
ННІ філології та журналістики 2020 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

здобувача вищої 

освіти 

Тема кваліфікаційної 

роботи (кількість 

сторінок) 

Відомості про 

наукового керівника 

кваліфікаційної роботи 

Відомості про рецензента 

кваліфікаційної  роботи 

1.  
Гриценко Ірина 

Русланівна 

Соціальна реклама на 

шпальтах друкованих 

ЗМІ України 

Партико З.В. – 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

вид. справи, ред., основ 

журналіст. та філології 

кандидат філологічних наук, 

доцент ДВНЗ "Ужгородський 

національний університет" 

Тарасюк Володимир Юрійович 

2.  
Мацапура Олена 

Геннадіївна 

Методи і напрямки  PR-

роботи каналами ЗМІ 

Партико З.В. – 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

вид. справи, ред., основ 

журналіст. та філології 

кандидат філологічних наук, 

доцент ДВНЗ "Ужгородський 

національний університет" 

Тарасюк Володимир Юрійович 

3.  
Микулець Ганна 

Сергіївна 

Вітчизняні ЗМІ як 

чинник формування  

іміджу України в світі 

Партико З.В. – 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

вид. справи, ред., основ 

журналіст. та філології 

кандидат філологічних наук, 

доцент ДВНЗ "Ужгородський 

національний університет" 

Тарасюк Володимир Юрійович 

4.  

Огороднійчук 

Денис 

Сергійович 

ЗМІ національних 

меншин на 

Житомирщині: проблема 

становлення та розвитку 

Башманівський В.І. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

документознавства ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди Навальна Марина 

Іванівна 

5.  
Лось Марія 

Юріївна 

PR-технології на 

політичних ток-шоу 

українського 

телебачення 

Башманівський В.І. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

документознавства ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди Навальна Марина 

Іванівна 

6.  
Скублєвська 

Юлія Андріївна 

Інтерпретація 

екстремальних подій у 

ЗМІ, чинники, наслідки 

Партико З.В. – 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

вид. справи, ред., основ 

журналіст. та філології 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

документознавства ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди Навальна Марина 

Іванівна 



7.  

Туровський 

Олександр 

Романович 

Особливості роботи 

журналіста в зоні 

бойових дій 

Партико З.В. – 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

вид. справи, ред., основ 

журналіст. та філології 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

документознавства ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди Навальна Марина 

Іванівна 

8.  
Бігдаш Наталія 

Миколаївна 

Формування моральних 

якостей учнів старшої 

школи в процесі 

вивчення біографії 

письменника 

Башманівська Любов 

Андріївна - доцент 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

9.  
Булдакова Юлія 

Дмитрівна 

Стилістична 

характеристика мовних 

засобів художніх творів 

К.Калитко 

Титаренко Валентина 

Миколаївна - доцент 

кафедри української 

мови, кандидат 

філологічних наук, 

доцент. 

Заневич О.Є. - кандидат 

філологічних наук, науковий 

співробітник відділу української 

мови Інституту українознавства ім. 

І.Крип’якевича НАН України 

10.  

Возняк 

Маріанна 

Русланівна 

"Психологія 

літературної творчості 

за листами та 

щоденниками Ольги 

Кобилянської" 

Левченко Галина 

Дмитрівна - професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

доктор       філологічних 

наук, доцент 

Суворова Л.К. – Викладач вищої 

кваліфікаційної категорії КЗВО 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж», 

кандидат філологічних наук 

 

11.  
Воронюк Емма 

Сергіївна 

"Інтертекст у поезії 

Ліни Костенко" 

Горбань Анфіса 

Василівна, доцент 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

кандидат філологічних 

наук, доцент. 

Прищепа Олена Петрівна - 

кандидат філологічних наук, ст. 

викладач кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

 

12.  
Люлько Олена 

Павлівна 

Формування 

пізнавального інтересу 

в учнів старших класів 

на уроках української 

мови 

Кучерук О.А. – 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

, доктор педагогічних 

наук, професор 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Журба О.В. 

13.  

Данилюк 

Наталія 

Володимирівна 

"Імпресіоністичний 

простір у прозі 

Михайла 

Коцюбинського" 

Білоус Петро 

Васильович- професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

доктор       філологічних 

наук, професор 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Житомирського 

національного агроекологічного 

університету Прищепа Олена 

Петрівна 



14.  
Дацюк Яна 

Миколаївна 

Формування художніх 

смаків учнів у процесі 

вивчення творчості 

Ліни Костенко 

Башманівська Любов 

Андріївна - доцент 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

15.  

Демянюк 

Катерина 

Сергіївна 

Мовостиль Макса 

Кідрука 

Дяченко Наталія 

Миколаївна- - доцент 

кафедри української 

мови, кандидат 

філологічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

16.  

