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Навчально-науковий інституті іноземної філології 2019 
№ Прізвище, ім’я 

та по батькові 

Тема дипломної 

роботи 

Науковий керівник Рецензент 

1.  

Білоус 

Інна 

Іванівна 

Основні 

комунікативні 

стратегії мовленнєвої 

поведінки в умовах 

аргументативного 

дискурсу (на 

матеріалі 

англійського роману 

дев’ятнадцятого 

століття 

(70стор.) 

 

Євченко Віра 

Володимирівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Черниш Оксана Андріївна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

державного технологічного 

університету 

2.  

Білявський 

Євгеній 

Євгенійович 

Мовні засоби 

маніпулятивного 

впливу в 

англомовному 

рекламному дискурсі 

(на матеріалі 

автомобільної 

реклами) 

(82 стор.) 

 

Жуковська Вікторія 

Вікторівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

3.  

Бобер 

Анастасія 

Андріївна 

Формування 

іншомовної 

продуктивної 

компетентності учнів 

старшої школи на 

основі поетичних 

творів 

(158 стор.) 

Калініна Лариса 

Вадимівна – кандидат 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

КубракСніжана Василівна – 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

4.  

Бурдейний 

Володимир 

Дмитрович 

Лінгвальні засоби 

вербалізації стратегій 

саморепрезентації в 

американському 

політичному дискурсі 

(72 стор.) 

 

Буніятова Ізабелла 

Рафаїлівна – доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

5.  

Вергановський 

Максим 

Сергійович 

Лінгвістичні засоби 

вираження сумніву в 

сучасній англійській 

мові 

(75 стор.) 

Рудик Ірина Миколаївна - 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна - 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 
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університету 

6.  

Вигівський 

Дмитро 

Миколайович 

Особливості  

функціонування 

метафоричних 

конструкцій в 

сучасному 

англомовному 

рекламному дискурсі 

та особливості іх 

перекладу 

українською мовою 

(стор.67.) 

 

Нідзельська Юлія 

Михайлівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

7.  

Галицька 

Людмила 

Валеріївна 

Когнітивно-

семантичні 

особливості засобів 

сучасної англійської 

мови у культурно-

пізнавальному 

туристичному 

дискурсі 

(118 стор.) 

 

Савчук Інна Іванівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

8.  

Гонгало 

Вікторія 

Олегівна 

Використання 

контекстуальних 

технологій як засобу 

самостійного 

поповнення 

словникового запасу 

учнів філологічного 

профілю 

(95 стор.) 

 

Калініна Лариса 

Вадимівна – кандидат 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Кубрак Сніжана Василівна – 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

Університету 

 

9.  

Горбань 

Дар’я 

Сергіівна 

Молодіжний сленг в 

сучасному 

англомовному 

кінодискурсі (на 

матеріалі  “Gossip 

girl”) 

(72 стор.) 

Жуковська Вікторія 

Вікторівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

10.  

Демченко 

Наталія 

Станіславівна 

Реалізація концепту 

ТЕРОРИЗМ в 

американському 

медійному дискурсі: 

лінгвокогнітивний та 

перекладацький 

аспекти 

Нідзельська Юлія 

Михайлівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 
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(78 стор.) університету 

11.  

Денисюк 

Владислава 

Володимирівна 

Фразеологічні 

одиниці з колірним 

компонентом у 

сучасних англійській 

та українській мовах: 

лінгвокультурний 

аспект 

(109 стор.) 

Буніятова Ізабелла 

Рафаїлівна – доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

12.  

Дмитренко 

Вікторія 

Олександрівна 

Формування 

лінгвосоціокультурно

ї компетентності 

учнів філологічного 

профілю засобами 

малих літературних 

форм 

(111 стор.) 

 

Калініна Лариса 

Вадимівна – кандидат 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Кубрак Сніжана Василівна – 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

13.  

Дубик 

Алла 

Юріївна 

Антропонімічний та 

топонімічний простір 

сучасної англійської 

та української мов: 

зіставний аспект 

(84 стор.) 

Борисенко Наталія 

Дмитрівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри англійської 

філології  та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

14.  

Дюрягіна 

Ірена 

Вікторівна 

Мовностилістичні 

засоби створення 

комічного у 

сучасному 

англомовному 

політичному дискурсі 

(на матеріалі промов 

американських 

президентів) 

(83 стор.) 

Жуковська Вікторія 

Вікторівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

15.  

Жарчинська 

Юлія 

Русланівна 

Навчання другої 

іноземної мови 

(французької) за 

допомогою 

комунікативно-

орієнтованих завдань 

(на прикладі 

основної школи) 

(115 стор.) 

Папіжук Валентина 

Олександрівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Заблоцька Ольга Сергіївна – 

доктор педагогічних 

наук,професор КВНЗ 

«Житомирський медичний 

інститут» 

16.  
Жукова 

Тетяна 

Формування вмінь 

критичного мислення 

Калініна Лариса 

Вадимівна – кандидат 

Кубрак Сніжана Василівна – 

кандидат педагогічних наук, 
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Юріївна учнів старшої школи 

на основі технологій 

кооперативного 

навчання 

(87 стор.) 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

17.  

Заглада 

Аліна 

Геннадіївна 

Вербалізація 

етностереотипів 

іспанця в 

американській 

лінгвокультурі та 

особливості їх 

перекладу 

українською мовою 

(77 стор.) 

