"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Євченко Олександр 

Вікторович 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 

45.  
Сакеріна Крістіна 

Ігорівна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 



(кулінарія) 

"Карамель"» 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Близнюк Андрій 

Сергійович 

Заслужений журналіст 

України Бойко Віктор 

Якович 

46.  
Самойлик Юлія 

Сергіївна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(спорт) "Спорт +"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Клименко Тетяна 

Євгеніївна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

47.  
Сімашко Ірина 

Юріївна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(кулінарія) 

"Смачно+"» 

старший викладач 

кафедри видавничої 

справи, редагування, 

основ журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Дюжева Катерина 

Валеріївна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

48.  
Скублєвська Юлія 

Сергіївна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(кулінарія) 

"Приємного смаку!"» 

старший викладач 

кафедри видавничої 

справи, редагування, 

основ журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Денисевич Олена 

Вікторівна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

49.  
Соколова Крістіна 

Павлівна 

«Підготовка та 

випуск літературно-

художнього видання 

(журнал) "Присмак 

слова"» 

старший викладач 

кафедри видавничої 

справи, редагування, 

основ журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Денисевич Олена 

Вікторівна 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 

50.  
Столяренко 

Катерина Олегівна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(кулінарія) "Їсти +"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Близнюк Андрій 

Сергійович 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

Заслужений журналіст 

України Бойко Віктор 

Якович 

51.  

Туровський 

Олександр 

Романович 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(футбол)  "Гол"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Євченко Олександр 

Вікторович 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 

52.  
Усенко Юлія 

Анатоліївна 

«Підготовка та 

випуск  літературно-

художнього видання  

"Територія твого 

розвитку"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 



Башманівський 

Валерій Іванович 

53.  
Фадєєва Людмила 

Русланівна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(туризм)  

"Мандрівник"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Євченко Олександр 

Вікторович 

редактор Радомишльської 

районної газети «Зоря 

Полісся» Данилюк Наталія 

Адамівна 

54.  
Церпіцька Олена 

Володимирівна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(туризм) "Географ"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Клименко Тетяна 

Євгеніївна 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 

55.  
Юрченко Марія 

Вікторівна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(хобі) "Фабрики 

весіль"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Близнюк Андрій 

Сергійович 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

Заслужений журналіст 

України Бойко Віктор 

Якович 

56.  
Кирилюк Анна 

Ігорівна 

«Підготовка та 

випуск видання, що 

висвітлюють фахові 

проблеми певних 

професій 

(моделювання 

тримірних 

зображень) "Помилка 

404. Сторінка не 

знайдена"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Чернюк Сніжана 

Леонідівна 

виконуюча обов’язки 

директора Житомирського 

комунального книжково-

газетного видавництва 

«Полісся» Житомирської 

обласної ради Безверха 

Тетяна Миколаївна 

57.  
Гринюк Ірина 

Вікторівна 

«Підготовка та 

випуск видання для 

студентської молоді 

"Студент +"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філософських наук 

Свінціцька Олена 

Іванівна 

директор Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Інформаційне агентство 

"Всі Новини"» Нагребельна 

Наталія Анатоліївна 

58.  
Звінеревська 

Ярина Олегівна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(квітникарство) 

"Пролісок"» 

старший викладач 

кафедри видавничої 

справи, редагування, 

основ журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Денисевич Олена 

Вікторівна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

59.  
Климчук Юлія 

Андріївна 

«Підготовка та 

випуск видання для 

організації дозвілля 

(розважальне 

спрямування)  

"Веселий сват"» 

професор кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, доктор 

філософських наук 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 



Поліщук Олена 

Петрівна 

60.  
Оганян Артур 

Аршалуйсович 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого різним 

видам захоплень 

(автоспорт) 

"Автодрайв"» 

старший викладач 

кафедри видавничої 

справи, редагування, 

основ журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Дюжева Катерина 

Валеріївна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

61.  
Полякова Анна-

Луїза Андріївна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого 

фольклорно-

етнографічного 

спрямування 

"Писанка"» 

професор кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, доктор 

філософських наук 

Поліщук Олена 

Петрівна 

редактор радіо філії 

Публічного акціонерного 

товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія 

України» «Житомирська 

регіональна дирекція», 

Заслужений журналіст 

України Синьогуб Михайло 

Данилович 

62.  
Ткачук Юлія 

Валеріївна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого 

проблемам культури 

"На межі"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Євченко Олександр 

Вікторович 

Головний редактор 

Приватного підприємства 

«Медіа ресурс» Сідлецька 

Ольга Олександрівна 

63.  
Хаюк Ангеліна 

Анатоліївна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого 

громадсько-

політичній тематиці 

"Шторм"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Клименко Тетяна 

Євгеніївна 

редактор радіо філії 

Публічного акціонерного 

товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія 

України» «Житомирська 

регіональна дирекція», 

Заслужений журналіст 

України Синьогуб Михайло 

Данилович 

64.  