Дуботовкіна 

Катерина 

Володимирівна 

Розвиток читацької 

компетентності учнів 

старших класів у 

процесі вивчення 

української літератури 

Усатий Андрій 

В'ячеславович - доцент 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

17.  
Іванюк Оксана 

Геннадіївна 

"Засоби комічного  у 

творчості І.Карпенка-

Карого" 

Франчук Марина 

Валеріївна - доцент 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Прищепа Олена Петрівна - 

кандидат філологічних наук, ст. 

викладач кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

18.  

Іващенко 

Катерина 

Анатоліївна 

Запозичені елементи в 

побутовій лексиці 

середньоукраїнської 

мови 

Яценко Сергій 

Адамович - доцент 

кафедри української 

мови, кандидат 

філологічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

19.  

Кірсун 

Людмила 

Павлівна 

Мовна аномалія в 

українському 

художньому тексті 

Титаренко Валентина 

Миколаївна - доцент 

кафедри української 

мови, кандидат 

філологічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 



20.  
Котвицька Ірина 

Олександрівна 

Естетичне сприймання 

літературних творів 

засобами художньої 

ілюстрації в старшій 

школі 

Башманівська Любов 

Андріївна - доцент 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

21.  
Ковальчук 

Олеся Василівна 

Сучасний 

антропонімікон с. 

Норинці Народицького 

району Житомирської 

області 

Ящук Леся Валеріївна  - 

доцент кафедри 

української мови, 

кандидат філологічних 

наук, доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

22.  
Корабліна Інна 

Олександрівна 

"Міфологічні образи в 

українському 

обрядовому фольклорі" 

Білоус Петро 

Васильович – професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

доктор філологічних 

наук, професор 

Прищепа Олена Петрівна - 

кандидат філологічних наук, ст. 

викладач кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

23.  
Корпан Євгенія 

Григорівна 

Формування образного 

мислення учнів 10-11 

класів засобами 

літератури 

Халін Валерій 

Володимирович - 

доцент кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент. 

Журба О.В. - кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики навчальних предметів КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

24.  
Крижова Аліна 

Ігорівна 

Формування естетичної 

компетентності на 

уроках розвитку 

зв’язного мовлення 

Шевцова Лариса 

Станіславівна - доцент 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

25.  

Криницька 

Наталія 

Василівна 

"Наративні особливості 

роману "Лебедина 

зграя" В.Земляка." 

Горбань Анфіса 

Василівна, доцент 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

кандидат філологічних 

наук, доцент. 

Прищепа Олена Петрівна - 

кандидат філологічних наук, ст. 

викладач кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 



26.  
Левик Анастасія 

Вікторівна 

Медіаосвіта у 

літературному розвитку 

учнів старшої школи 

Усатий Андрій 

В'ячеславович - доцент 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

27.  
Маєвська Надія 

Анатоліївна 

"Екзистенційний 

психологізм в 

новелістиці 

Є.Концевича" 

Левченко Галина 

Дмитрівна - професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

доктор       філологічних 

наук, доцент 

Суворова Л.К. – Викладач вищої 

кваліфікаційної категорії КЗВО 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж», 

кандидат філологічних наук 

28.  
Мазко Катерина 

Станіславівна 

Сучасний урбанімікон 

міста Житомира 

Яценко Сергій 

Адамович - доцент 

кафедри української 

мови, кандидат 

філологічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

29.  

Марченко 

Катерина 

Валеріївна 

"Типологія образів 

художньої прози 

М.Хвильового: 

гендерний підхід" 

Савенко Оксана 

Петрівна – доцент (б. в. 

з.) кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

кандидат філологічних 

наук. 

Білоус Богдан Петрович – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри 

теоретичної і прикладної 

лінгвістики Державний університет 

«Житомирська політехніка» 

30.  
Марчук Надія 

Юріївна 

Запозичення в мовній 

картині творців 

острозького осередку 

16-17 ст. 

Титаренко Валентина 

Миколаївна, доцент 

кафедри української 

мови, кандидат 

філологічних наук, 

доцент. 

Заневич О.Є. - кандидат 

філологічних наук, науковий 

співробітник відділу української 

мови Інституту українознавства ім. 

І.Крип’якевича НАН України 

31.  

Медина 

Ярослава 

Ярославівна 

Лінгвотипологія 

персонажів у сучасній 

українській літературі 

Дяченко Наталія 

Миколаївна, доцент 

кафедри української 

мови, кандидат 

філологічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

32.  
Мелешко Іванна 

Олександрівна 

"Психологічний 

дискурс художньої 

прози М.Хвильового" 

Савенко Оксана 

Петрівна - доцент 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

кандидат філологічних 

наук 

Білоус Богдан Петрович -  кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри 

теоретичної і прикладної 

лінгвістики Державний університет 

«Житомирська політехніка» 



33.  
Металіді Дарія 

Олександрівна 

Формування ключових 

компетентностей в 

учнів старших класів на 

уроках української 

мови з використанням 

медіатекстів 

Кучерук О.А. – 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

, доктор педагогічних 

наук, професор 

Журба О.В -.кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри методики 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

34.  
Назарчук Ганна 

Петрівна 

Просте речення в 

романі М.Дочинця 

"Вічник" 

Ящук Леся Валеріївна -  

доцент кафедри 

української мови, 

кандидат філологічних 

наук, доцент. 