 

Нідзельська Юлія 

Михайлівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

18.  

Іскоростенський 

Микола 

Андрійович 

Стилетворчі 

особливості романів 

Д.Кіза “Flowers for 

Algernon” і “The 

Minds of Billy 

Milligant” та їх 

відтворення при 

перекладі на 

українську мову 

(67стор.). 

 

Зорницький Андрій 

Володимирович – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

19.  

Ісько 

Яна 

Олександрівна 

Смарт- технології у 

розвитку критичного 

мислення учнів 

старшої школи на 

уроках іноземної 

мови 

(84 стор.) 

 

Прокопчук Наталія 

Романівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Калінін Вадим 

Олександрович – кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

зав.лабораторією 

упровадження освітніх 

інновацій КЗ «ЖОІППО» 

Житомирської обласної ради 

20.  

Капецька 

Христина 

Олександрівна 

Особливості 

відтворення 

заперечення при 

перекладі 

персонажного 

мовлення (на 

матеріалі українських 

перекладів 

англомовного 

ігрового кіно) 

(79 стор.) 

 

Топачевський Сергій 

Костянтинович -  

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

21.  Кардаш Методика Щерба Наталія Сергіївна – Заблоцька Ольга Сергіївна – 
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Ольга 

Миколаївна 

поетапного розвитку 

лексичної 

компетенції старших 

школярів засобами 

елекстронних 

застосунків 

(92 стор.) 

 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

доктор педагогічних 

наук,професор КВНЗ 

«Житомирський медичний 

інститут» 

22.  

Карпінська 

Марина 

Євгенівна 

Вербалізація 

концепту ТЕРОРИЗМ 

у новинному 

дискурсі на прикладі 

англомовних 

інтернет-медіа 

(79 стор.) 

 

Буніятова Ізабелла 

Рафаїлівна – доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

23.  

Карпінський 

Євгеній 

Андрійович 

Особливості 

ідіостилю 

В.Фолкнера та їх 

відтворення при 

перекладі на 

українську мову 

(75 стор.) 

Зорницький Андрій 

Володимирович – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

24.  
Кльоц 

Оксана Сергіївна 

Використання 

мультимедійної 

інтерактивної дошки 

для формування 

мовної 

компетентності учнів 

молодшої школи 

(110 стор.) 

 

Прокопчук Наталія 

Романівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Кубрак Сніжана Василівна – 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

Університету 

 

25.  

Книш 

Ірина 

Олександрівна 

Композитні одиниці: 

функціонально-

прагматичний аспект 

(на матеріалі 

англомовного 

художнього 

дискурсу) 

(86 стор.) 

 

Соловйова Лариса 

Федорівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

26.  

Комов 

Микола 

Романович 

Стилетворчі 

особливості роману 

Дж.Геллера “Catch – 

22” та їх відтворення 

при перекладі на 

Зорницький Андрій 

Володимирович – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 
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українську мову 

(73 стор.) 

перекладу національного 

агроекологічного 

університету 

27.  

Косянчук 

Марина 

Олександрівна 

Вдосконалення вмінь 

писемного мовлення 

засобами 

інтерактивних 

технологій 

(97 стор.) 

Прокопчук Наталія 

Романівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Калінін Вадим 

Олександрович – кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

зав.лабораторією 

упровадження освітніх 

інновацій КЗ «ЖОІППО» 

Житомирської обласної ради 

28.  

Кручініна 

Каріна 

Володимирівна 

Особливості 

вираження часових 

відносин у 

фразеологічному та 

паремійному фондах 

української та 

англійської мовах: 

зіставний аспект 

(77 стор.) 

 

Борисенко Наталія 

Дмитрівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри англійської 

філології  та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

29.  
Кур’ята Анастасія 

Вадимівна 

Розвиток категорії 

означеності та 

неозначеності в 

англійській мові 

(67 стор.) 

Буніятова Ізабелла 

Рафаїлівна – доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

30.  

Лавринчук 

Валентина 

Вікторівна 

Структура оповіді 

філософської казки 

Антуана Де Сент-

Екзюпері 

«Маленький принц» 

(87 стор.) 

Астрахан Наталія Іванівна 

– доктор філологічних 

наук, доцент, професор 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури ЖДУ імені І. 

Франка 

Золотюк Людмила 

Ярославівна – кандидат 

філологічних наук, методист 

комунального 

позашкільного навчального 

закладу Житомирський 

обласний центр науково-

технічної творчості учнівської 

молоді Житомирської 

обласної ради. 

31.  

Лагута 

Ольга 

Дмитрівна 

Автоматичний 

синтаксичний аналіз 

граматично 

неправильних речень 

англійською мовою 

(73 стор.) 

Гирин Олег 

Володимирович -  

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

32.  

Ліщенко 

Віра 

Олександрівна 

Етнокультурні 

особливості 

фразеологічних 

Жуковська Вікторія 

Вікторівна – кандидат 

філологічних наук, 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 
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одиниць з 

гастрономічним 

компонентом у 

сучасній англійській 

та українській мовах 

(98 стор.) 

 

доцент, завідувач 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

33.  