Чудовська 

Катерина 

Вікторівна 

«Підготовка та 

випуск видання, 

присвяченого 

проблемам культури 

(театральне 

мистецтво)  

"Театрал"» 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології, кандидат 

філологічних наук 

Чернюк Сніжана 

Леонідівна 

директор Громадської 

організації «Польське радіо 

"Бердичів"» Сокальський 

Юрій Євгенійович 

65.  
Бондаренко Юлія 

Михайлівна 

«Соматизми в 

українській та 

регіональній 

фразеології: паралелі 

та опозиція» 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови  

Доброльожа Г.М. 

вчитель-методист 

Житомирської міської 

гуманітарної гімназії № 23 

Вигівська Г.В. 

66.  

Войцехівська 

Марія 

Олександрівна 

«Система методів 

навчання української 

мови в старших 

класах» 

доктор педагогічних 

наук, професор 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін Кучерук 

О.А. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 



67.  
Федєчкіна Вікторія 

Миколаївна 

«Формування 

комунікативної 

компетентності 

старшокласників на 

уроках української 

мови з 

використанням 

рольової гри» 

доктор педагогічних 

наук, професор 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін Кучерук 

О.А. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

68.  
Савчук Євгенія 

Михайлівна 

«Образи-символи у 

повістях Ольги 

Кобилянської» 

доктор філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Левченко Г.Д. 

кандидат філологічних наук, 

викладач вищої категорії 

КВНЗ “Житомирський 

базовий фармацевтичний 

коледж” ЖОР Суворова Л.К. 

69.  
Шкуратюк Тетяна 

Валеріївна 

«Структурні 

особливості 

новелістики 

М.Хвильового» 

доктор філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Левченко Г.Д. 

кандидат філологічних наук, 

викладач вищої категорії 

КВНЗ “Житомирський 

базовий фармацевтичний 

коледж” ЖОР Суворова Л.К. 

70.  
Чумак Ольга 

Вікторівна 

«Розвиток 

стратегічних 

компетенцій учнів 

основної школи при 

викладанні предметів 

філологічного циклу» 

доктор педагогічних 

наук, професор 

кафедри іноземних 

мов і новітніх 

технологій навчання 

Мисечко О.Є. 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

педагогіки та андрагогіки КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Запорожцева Ю.С. 

71.  
Романюк Діана 

Михайлівна 

«Формування 

творчих здібностей 

підлітків в процесі 

викладання 

гуманітарних 

дисциплін» 

кандидат педагогічних 

наук, професор 

кафедри педагогіки 

Березюк О.С. 

кандидат педагогічних наук, 

завідувач навчально-

методичною лабораторією 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» ЖОР Шигонська 

Н.В. 

72.  
Кірсун Людмила 

Павлівна 

«Розвиток 

критичного мислення 

учнів основної школи 

при викладанні 

предметів 

філологічного циклу» 

кандидат педагогічних 

наук, професор 

кафедри педагогіки 

Березюк О.С. 

кандидат педагогічних наук, 

завідувач навчально-

методичною лабораторією 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» ЖОР Шигонська 

Н.В. 

73.  
Мазко Катерина 

Станіславівна 

«Інтерактивне 

навчання учнів 

основної школи при 

викладанні предметів 

основного циклу» 

доктор педагогічних 

наук, професор 

кафедри іноземних 

мов і новітніх 

технологій навчання 

Мисечко О.Є. 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

педагогіки та андрагогіки КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Запорожцева Ю.С. 

74.  
Металіді Дарія 

Олександрівна 

«Соціокультурний 

підхід до навчання 

української мови в 

п’ятих класах» 

доктор педагогічних 

наук, професор 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін Кучерук 

О.А. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 



75.  
Суховець Юлія 

Миколаївна 

«Власні особові назви 

«Харківського 

перепису 1660 року» 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Ящук Л.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

76.  
Булдакова Юлія 

Дмитрівна 

«Мовностильові 

особливості збірки 

«Земля загублених, 

або Маленькі страшні 

казки» Катерини 

Калитко» 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Титаренко В.М. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

77.  
Карась Аліна 

Сергіївна 

«Мовленнєва 

стилізація у збірці 

Володимира Лиса 

«Місяць, облитий 

дощем» 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Титаренко В.М. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

78.  
Марчук Надія 

Юріївна 

«Запозичена лексика 

у творців 

Острозького осередку 

ХVІ–ХVІІ ст.» 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Титаренко В.М. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

79.  
Козлюк Дарія 

Петрівна 

«Формування 

креативного 

мислення в учнів 8 

класів на уроках 

української мови» 

доктор педагогічних 

наук, професор 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін Кучерук 

О.А. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

80.  