Заневич О.Є - .кандидат 

філологічних наук, науковий 

співробітник відділу української 

мови Інституту українознавства ім. 

І.Крип’якевича НАН України 

35.  
Бінчук Олена 

Сергіївна 

Сучасні підходи 

використання 

інноваційних 

технологій на уроках 

української літератури в 

старшій школі 

Халін Валерій 

Володимирович - 

доцент кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент. 

Журба О.В -.кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри методики 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

36.  

Опанасюк 

Анжела 

Олександрівна 

"Демонологія в 

українській 

літературній традиції" 

Білоус Петро 

Васильович- професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

доктор       філологічних 

наук, професор 

Прищепа Олена Петрівна - 

кандидат філологічних наук, ст. 

викладач кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

37.  
П’явчук Дарія 

Сергіївна 

Формування 

текстотворчих умінь 

учнів на уроках 

української мови в 

старших класах 

Кучерук О.А. – 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

, доктор педагогічних 

наук, професор 

Журба О.В -.кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри методики 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

38.  

Паламарчук 

Василина 

Василівна 

"Жіноча тілесність у 

прозі О.Забужко: 

художньо-експресивні 

та феміністичні сенси" 

Левченко Галина 

Дмитрівна - професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

доктор       філологічних 

наук, доцент 

Суворова Л.К. – Викладач вищої 

кваліфікаційної категорії КЗВО 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж», 

кандидат філологічних наук 

 

39.  
Патюк Алла 

Борисівна 

"Код національної 

ідентичності у прозі 

І.Нечуя-Левицького" 

Левченко Галина 

Дмитрівна - професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

доктор       філологічних 

наук, доцент 

Суворова Л.К. – Викладач вищої 

кваліфікаційної категорії КЗВО 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж», 

кандидат філологічних наук 



40.  
Петровська 

Анна Леонідівна 

"Жанрові особливості 

фантастики в 

українській літературі 

початку ХХІ століття" 

Юрчук О.О. – професор 

та завідувач кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

доктор філологічних 

наук, доцент 

Прищепа Олена Петрівна - 

кандидат філологічних наук, ст. 

викладач кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

41.  

Поліщук Альона 

Вікторівна 

 

Інноваційні технології 

навчання на уроках 

української літератури в 

9 - 11 класах 

Халін Валерій 

Володимирович 

- доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент. 

Журба О.В -.кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри методики 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

42.  
Радчук Наталія 

Віталіївна 

Поетика творчості 

В.Голобородька і 

М.Воробйова: 

паралельне зіставлення 

Горбань Анфіса 

Василівна, доцент 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

кандидат філологічних 

наук, доцент. 

Прищепа Олена Петрівна - 

кандидат філологічних наук, ст. 

викладач кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

43.  
Лясківська 

Ольга Василівна 

Табу в мовленнєвій 

практиці жителів 

Романівського району 

Житомирської області 

Яценко Сергій 

Адамович - доцент 

кафедри української 

мови, кандидат 

філологічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

44.  
Руцька Оксана 

Романівна 

Мовна картина світу 

житомирського 

студента: ціннісні 

орієнтири 

Ящук Леся Валеріївна - 

доцент кафедри 

української мови, 

кандидат філологічних 

наук, доцент. 

 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

45.  
Скокун Тетяна 

Григорівна 

Проблема аналізу 

художнього твору та 

особливості 

застосування елементів 

мовно-стильового 

аналізу в практиці 

старшої школи 

Усатий Андрій 

В'ячеславович - доцент 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 



46.  

Сушицька 

Таміла 

Миколаївна 

Активізація 

пізнавальної діяльності 

восьмикласників у 

процесі вивчення 

простого односкладного 

речення 

Шевцова Лариса 

Станіславівна- доцент 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

47.  
Ткаченко Юлія 

Ігорівна 

Невідомий Олександр 

Олесь: драматургія 

Білоус Петро 

Васильович- професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

доктор       філологічних 

наук, професор 

Прищепа Олена Петрівна - 

кандидат філологічних наук, ст. 

викладач кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

48.  
Ткачук Оксана 

Вікторівна 

Лексичні засоби 

вираження комічного в 

сучасній українській 

поезії (на матеріалі 

творів Сергія Жадана та 

Юрія Іздрика) 

Яценко Сергій 

Адамович - доцент 

кафедри української 

мови, кандидат 

філологічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

49.  
Трохимчук 

Дарія Петрівна 

Комунікативно-

тренінговий підхід до 

вивчення самостійних 

частин мови 

Шевцова Лариса 

Станіславівна - доцент 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання 

філологічних 

дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент. 