Луценко 

Анастасія 

Вікторівна 

Прагматичні 

особливості 

використання 

синонімів в 

англомовному 

кримінальному 

дискурсі 

(79 стор.) 

Соловйова Лариса 

Федорівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

34.  

Мартинюк 

Марина 

Володимирівна 

Структурно-

семантичний вибір 

комунікативного 

стилю сучасного 

англомовного 

Fashion –блогу 

(88 стор.) 

Савчук Інна Іванівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

35.  

Марцинкевич 

Аліна 

Віталіївна 

Методика навчання 

старшокласників 

аналітичного читання 

з використанням 

електронних засобів 

схематизації змісту 

прочитаного 

(84 стор.) 

 

Щерба Наталія Сергіївна – 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Заблоцька Ольга Сергіївна – 

доктор педагогічних 

наук,професор КВНЗ 

«Житомирський медичний 

інститут» 

36.  

Марченко 

Марина 

Олегівна 

Біблеїзми як засоби 

мовленнєвого впливу 

в сучасному 

англомовному 

політичному дискурсі 

та особливості їх 

перекладу 

українською мовою 

(82 стор.) 

 

Нідзельська Юлія 

Михайлівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

37.  

Мацько 

Олександра 

Сергіївна 

Лексико-семантичні 

особливості творів 

фентезі (на матеріалі 

творів Джорджа 

Мартіна «A Song of 

Ice and Fire» 

Буніятова Ізабелла 

Рафаїлівна – доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна– кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 
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(106 стор.) 

 

технологічного університету 

38.  

Мельник 

Каріна 

Сергіївна 

Абсолютна 

конструкція в 

сучасній англійській, 

французькій та 

німецькій мовах: 

структура та 

функціонування 

(86 стор.) 

 

Жуковська Вікторія 

Вікторівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна– кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

39.  

Меркулова 

Анна 

Андріївна 

Порушення принципу 

ввічливості у 

мовленні персонажів 

сучас англомовної 

прози: 

комунікативно-

прагматичний та 

перекладацький 

аспекти 

(82 стор.) 

 

Борисенко Наталія 

Дмитрівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри англійської 

філології  та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

40.  

Міхніцька 

Анастасія 

Олександрівна 

Англійська 

терміносистема 

індустрії моди: 

структурний, 

семантичний та 

перекладацький 

аспекти 

(80 стор.) 

Вискушенко Світлана 

Андріївна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

41.  

Муський 

Богдан 

Андрійович 

Адверб SIMLY в 

середньоанглійській 

мові 

(64 стор.) 

Андрушенко Олена 

Юріївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

42.  

Наконечна 

Наталія 

Олександрівна 

Методика навчання 

читання учнів 

старших класів з 

використанням веб-

застосунка Lino 

(83 стор.) 

 

Щерба Наталія Сергіївна – 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Заблоцька Ольга Сергіївна – 

доктор педагогічних 

наук,професор КВНЗ 

«Житомирський медичний 

інститут» 

43.  
Невмержицька 

Катерина 

Особливості 

вираження оцінки в 

Рудик Ірина Миколаївна – 

кандидат філологічних 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 
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Василівна різних видах 

контексту 

(100 стор.) 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

44.  

Нікуліна 

Аліна 

Олегівна 

Експресивна лексика 

в англомовному 

рекламному 

дискурсі: структурно- 

семантичний аспект 

(89 стор.) 

Соловйова Лариса 

Федорівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

45.  

Пелех 

Діана 

Олегівна 

Основні 

комунікативні 

стратегії мовленнєвої 

поведінки авторів 

сучасних медіатекстів 

(на матеріалі 

англомовних 

періодичних 

глянцевих видань) 

(75 стор.) 

 

Євченко Віра 

Володимирівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Черниш Оксана Андріївна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

державного технологічного 

університету 

46.  

Переверзєва 

Яна 

Олегівна 

Формування 

лексичних навичок в 

учнів основної школи 

засобами 

зображувальної 

наочності у процесі 

вивчення другої 

іноземної мови 

(французької) 

(77 стор.) 

Папіжук Валентина 

Олександрівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Заблоцька Ольга Сергіївна – 

доктор педагогічних 

наук,професор КВНЗ 

«Житомирський медичний 

інститут» 

47.  

Петюх 

Еліна 

Яківна 

Мовні засоби 

репрезентації сторін 

військового 

конфлікту в 

новинному інтернет 

дискурсі: 

лінгвопрагматичний 

та перекладацький 

аспекти 

(81 стор.) 

 

Мосієнко Олена 

Володимирівна- кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

48.  Рассохін Особливості Топачевський Сергій Хант Галина Олександрівна – 
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Артем 

Олександрович 

відтворення 

українською мовою 

ненормативної 

лексики (на матеріалі 

анімаційного фільму 

«Повний розковбас» 

(76 стор.) 

 

Костянтинович -  

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

49.  

Садловська 

Ольга 

Сергіївна 

Асиметрія у 

перекладі 

англомовного 

кінодискурсу: 

лексико-стилістичний 

та прагматичний 

аспекти 

(86 стор.) 

 

Борисенко Наталія 

Дмитрівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри англійської 

філології  та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

50.  

Саламаха 

Назарій 

Вікторович 

Засоби вираження 

емоцій в 

англомовному 

дискурсі 

(72 стор.) 