Мельниченко 

Оксана 

Володимирівна 

«Пізнавальна 

активність учнів як 

засіб вивчення 

самостійних частин 

мови» 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін Шевцова 

Л.С. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

81.  
Ревуцька Інна 

Володимирівна 

«Вивчення 

службових частин 

мови за допомогою 

функціонально-

стилістичного 

підходу» 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін Шевцова 

Л.С. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

82.  
Червінська 

Світлана Сергіївна 

«Формування 

комунікативної 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 



компетентності у 

процесі вивчення 

простого 

односкладного 

речення» 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін Шевцова 

Л.С. 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

83.  
Криницька Наталія 

Василівна 

«Жанрово-

стилістичні 

особливості 

української «жіночої» 

прози кін. ХХ – поч. 

ХХІ ст.» 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства 

Савенко О.П. 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Прищепа О.П. 

84.  
Маєвська Надія 

Анатоліївна 

«Екзистенційний 

психологізм у 

новелістиці 

Є.Концевича» 

доктор філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства 

Левченко Г.Д. 

кандидат філологічних наук, 

викладач вищої категорії 

КВНЗ “Житомирський 

базовий фармацевтичний 

коледж” ЖОР Суворова Л.К. 

85.  

Сичевська 

Анастасія 

Сергіївна 

«Типологічні 

різновиди уроків 

української 

літератури в основній 

школі» 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін 

Башманівська Л.А. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

86.  
Скокун Тетяна 

Григорівна 

«Проблема аналізу 

художнього твору та 

особливості 

використання 

елементів 

лінгвістичного 

аналізу в шкільній 

практиці» 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін Усатий 

А.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

87.  
Патюк Алла 

Борисівна 

«Роман «Хмари» 

І.Нечуя-Левицького: 

код національної 

ідентичності» 

доктор філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства 

Левченко Г.Д. 

кандидат філологічних наук, 

викладач вищої категорії 

КВНЗ “Житомирський 

базовий фармацевтичний 

коледж” ЖОР Суворова Л.К. 

88.  
Урста Анна 

Олександрівна 

«Марко Вовчок і 

Жорж Санд: 

соціокультурні та 

біографічні паралелі» 

доктор філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства 

Левченко Г.Д. 

кандидат філологічних наук, 

викладач вищої категорії 

КВНЗ “Житомирський 

базовий фармацевтичний 

коледж” ЖОР Суворова Л.К. 

89.  
Бігдаш Наталія 

Миколаївна 

«Формування 

моральних якостей 

учнів основної школи 

в процесі вивчення 

життєвого і творчого 

шляху письменника» 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін 

Башманівська Л.А. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

90.  
Возняк Маріанна 

Русланівна 

«Психологія 

літературної 

творчості за листами 

та щоденниками 

Ольги Кобилянської» 

доктор філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства 

Левченко Г.Д. 

кандидат філологічних наук, 

викладач вищої категорії 

КВНЗ “Житомирський 

базовий фармацевтичний 

коледж” ЖОР Суворова Л.К. 



91.  
Гурін Анастасія 

Степанівна 

«Типологія жіночих 

образів у романі 

Софії Андрухович 

«Фелікс Австрія» та 

новелі «Valse 

melancolique» Ольги 

Кобилянської» 

доктор філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства 

Юрчук О.О. 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Прищепа О.П. 

92.  

Дуботовкіна 

Катерина 

Володимирівна 

Розвиток читацької 

компетентності на 

уроках української 

літератури у 5-8 

класах 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін Усатий 

А.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

93.  

Паламарчук 

Василина 

Василівна 

«»Жіночв тілесність у 

прозі Оксани 

Забужко: художньо-

експресивні та 

феміністичні сенси 

доктор філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства 

Левченко Г.Д. 

кандидат філологічних наук, 

викладач вищої категорії 

КВНЗ “Житомирський 

базовий фармацевтичний 

коледж” ЖОР Суворова Л.К. 

94.  
Клімчук Ірина 

Олександрівна 

«Естетичне 

сприймання 

літературних творів 

засобами художнььої 

ілюстрації в основній 

школі» 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін 

Башманівська Л.А. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

95.  
Левик Анастасія 

Вікторівна 

«Погляди на 

типологію уроків 

літератури у сучасній 

школі 5-8 класи» 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін Усатий 

А.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Шуневич О.М. 

96.  
Петровська Анна 

Леонідівна 

«Джордж Орвел 

«1984» і Ярослав 

Мельник «Маша, або 

постфашизм»: 

типологічні 

зіставлення» 

доктор філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства 

Юрчук О.О. 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Прищепа О.П. 

 