Шуневич О.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

50.  
Чернюк Анна 

Леонідівна 

Власні особові назви с. 

Половецьке 

Бердичівського району 

Житомирської області 

Ящук Леся Валеріївна - 

доцент кафедри 

української мови, 

кандидат філологічних 

наук, доцент. 

Заневич О.Є. - кандидат 

філологічних наук, науковий 

співробітник відділу української 

мови Інституту українознавства ім. 

І.Крип’якевича НАН України 

51.  
Чумак Ольга 

Вікторівна 

"Тема вбивства в 

українській прозі другої 

половини ХІХ ст.: 

реалістичне та ранньо-

модерністське 

трактування" 

Левченко Галина 

Дмитрівна - професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

доктор       філологічних 

наук, доцент 

Суворова Л.К. – Викладач вищої 

кваліфікаційної категорії КЗВО 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж», 

кандидат філологічних наук 

 

52.  

Шевчук 

Анастасія 

Олександрівна 

"Лебедина зграя" 

В.Земляка як химерний 

роман" 

Горбань Анфіса 

Василівна, доцент 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

кандидат філологічних 

наук, доцент. 

Завадська Наталія Володимирівна - 

кандидат філологічних наук, 

заступник директора наукової 

бібліотеки Житомирського 

національного агроекологічного 

університету 

 



53.  

Шрубович 

Катерина 

Володимирівна 

"Психолого-

філософське 

дослідження характерів 

у романі В.Шевчука 

"На полі смиренному" 

Білоус Петро 

Васильович- професор 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

доктор       філологічних 

наук, професор 

Прищепа Олена Петрівна - 

кандидат філологічних наук, ст. 

викладач кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

54.  
Шуляр Тетяна 

Миколаївна 

Складні речення в 

поетичній творчості 

М.Никончука 

Ящук Леся Валеріївна - 

доцент кафедри 

української мови, 

кандидат філологічних 

наук, доцент. 

Заневич О.Є. - кандидат 

філологічних наук, науковий 

співробітник відділу української 

мови Інституту українознавства ім. 

І.Крип’якевича НАН України 

55.  
Яндюк Лілія 

Юріівна 

"Мотив сну у творчості 

Т.Шевченка" 

Франчук М.В., доцент 

кафедри українського 

літературознавства та 

компаративістики, 

кандидат філологічних 

наук, доцент. 

Прищепа Олена Петрівна - 

кандидат філологічних наук, ст. 

викладач кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

56.  

Алєксєєнко 

Ангеліна 

Вікторівна 

„Записки сенатора” М. 

П. Сінєльнікова: 

особливості 

проблематики і поетики 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін, професор 

Єршов Володимир 

Олегович 

кандидат філологічних наук, 

вчитель польської мови та 

літератури ЗОШ І_ІІІ ступенів № 

36 ім. Я. Домбровського 

м. Житомира Бондарчук Олеся 

Миколаївна 

 

57.  

Батіщева 

Наталія 

Миколаївна 

Молодежный жаргон в 

структуре языковой 

личности школьника и 

студента 

завідувач кафедри 

слов'янських і 

германських мов, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Недашківська Тетяна 

Євгеніївна 

 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземної філології 

та перекладу Київського 

національного торговельно-

економічного університет Кушмар 

Л.В. 

 

58.  

Герасимчук 

Марія 

Вікторівна 

Поеми О. Блока 

„Возмездие ”, 

„Соловьиный сад ”, 

„Двенадцать ”: 

особливості жанру і 

проблематики, система 

символів 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін, професор 

Єршов Володимир 

Олегович 

 

кандидат філологічних наук, 

вчитель польської мови та 

літератури ЗОШ І_ІІІ ступенів № 

36 ім. Я. Домбровського 

м. Житомира Бондарчук Олеся 

Миколаївна 

 



59.  

Заболотська 

Вероніка 

Максимівна 

Формирование 

реальной и виртуальной 

языковой личности 

современными СМИ 

доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов, 

кандидат філологічних 

наук, доцент Приймак 

Алла Миколаївна 

 

кандидат філологічних наук, 

методист «Комунального закладу 

«Обласний центр дитячої та 

юнацької творчості» Житомирської 

обласної ради Золотюк Людмила 

Ярославівна 

 

60.  
Илясова Марія 

Вікторівна 

Філософська 

проблематика повісті Е. 

Хемінгуей  „Старий і 

море” 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін, професор 

Єршов Володимир 

Олегович 

 

кандидат філологічних наук, 

вчитель польської мови та 

літератури ЗОШ І_ІІІ ступенів № 

36 ім. Я. Домбровського 

м. Житомира    Бондарчук Олеся 

Миколаївна 

 

61.  

Клименко 

Оксана 

Василівна 

Формирование 

профессиональной 

картины мира будущих 

учителей 

завідувач кафедри 

слов'янських і 

германських мов, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Недашківська Тетяна 

Євгеніївна 

 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземної філології 

та перекладу Київського 

національного торговельно-

економічного університет Кушмар 

Л.В. 