Мосієнко Олена 

Володимирівна- кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

51.  

Сидельникова 

Катерина 

Віталіївна 

Людина в 

ідіоматичному 

просторі англійської 

мови (на матеріалі 

лексикографічних 

джерел) 

(80 стор.) 

Топачевський Сергій 

Костянтинович -  

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

52.  

Тищенко 

Романія 

Василівна 

Інформаційно-

структурні 

особливості 

локативів в 

англійській та 

французькій мовах 

XIX ст. 

(89 стор.) 

Андрушенко Олена 

Юріївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

53.  

Тітаров 

Максим 

Васильович 

Еволюція значення 

американської 

аксіологічної лексики 

(76 стор.) 

Соловйова Лариса 

Федорівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 
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агроекологічного 

університету 

54.  

Ткачов 

Денис 

Петрович 

Лексико-стилістичні 

засоби створення 

фантастичної картини 

світу та особливості їх 

відтворення в 

українському 

перекладі (на 

матеріалі роману 

«Механічний 

апельсин» 

Е.Берджеса) 

(70 стор.) 

 

Мосієнко Олена 

Володимирівна- кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

55.  

Федорова 

Лідія 

Юріївна 

Особливості 

формування 

комунікативного 

читання учнів 

основної школи 

(100  стор.) 

Калініна Лариса 

Вадимівна – кандидат 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Кубрак Сніжана Василівна – 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

56.  

Харковина 

Ірина 

Олександрівна 

Розвиток мотивації 

учнів старшої школи 

на заняттях з ІМ з 

використнням WEB 

технологій 

(70 стор.) 

Прокопчук Наталія 

Романівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Кубрак Сніжана Василівна – 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

57.  

Ходачек 

Володимир 

Сергійович 

Розпізнавання 

граматичної 

структури речення 

при автоматичному 

синтаксичному 

аналізі (на матеріалі 

запитів пошуку) 

(77 стор.) 

 

Буніятова Ізабелла 

Рафаїлівна – доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна– кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

58.  

Ців’юк 

Роман 

Миколайович 

Прояви ввічливості в 

англомовних 

формальних дебатах: 

лінгво-прагматичний 

аспект 

(63 стор.) 

Топачевський Сергій 

Костянтинович -  

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 



12 
 

університету 

59.  

Чередник 

Олександра 

Сергіївна 

Використання 

смартфонів для 

вдосконалення 

усномовленнєвих 

вмінь учнів основної 

школи 

(112 стор.) 

Прокопчук Наталія 

Романівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Калінін Вадим 

Олександрович – кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

зав. лабораторією 

упровадження освітніх 

інновацій КЗ «ЖОІППО» 

Житомирської обласної ради 

60.  

Шаравська 

Вікторія 

Вікторівна 

Лексико-стилістичні 

засоби створення 

комічного у 

літературі нонсенсу 

та особливості їх 

перекладу 

українською мовою 

у казці «Аліса в країні 

чудес» Л.Керролла 

(82 стор.) 

 

Нідзельська Юлія 

Михайлівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна - 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

61.  

Шевчук 

Лілія 

Василівна 

Маркери 

інформаційної 

структури у 

ранньоновоанглійськ

ій мові (на матеріалі 

творів В.Шекспіра) 

(79 стор.) 

Буніятова Ізабелла 

Рафаїлівна – доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

62.  

Якименко 

Костянтин 

Сергійович 

Сучасні англомовні 

терміни-

словосполучення: 

структурно-

семантичний аспект 

(82 стор.) 

Соловйова Лариса 

Федорівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

63.  

Янчук 

Олексій 

Анатолійович 

Методика навчання 

старшокласників 

усного монологічного 

мовлення з 

використанням 

електронних 

презентацій 

(73 стор.) 

 

Щерба Наталія Сергіївна – 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Заблоцька Ольга Сергіївна – 

доктор педагогічних 

наук,професор КВНЗ 

«Житомирський медичний 

інститут» 

64.  

Ярощук 

Надія 

Андріївна 

Епістемічні адверби у 

ранньоновоанглійськ

ій мові 

Андрушенко Олена 

Юріївна 

кандидат філологічних 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 
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(97 стор.) наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

65.  
Боровик Юлія 

Василівна 

Соматична 

неофраземіка у 

фокусі когнітивно-

дискурсивної 

парадигми 

(72 стор.) 

Ліпісівіцький Микола 

Леонідович, кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри, завідувач 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури 

Могельницька Людмила 

Федорівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

66.  
Гриб Марія 

Федорівна 

Особливості 

художньої структури 

роману Т. Манна 

"Лотта у Веймарі" 

(76 стор.) 

Астрахан Наталія Іванівна, 

доктор філологічних наук, 

доцент, професор 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури 

Золотюк Людмила 

Ярославівна, кандидат 

філологічних наук, методист 

КЗПО «Обласний центр 

ДЮТ» Житомирської 

обласної ради 

67.  

Загаєцька Тетяна 

Анатоліївна 

 

Проблематика 

сучасної драматургії 

Швейцарії (на 

матеріалі творчості 

Лукаса Берфуса) 

(75 стор.) 