 

62.  

Якименко 

Кристіна 

Миколаївна 

Взаємодія містичного і 

реалістичного у романі 

М. А.  Булгакова 

„Майстер і Маргаріта” 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних 

дисциплін, професор 

Єршов Володимир 

Олегович 

 

кандидат філологічних наук, 

вчитель польської мови та 

літератури ЗОШ І_ІІІ ступенів № 

36 ім. Я. Домбровського 

м. Житомира Бондарчук Олеся 

Миколаївна 

 

63.  

Яковицька 

Єлизавета 

Олегівна 

Гендер и речь: 

вербальная и 

невербальная 

экспликация в СМИ 

доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов, 

кандидат філологічних 

наук, доцент Приймак 

Алла Миколаївна 

 

кандидат філологічних наук, 

методист «Комунального закладу 

«Обласний центр дитячої та 

юнацької творчості» Житомирської 

обласної ради Золотюк Людмила 

Ярославівна 

 

64.  
Бучинська Дарія 

Анатоліївна 

"Типологія жіночих 

образів у прозі Івана 

Франка" 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Франчук Марина 

Валеріївна 

кадидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх 

навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини Лопушан Тетяна 

Володимирівна 



65.  
Клімчук Віта 

Михайлівна 

«Порівняння як мовний 

засіб створення образу 

у творчості сучасних 

письменників» 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Титаренко Валентина 

Миколаївна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови 

та методики її навчання 

Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини Денисюк Василь 

Вікторович 

66.  

Михайловська 

Альона 

Василівна 

«Тропеїчні засоби 

мовлення у творчості 

Марії Матіос» 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Титаренко Валентина 

Миколаївна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови 

та методики її навчання 

Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини Денисюк Василь 

Вікторович 

67.  

Романчук 

Галина 

Миколаївна 

«Мовленнєва стилізація 

у творах сучасних 

письменників» 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Титаренко Валентина 

Миколаївна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови 

та методики її навчання 

Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини Денисюк Василь 

Вікторович 

68.  

Коркушко 

Катерина 

Миколаївна 

«Прикладные аспекты 

антропологической 

лингвистики» 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов 

Недашківська Тетяна 

Євгенівна 

методист лабораторії методичного 

забезпечення (російська мова і 

зарубіжна література) КЗ 

"Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної  

освіти" Житомирської обласної 

ради  Полякова Тетяна Михайлівна 

69.  

Марчук 

Світлана 

Юріївна 

«Языковая структура 

блога как жанр 

современной интернет 

коммуникации» 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

слов’янських та 

германських мов 

Приймак Алла 

Миколаївна 

кандидат філологічних наук, 

методист Комунального закладу 

позашкільної освіти "Обласний 

Центр дитячої та юнацької 

творчості Житомирської обласної 

ради" Золотюк Людмила 

Ярослівавна 

70.  

Півульська 

Надія 

Миколаївна 

"Жанрові різновиди 

роману у творчому 

доробку  .Шевчука" 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Савенко Оксана 

Петрівна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри теоретичної і 

прикладної лінгвістики Державний 

університет "Житомирська 

політехніка" Білоус Богдан 

Петрович 

71.  
Бідюк Тетяна 

Анатоліївна 

«Неофіційна 

антропонімія 

с.Варварівка 

Олевського р-ну 

Житомирської обл.» 

Кандидат філологічних 

наук,доцент кафедри 

української мови 

Гримашевич Галина 

Іванівна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови 

та методики її навчання 

Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини Денисюк Василь 

Вікторович 



72.  
Бордюг Дарина 

Василівна 

«Особливості перекладу 

«ЛЬкарства на wспалый 

оумыслъ чоловЬчій» 

Дем’яна Наливайка» 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Титаренко Валентина 

Миколаївна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови 

та методики її навчання 

Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини Денисюк Василь 

Вікторович 

73.  
Гриб Альона 

Юріївна 

«Засоби художньої 

виразності у творі 

Герасима Смотрицького 

«Ключ царства 

небесного»» 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Титаренко Валентина 

Миколаївна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови 

та методики її навчання 

Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини Денисюк Василь 

Вікторович 

74.  

Дайнека 

Вікторія 

Олегівна 

«Збагачення зв'язного 

мовлення за допомогою 

економічної лексики» 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Шевцова Лариса 

Станіславівна 

кандидат педагогічних наук, 

вчитель української мови та 

образотворчого мистецтва КЗ 

"Березівський навчально - 

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради 

Мелешко Лілія Володимирівна 

75.  

Зайцева 

Анастасія 

Миколаївна 

«Художні особливості 

інтимної лірики Ліни 

Костенко» 

Доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Білоус Петро 

Васильович 

кадидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх 

навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини Лопушан Тетяна 

Володимирівна 

76.  

Катенцова 

Катерина 

Олегівна 

«Онімна та апелятивна 

номінація особи в 

романі Василя Шкляра 

«Маруся»» 

Кандидат філологічних 

наук,доцент кафедри 

української мови 

Гримашевич Галина 

Іванівна 

кандидат філологічних наук, 

професор кафедри української 

мови та методик її навчання 

Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини Тищенко Тетяна 

Миколаївна 

77.  
Кашнюк Марія 

Євгенівна 

«Ономастикон роману 

Ю. Андруховича 

«Перверзія»» 

Кандидат філологічних 

наук,доцент кафедри 

української мови 

Гримашевич Галина 

Іванівна 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри україської мови 

та методики її навчання 

Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини Зелінська Оксана 

Юріївна 

78.  

Кратюк 

Світлана 

Павлівна 

Методика навчання 

української мови учнів 

п'ятих класів на засадах 

компетентісного 

підходу 

доктор педагогічних 

наук, професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Кучерук Оксана 

Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, 

вчитель української мови та 

образотворчого мистецтва КЗ 

"Березівський навчально - 

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради 

Мелешко Лілія Володимирівна 



79.  
Прокопович 

Анна Андріївна 

«Мовностилістичні 

засоби українських 

перекладів Святого 

Письма» 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Титаренко Валентина 

Миколаївна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови 

та методики її навчання 

Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини Денисюк Василь 

Вікторович 

80.  
Свобода Каріна 

Сергіївна 

«Формування 

духовного світу учнів 

основної школи в 

процесі вивчення 

української літератури» 

Кандидат педагогічних 

наук , доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Башманівська Любов 

Андріївна 

кандидат педагогічних наук, 

вчитель української мови та 

образотворчого мистецтва КЗ 

"Березівський навчально - 

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради 

Мелешко Лілія Володимирівна 

81.  

Сергієнко 

Богдана 

Борисівна 

«Діалектизми в романі 

Марії Ткачівської 

«Голос перепілки»» 

Кандидат філологічних 

наук,доцент кафедри 

української мови 

Гримашевич Галина 

Іванівна 

кандидат філологічних наук, 

професор кафедри української 

мови та методик її навчання 

Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини Тищенко Тетяна 

Миколаївна 

82.  

Анікеєв 

Максим 

Юрійович 

Розробка креативної 

рекламної стратегії 

торгової марки (на 

прикладі ТМ "Рудь") 

Партико Зіновій 

Васильович –доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

вид.справи, ред., основ 

журн. та філології 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

 

 

83.  

Бондар 

Владислав 

Сергійович 

Тренди інтернет-

реклами та продакт 

плейсмент у рекламі: 

сучасний стан та 

перспективи розвитку 

Давидова Людмила 

Вікторівна – кандидат 

наук із соціальних 

комунікацій 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

 

84.  

Володіна 

Валерія 

Олександрівна 

Фірмовий стиль як засіб 

ідентифікації в умовах 

конкурентного 

протистояння 

Мойсієнко В.М. – 

професор кафедри 

української мови, 

доктор філологічних 

наук 

Навальна М.І. – доктор 

філологічних наук, професор ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди" 

85.  
Гаркава Аліна 

Вадимівна 

Екологічна реклама як 

вид соціальної реклами: 

особливості та 

перспективи розвитку в 

Україні 

Давидова Людмила 

Вікторівна – кандидат 

наук із соціальних 

комунікацій 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

 



86.  
Гачаєв Сергій 

Алімович 

Просування рекламної 

продукції в соціальних 

мережах: світовий 

досвід у контексті 

українських реалій 

Давидова Людмила 

Вікторівна – кандидат 

наук із соціальних 

комунікацій 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

87.  
Гриценюк Інна 

Анатоліївна 

Зв'язки з громадськістю 

в готельному бізнесі (на 

прикладі готельних 

комплексів 

Житомирщини) 

Мойсієнко В.М. – 

професор кафедри 

української мови, 

доктор філологічних 

наук 

Навальна М.І. – доктор 

філологічних наук, професор ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди" 

88.  

Зацепіна 

Марина 

Віталіївна 

Зв’язки з громадськістю 

в період виборчої 

кампанії: застосування 

маніпуляційних методів 

впливу на суспільну 

свідомість 

Башманівський В.І. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Навальна М.І. – доктор 

філологічних наук, професор ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди" 

89.  

Дмитрук 

Кароліна 

Миколаївна 

Корпоративна культура 

і її роль в 

життєдіяльності 

організації 

(на прикладі корпорації 

"Рошен") 

Партико Зіновій 

Васильович –доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

вид.справи, ред., основ 

журн. та філології 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

90.  
Кравчук Марія 

Вікторівна 

Соціальні PR-проекти: 

особливості розробки та 

реалізації 

Андросович О.І. – 

кандидат філософських 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Бутко Т.С. – продюсер філії ПАТ 

"НСТУ" "Житомирська регіональна 

дирекція" 

91.  