Васильєв Євгеній 

Михайлович, доктор 

філологічних наук, доцент 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури 

Назарець Віталій 

Миколайович, доктор 

філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри 

української мови та 

літератури ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-

гуманітарний університет 

імені академіка Степана 

Дем'янчука» 

68.  
Корнева Дар'я 

Анатоліївна 

Своєрідність 

драматургії 

парадоксу Фрідріха 

Дюрренматта (на 

матеріалі п’єс 

"Гостина літньої 

дами" і "Фізики") 

(68 стор.) 

Закалюжний Леонід 

Володимирович, 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури 

Золотюк Людмила 

Ярославівна, кандидат 

філологічних наук, методист 

КЗПО «Обласний центр 

ДЮТ» Житомирської 

обласної ради 

69.  

Лопатюк Ірина 

Валеріївна 

 

Лексико-семантичні 

особливості 

австрійського 

варіанту німецької 

літературної мови у 

творах Артура 

Шнітцлера 

(88 стор.) 

Тараба Ірина 

Олександрівна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури 

Могельницька Людмила 

Федорівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

70.  

Псюк Наталія 

Михайлівна 

 

Структурно-

семантичні 

особливості 

Ліпісівіцький Микола 

Леонідович, кандидат 

філологічних наук, доцент 

Могельницька Людмила 

Федорівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, 
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фразеологічного 

корпусу драматичних 

творів 

Б. Брехта 

(83 стор.) 

кафедри, завідувач 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

71.  

Трушик 

Анастасія 

Анатоліївна 

Формування мовного 

компоненту 

соціокультурної 

компетенції учнів 

старшої школи за 

допомогою 

відеоматеріалів 

(101 стор.) 

Горобченко Наталія 

Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури 

Могельницька Людмила 

Федорівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського державного 

технологічного університету 

72.  

Хилько Надія 

Миколаївна 

 

Порівняльний аналіз 

роману 

Гріммельсгаузена і 

п’єси Б. Брехта про 

матінку Кураж 

(76 стор.) 

Чирков Олександр 

Семенович, доктор 

філологічних наук, 

доцент, професор 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури 

Коврігіна Лариса 

Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, завідувач 

кафедрою суспільно-

гуманітарних дисциплін 

ОІППО 

73.  

Демишин Іван 

Ігорович 

 

Розвиток ідей 

Бертольта Брехта і 

Антонена Арто у п’єсі 

Петера Вайса 

"Марат/Сад": 

інтерсеміотичний 

переклад 

(61 стор.) 

Закалюжний Леонід 

Володимирович, 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури 

Золотюк Людмила 

Ярославівна, кандидат 

філологічних наук, методист 

КЗПО «Обласний центр 

ДЮТ» Житомирської 

обласної ради 

74.  
Прокопчук Яна 

Петрівна 

Роман Б. Шлінка 

"Вбивство Зельба": 

проблематика, 

поетика, особливості 

перекладу 

(76 стор.) 

Васильєв Євгеній 

Михайлович, доктор 

філологічних наук, доцент 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури 

Назарець Віталій 

Миколайович, доктор 

філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри 

української мови та 

літератури ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-

гуманітарний університет 

імені академіка Степана 

Дем'янчука» 

75.  

Щипанська 

Марія 

Анатоліївна 

 

Роман Б. Шлінка 

"Правосуддя 

Зельба": 

проблематика, 

поетика, особливості 

перекладу 

(66 стор.) 

Васильєв Євгеній 

Михайлович, доктор 

філологічних наук, доцент 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури 

Назарець Віталій 

Миколайович, доктор 

філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри 

української мови та 

літератури ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-

гуманітарний університет 

імені академіка Степана 



15 
 

Дем'янчука» 

76.  

Боброва Анна 

Олександрівна 

Формування 

міжкультурної 

компетентності учнів 

основної школи на 

основі наочності 

кандидат педагогічних 

наук, професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Калініна Лариса 

Вадимівна 

викладач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Житомирського 

державного технологічного 

університету              

Ковальчук Ірина Сергіївна 

77.  

Іванчук Наталія 

Володимирівна 

Диференційований 

підхід як основа 

ефективного 

навчання іноземної 

мови учнів 

початкової школи з 

порушеннями 

мовлення 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики           

Щерба Наталія Сергіївна 

професор КВНЗ 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради, доктор 

педагогічних наук                        

Заблоцька Ольга Сергіївна 

78.  

Коваль 

Олександра 

Олександрівна 

Використання 

програмного 

забезпечення для 

вдосконалення 

лексичної 

компетентності учнів 

основної школи 

(59 ст.) 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Прокопчук Наталія 

Романівна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

державного технологічного 

університету Черниш Оксана 

Андріївна 

79.  

Огійчук Вікторія 

Вікторівна 

Умови ефективності 

розвитку 

інтерактивних вмінь 

учнів основної школи 

(38 ст.) 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Прокопчук Наталія 

Романівна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

державного технологічного 

університету Черниш Оксана 

Андріївна 

80.  

Медведик 

Катерина 

Сергіївна 

Формування 

діалогічної 

компетентності учнів 

основного етапу з 

розладами 

аутистичного спектру 

засобами 

педагогічних 

технологій 

(31 ст.) 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики                 

Щерба Наталія Сергіївна 

професор КВНЗ 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради, доктор 

педагогічних наук                        

Заблоцька Ольга Сергіївна 

81.  