Крикотнюк 

Лілія 

Анатоліївна 

Рекламні кліпи, серіали 

та хіт-паради як засіб 

формування способу 

життя і поведінки 

споживача 

Андросович О.І. – 

кандидат філософських 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Бутко Т.С. – продюсер філії ПАТ 

"НСТУ" "Житомирська регіональна 

дирекція" 

92.  

Кухарець 

Олександр 

Валентинович 

PR-методи в створенні 

позитивного іміджу 

силових структур 

Яценко С.А. – кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

української мови 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

93.  

Кравець 

Віталіна 

Олегівна 

Використання 

комунікативних 

можливостей 

телебачення в PR-

діяльності 

Євченко О.В. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Стежко О.В. – начальник 

управління по зв`язках з 

громадськістю Житомирської 

міської ради 



94.  
Красновська 

Яна Геннадіївна 

Соціальна реклама в 

Житомирській області 

Давидова Людмила 

Вікторівна – кандидат 

наук із соціальних 

комунікацій 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

95.  

Ковальчук 

Анастасія 

Олександрівна 

Формування іміджу 

вищих навчальних 

закладів (на прикладі 

ЗВО м. Житомира) 

Яценко С.А. – кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

української мови 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

96.  
Мелень Юлія 

Петрівна 

Прес-центри і 

журналісти: 

особливості взаємин 

Башманівський В.І. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Навальна М.І. – доктор 

філологічних наук, професор ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди" 

97.  

Мельничук 

Єлизавета 

Юріївна 

Сучасна практика 

проведення презентації 

Яценко С.А. – кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

української мови 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

98.  
Нагорна Карина 

Олександрівна 

Вплив реклами на 

свідомість споживачів 

(на прикладі 

українського 

телебачення) 

Андросович О.І. – 

кандидат філософських 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Бутко Т.С. – продюсер філії ПАТ 

"НСТУ" "Житомирська регіональна 

дирекція" 

99.  

Наумова 

Валерія 

Вячеславівна 

Журналістське інтерв'ю 

в системі PR-текстів 

Ящук Л.В. – кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

української мови 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

100.  

Новицький 

Євгеній 

Олександрович 

Рекламні медіа 

холдинги: сучасний 

стан та перспективи 

розвитку 

Давидова Людмила 

Вікторівна – кандидат 

наук із соціальних 

комунікацій 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

101.  
Тимощук Віта 

Олегівна 

Електронні ЗМІ в 

структурі діяльності 

регіональних служб зі 

зв'язків з громадськістю 

Євченко О.В. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Стежко О.В. – начальник 

управління по зв`язках з 

громадськістю Житомирської 

міської ради 



102.  
Мудрова Олена 

Андріївна 

Молодіжні PR-проекти: 

особливості розробки і 

реалізації 

Партико Зіновій 

Васильович –доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри вид. 

справи, ред., основ 

журн. та філології 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

103.  

Овсієнко 

Олександр 

Сергійович 

Служби по зв'язках з 

громадськістю в 

органах державного 

управління та бізнес 

сфері: порівняльний 

аналіз 

Яценко С.А. – кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

української мови 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

104.  
Олійник Віта 

Анатоліївна 

Методи вивчення 

цільових аудиторій PR-

кампаній 

Давидова Людмила 

Вікторівна – кандидат 

наук із соціальних 

комунікацій 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

105.  

Ольшанська 

Юлія 

Володимирівна 

Веб-сайт як вид 

реклами в Інтернеті 

Давидова Людмила 

Вікторівна – кандидат 

наук із соціальних 

комунікацій 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

106.  

Оріховська 

Юлія 

Геннадіївна 

Виставка як інструмент 

зв'язків з громадськістю 

(на прикладі 

підприємств харчової 

промисловості 

Житомирщини) 

Євченко О.В. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Стежко О.В. – начальник 

управління по зв`язках з 

громадськістю Житомирської 

міської ради 

107.  
Савін Віталій 

Віталійович 

Засоби зв'язків з 

громадськістю у 

формуванні 

туристичної 

привабливості міста 

Бердичева 

Ящук Л.В. – кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

української мови 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

108.  

Самолюк 

Валентин 

Олегович 

Реклама в соціальних 

мережах як новітня 

технологія продажу в 

Україні 

Давидова Людмила 

Вікторівна – кандидат 

наук із соціальних 

комунікацій 

Новожилова Ірина – 

Президент Асоціації професійних 

журналістів та рекламістів 

Житомирщини 

 

109.  