Сімольчук Анна 

Геннадіївна 

Формування 

соціокультурної 

компетентності учнів 

кандидат педагогічних  

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

викладач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Житомирського 
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основної школи на 

основі крос- 

культурного читання 

(48 ст.) 

та прикладної лінгвістики                 

Папіжук Валентина 

Олександрівна_ 

державного технологічного 

університету                        

Ковальчук Ірина Сергіївна 

82.  

Телешман Юлія 

Бориславівна 

Використання медіа 

технологій як засобу 

формування 

лексичної 

компетентності учнів 

основної школи 

(40 ст.) 

кандидат педагогічних 

наук, професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної 

лінгвістики_Калініна 

Лариса Вадимівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету                      

Кубрак Сніжана Василівна 

83.  

Трухній Юлія 

Юріївна 

Навчання 

комунікативному 

спілкуванню учнів 

молодшої школи за 

допомогою 

лялькових технологій 

(37 ст.) 

кандидат педагогічних  

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики                 

Папіжук Валентина 

Олександрівна 

викладач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Житомирського 

державного технологічного 

університету                        

Ковальчук Ірина Сергіївна 

84.  

Шелігацька Юлія 

Сергіївна 

Розвиток лексичної 

компетентності 

молодшого школяра 

з використанням 

візуальної наочності 

(39 ст.) 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Прокопчук Наталія 

Романівна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

державного технологічного 

університету Черниш Оксана 

Андріївна 

85.  

Шмідт Дар`я 

Павлівна 

Навчання учнів 

основної школи 

груповому 

спілкуванню на 

основі 

кооперативних 

технологій 

(63 ст.) 

кандидат педагогічних 

наук, професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної 

лінгвістики_Калініна 

Лариса Вадимівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету                       

Кубрак Сніжана Василівна 

86.  

Комісаржевська 

Анастасія 

Володимирівна 

Формування вмінь 

вибіркового читання 

учнів основного 

етапу з дислексією 

засобами 

електронних 

застосунків 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної                                

лінгвістики Щерба Наталія 

Сергіївна 

професор КВНЗ 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради, доктор 

педагогічних наук                         

Заблоцька Ольга Сергіївна 
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(52 ст.) 

87.  

Кравченко 

Валерія 

Олександрівна 

Тематичні групи 

побутових реалій у 

сучасній англійській 

мові: прагматичний 

аспект 

(57 ст.) 

завідувач кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних  наук, 

доцент Борисенко Наталія 

Дмитрівна 

кандидат філологічних наук, 

завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Хант Галина 

Олександрівна 

88.  

Бабушко Наталія 

Олександрівна 

Комунікативний 

підхід у навчанні 

лексики учнів 

початкової школи (на 

матеріалі чинних 

вітчизняних 

підручників 

(100 стор.) 

Литньова Тамара 

Вікторівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчанн 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

89.  

Вакульчук 

Владислав 

Володимирович 

Професіоналізми, 

жаргонізми та 

номенклатура як 

лексичні одиниці 

англійської фахової 

мови нафтової 

промисловості та їх 

переклад 

українською мовою 

(61 стор.) 

Віскушенко Світлана 

Андріївна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

90.  

Виговська 

Владлена 

Ігорівна 

Розвиток навичок 

діалогічного 

мовлення майбутніх 

політологів на 

матеріалі новин 

(65 стор.) 

Андрійчук Наталя 

Михайлівна – кандидат 

педагогчних  наук, 

доцент кафедри  

іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лнгвістики Житомирського 

державного технологічного 

університету 

91.  

Гелевей 

Людмила 

Анатоліївна 

Розвиток аналітичних 

умінь учнів основної 

школи на матеріалі 

англомовних текстів 

для читання 

(93 стор.) 

Кузнецова Ганна 

Валеріївна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 
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університету 

92.  

Герасименко 

Віолетта 

Вадимівна 

 

Словотворні 

особливості 

англійських термінів 

екології та їх 

переклад 

українською мовою 

(69 стор.) 

Віскушенко Світлана 

Андріївна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

93.  

Гостенко 

Катерина 

Миколаївна 

Реклама 

косметичних засобів: 

структурно-

композиційні 

особливості та 

маніпулятивні 

прийоми 

(80 стор.) 

Білюк Інна Леонідівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської мови 

Усова Ірина Василівна – 

кандидат філологічних 

наук,старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

94.  

Діденко Ірина 

Анатоліївна 

Вербалізація розуму 

в англомовному 

гумористичному 

дискурсі 

(73 стор.) 

Сніховська Ірена 

Едуардівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської мови 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

95.  

Добрянська 

Людмила 

Андріївна 

Формування 

англомовних 

граматичних 

компетенцій 

молодших 

підлітків засобами 

лінгводидактичних 

ігор 

(88 стор.) 

Литньова Тамара 

Вікторівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

96.  

Добрич Ніна 

Анатоліївна 

Засоби вербалізації 

кризи в сучасному 

англомовному 

медіатексті 

(51 стор.) 

Рудик Ірина Миколаївна – 

кандидат філолігічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Черниш Оксана Андріівна– 

кандидат філологічних наук, 

доцент Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

97.  Добрянська 
Експресивні засоби 

створення іміджу в 
Ребрій Олександр Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 
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Дар’я Сергіївна англійському 

політичному дискурсі 

та засоби їх 

відтворення в 

українському 

перекладі 

(69 стор.) 

Володимирович – доктор 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

98.  

Захарова Олена 

Андріівна 

Навчання 

професійно-

спрямованого 

монологічного 

мовлення майбутніх 

політологів 

(78 стор.) 

Андрійчук Наталя 

Михайлівна – кандидат 

педагогчних  наук, 

доцент кафедри  

іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лнгвістики Житомирського 

державного технологічного 

університету 

99.  

Король Наталія 

Леонідівна 

Мовна гра в 

сучасному 

англомовному медіа 

просторі: 

лінгвокультурний 

аспект 

(70 стор.) 

Сніховська Ірена 

Едуардівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської мови 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

100.  

Кривошеєва 

Катерина 

Сергіївна 

Особливості 

перекладу 

українською мовою 

біблеїзмів в 

англомовному мас-

медійному дискурсі 

(72 стор.) 

Полховська Марина 

Володимирівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

101.  

Круть Людмила 

Володимирівна 

Розвиток пошуково-

пізнавальної 

активності учнів 

основної школи при 

вивченні англійської 

мови засобами 

навчальних проектів 

(77 стор.) 

Кузнецова Ганна 

Валеріївна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

102.  

Кушнір Світлана 

Сергіївна 

Комунікативно-

прагматичні 

особливості 

Ребрій Олександр 

Володимирович – доктор 

філологічних наук, доцент 

Усова Ірина Василівна – 

кандидат філологічних 

наук,старший викладач 
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фразеологічної 

деривації в 

англійському 

дискурсі 

(77 стор.) 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

кафедри іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

103.  

Лавровська Анна 

Андріївна 

Лінгвопрагматичні 

особливості 

актуалізації 

куонцепту HAPPINESS 

в політичному 

дискурсі (на 

матеріалі промов 

Б.Обами і Д.Трампа) 

(72 стор.) 

Мосієнко Олена 

Володимирівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

104.  

Лазанюк Ганна 

Іванівна 

Особистісно-

орієнтоване 

навчання іноземної 

мови учнів 

початкової школи на 

основі врахування 

індивідуального 

інтелектуального 

профілю 

(110 стор.) 

Кузнецова Ганна 

Валеріївна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

105.  

Лапчик Юлія 

Миколаївна 

Формування 

англомовної 

компетентності в 

письмі в учнів 

початкової школи 

(86 стор.) 

Плахотнюк Наталя 

Павлівна – кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

106.  

Литвинчук 

Катерина 

Миколаївна 

Застосування 

суспільно-політичної 

лексики з метою 

професіоналізації 

формування 

граматичної 

компетенції 

майбутніх політологів 

(64 стор.) 

Андрійчук Наталя 

Михайлівна – кандидат 

педагогчних  наук, 

доцент кафедри  

іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лнгвістики Житомирського 

державного технологічного 

університету 
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107.  

Мартиненко 

Тетяна 

Вікторівна 

Структурно-

семантичнийВикорис

тання автентичних 

текстів як засіб 

розвитку лексичної 

компетенції учнів 

старшої школи 

(83 стор.) 

Білошицька Тетяна 

Юріївна – кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

108.  

Машевська 

Катерина 

Валентинівна 

Формування соціо-

культурної 

компетенції учнів 

старшої школи за 

допомогою сучасних 

інформаційних 

технологій 

(92 стор.) 

Білошицька Тетяна 

Юріївна – кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

109.  

Мудрак Тетяна 

Миколаївна 

Розвиток 

комунікативної 

компетентності учнів 

старшої школи 

засобом 

використання 

мультимедійної 

презентації 

(91 стор.) 

Білошицька Тетяна 

Юріївна – кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

110.  

Михайловська 

Вероніка 

Йосипівна 

Ігрові технології 

навчання як засіб 

формування 

англомовної 

граматичної 

компетенції 

молодших школярів 

(75 стор.) 

Плахотнюк Наталя 

Павлівна – кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

111.  

Нідзельська 

Анастасія 

Іванівна 

Культурно-

національні 

стереотипи 

американського 

політичного дискурсу 

та їх мовна 

репрезентація (на 

матеріалі газетних 

публікацій політичної 

Кузнецова Ганна 

Валеріївна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 
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тематики) 

(76 стор.) 

112.  

Німко Наталія 

Петрівна 

Реалізація стратегії 

суб’єктивізації  в 

англомовних 

новинних текстах. 

(69 стор.) 

Мосієнко Олена 

Володимирівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

113.  

Новик Аліна 

Олександрівна 

Структурно-

семантичні 

особливості 

англійських складних 

термінів 

кінематографії та їх 

переклад 

українською мовою 

(52 стор.) 

Віскушенко Світлана 

Андріївна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

114.  

Перцова 

Катерина 

Андріївна 

Формування 

комунікативної 

компетенції учнів 

середньої школи 

засобами 

інтерактивних 

технологій 

(79 стор.) 

Білошицька Тетяна 

Юріївна-кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри іноземних 

мов і новітніх 

технологій навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

115.  

Ратушняк Аліна 

Вадимівна 

Структурно-

функціональні 

особливості складної 

компліментації у 

сучасній англійській 

мові 

(68 стор.) 

Полховська Марина 

Володимирівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

116.  

Савчук Галина 

Юріївна 

Засоби моделювання 

альтернативної 

реальності у циклі 

романів Дж.Мартіна 

«Пісня льоду та 

полум’я» та 

особливості їх 

Зорницька Ірина 

Валеріївна – кандидат 

філологічних наук, 

старший викладач 

кафедри англійської мови 

Усова Ірина Василівна – 

кандидат філологічних 

наук,старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 
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відтворення 

українською мовою 

(75 стор.) 

університету 

117.  

Савчук Марина 

Сергіївна 

 

Навчання аудіювання 

іншомовного тексту 

студентів молодших 

курсів природничого 

факультету 

(89 стор.) 

Литньова Тамара 

Вікторівна  - кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

118.  

Телечук 

Єлизавета 

Валеріївна 

Формування навичок 

професійно-

орієнтованого 

монологу за 

допомогою відео 

матеріалів 

(64 стор.) 

Андрійчук Наталя 

Михайлівна – кандидат 

педагогчних  наук, 

доцент кафедри  

іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лнгвістики Житомирського 

державного технологічного 

університету 

119.  

Трибель 

Анжеліка 

Костянтинівна 

Засоби привернення 

уваги в англійському 

рекламному дискурсі 

та засоби їх 

відтворення в 

українському 

перекладі 

(72 стор.) 

Ребрій Олександр 

Володимирович – доктор 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Усова Ірина Василівна – 

кандидат філологічних 

наук,старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

120.  

Фальковська 

Олена Олегівна 

Формування 

критичного мислення 

учнів старшої школи 

на матеріалі 

англомовних текстів 

соціокультурного 

характеру 

(76 стор.) 

Литньова Тамара 

Вікторівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

121.  

Хитрич Катерина 

Олександрівна 

Функціонування 

метафори у 

англійському 

науковому дискурсі 

(80 стор.) 

Ребрій Олександр 

Володимирович – доктор 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Усова Ірина Василівна – 

кандидат філологічних 

наук,старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 
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університету 

122.  

Цешківська 

Наталія Віталіїіна 

Культорно-

національні 

стереотипи 

британського 

політичного дискурсу 

та їх мовна 

репрезентація (на 

матеріалі газетних 

публікацій політичної 

тематики) 

(79 стор.) 

Кузнецова Ганна 

Валеріївна кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов і 

новітніх технологій 

навчання 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

123.  

Черток Валерія 

Олегівна 

Формування та 

розвиток англійських 

термінів 

рослинництва й 

специфіка їх 

перекладу 

українською мовою 

(87 стор.) 

Віскушенко Світлана 

Андріївна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

124.  

Якимчук Роман 

Олександрович 

Роль та функції 

спеціальної медичної 

лексики в серіалі 

“HOUSE, M.D.” та 

особливості її 

відтворення при 

перекладі 

(74 стор.) 

Ребрій Олександр 

Володимирович – доктор 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Усова Ірина Василівна – 

кандидат філологічних 

наук,старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

125.  

Лавренчук 

Тетяна Сергіївна 

Інтертекстуальність 

ранньої лірики 

А.Мартіна в збірці 

“Gegengedichte” 

(48 стор). 

Ліпісівіцький Микола 

Леонідович – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури 

Орлова Марина 

Олександрівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри романо-

германської філології та 

перекладу Черкаського 

державного технологічного 

університету 

126.  

Налапко 

Світлана 

Сергіївна 

Антинацистські 

мотиви в збірці віршів 

А.Мартіна 

“Gegengedichte” 

(48 стор). 

Ліпісівіцький Микола 

Леонідович – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

Орлова Марина 

Олександрівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри романо-

германської філології та 

перекладу Черкаського 
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літератури державного технологічного 

університету 

127.  

Любченко 

Анастасія 

Владиславівна 

Особливості 

відтворення реалій 

британського життя в 

українських 

перекладах (на 

матеріалі романів 

Джона Голсуорсі)  

(60 ст.) 

Пушкар Тетяна 

Миколаївна – кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Усова Ірина Василівна – 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

128.  

Седляр Оксана 

Володимирівна 

Особливості 

відтворення 

персонажного 

мовлення в 

українських 

перекладах (на 

матеріалі п'єс 

Бернарда Шоу)  

(49 ст.) 

Пушкар Тетяна 

Миколаївна – кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Усова Ірина Василівна – 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

129.  

Рудюк Олексій 

Сергійович 

Особливості 

відтворення 

ідiостилю Джерома 

Селінджера в 

українських 

перекладах  

(59 ст.) 

Пушкар Тетяна 

Миколаївна – кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Усова Ірина Василівна – 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

130.  

Редька Микола 

Олесандрович 

Особливості 

відтворення 

англійської лексики 

на позначення 

нанотехнологічних 

явищ в українських 

перекладах  

(53 ст.) 

Поліщук Людмила 

Петрівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Усова Ірина Василівна – 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

131.  

Михайленко 

Віталій 

Володимирович 

Особливості 

перекладу 

англійських 

діалектизмів 

українською мовою 

(на матеріалі 

Поліщук Людмила 

Петрівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Усова Ірина Василівна – 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 
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художньої 

літератури)  

(57 ст.) 

агроекологічного 

університету 