Сидоренко 

Вікторія 

Олегівна 

PR в некомерційних 

організаціях (на 

прикладі музеїв, 

бібліотек, фондів          

м. Житомира) 

Ящук Л.В. – кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

української мови 

Новожилова Ірина – Президент 

Асоціації професійних журналістів 

та рекламістів Житомирщини 



110.  
Павловська 

Тетяна Петрівна 

Політична реклама в 

Україні: особливості та 

перспективи розвитку 

Андросович О.І. – 

кандидат філософських 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Бутко Т.С. – продюсер філії ПАТ 

"НСТУ" "Житомирська регіональна 

дирекція" 

111.  
Лавренюк Олеся 

Михайлівна 

Особливості реклами 

товарів і послуг для 

цільової  аудиторії 

Євченко О.В. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Стежко О.В. – начальник 

управління по зв`язках з 

громадськістю Житомирської 

міської ради 

112.  

Циганкова 

Віталія 

Сергіївна 

Особливості 

формування іміджу 

політичної партії (на 

прикладі "Слуги 

народу") 

Євченко О.В. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Стежко О.В. – начальник 

управління по зв`язках з 

громадськістю Житомирської 

міської ради 

113.  
Чижевська Лілія 

Анатоліївна 

Організація та 

проведення рекламної 

та PR-кампанії в сфері 

масової культури 

Андросович О.І. – 

кандидат філософських 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Бутко Т.С. – продюсер філії ПАТ 

"НСТУ" "Житомирська регіональна 

дирекція" 

114.  

Шидловська 

Діана 

Леонідівна 

Використання 

інструментарію зв'язків 

з громадськістю у 

виборчому процесі (на 

прикладі передвиборчої 

кампанії В. 

Зеленського) 

Андросович О.І. – 

кандидат філософських 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Бутко Т.С. – продюсер філії ПАТ 

"НСТУ" "Житомирська регіональна 

дирекція" 

115.  

Аксентієва 

Анна 

Юріївна 

Підготовка та випуск 

видання, присвяченого 

різним видам захоплень 

(кулінарія) "Родинні 

смаколики" 

Гримашевич Г.І. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Навальна М.І. – доктор 

філологічних наук, професор ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди" 

116.  

Биркле 

Вікторія 

Олегівна 

Підготовка та випуск 

видання для жінок 

"Колежанка" 

Гримашевич Г.І. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Навальна М.І. – доктор 

філологічних наук, професор ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди" 



117.  
Варенко Леся 

Анатоліївна 

Видання присвячене 

різним видам 

захоплення (рукоділля) 

Мойсієнко В.М. – 

професор кафедри 

української мови, 

доктор філологічних 

наук 

Навальна М.І. – доктор 

філологічних наук, професор ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди" 

118.  

Данилюк 

Вікторія 

Сергіївна 

Підготовка та випуск 

видання присвяченого 

проблемам культури 

(музика) "Лови ритм" 

Близнюк А.С. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Дембіцька І.Л. –начальник 

управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю Житомирської 

обласної державної адміністрації 

119.  
Чумальчук 

Марія Петрівна 

Підготовка та випуск 

видання, присвяченого 

різним видам захоплень 

(фото) 

Мойсієнко В.М. – 

професор кафедри 

української мови, 

доктор філологічних 

наук 

Навальна М.І. – доктор 

філологічних наук, професор ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди" 

120.  
Овсієнко Олена 

Василівна 

Підготовка та випуск 

видання для чоловіків 

"Я_Й_ЦЕ" 

Близнюк А.С. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Дембіцька І.Л. –начальник 

управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю Житомирської 

обласної державної адміністрації 

121.  
Монько Тетяна 

Володимирівна 

Підготовка та випуск 

видання для дітей 

другої вікової категорії 

"Няня-ам" 

Близнюк А.С. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Дембіцька І.Л. –начальник 

управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю Житомирської 

обласної державної адміністрації 

122.  
Іжицька Наталія 

Вікторівна 

Підготовка та випуск 

видання, присвяченого 

актуальним проблемам 

журналістського 

розслідування 

"Корупційна 

Житомирщина" 

Близнюк А.С. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Дембіцька І.Л. –начальник 

управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю Житомирської 

обласної державної адміністрації 

123.  
Жуковець Лідія 

Анатоліївна 

Підготовка та випуск 

видання, присвяченого  

проблемам культури 

(мода) "Модні 

тенденції" 

Близнюк А.С. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Дембіцька І.Л. –начальник 

управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю Житомирської 

обласної державної адміністрації 



124.  

Ковальчук 

Дарина Олегівна 

Підготовка та випуск 

видання для дівчат 

"Дівочі секрети" 

Гримашевич Г.І. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Навальна М.І. – доктор 

філологічних наук, професор ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди" 

125.  

Криковлюк 

Анна 

Миколаївна 

Підготовка та випуск 

літературно-

художнього видання 

"Муза" 

Євченко О.В. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Стежко О.В. – начальник 

управління по зв`язках з 

громадськістю Житомирської 

міської ради 

126.  

Манзюк 

Людмила 

Сергіївна 

Підготовка та випуск 

видання історико-

краєзнавчої тематики 

"Геологічна 

унікальність 

Хорошівського краю" 

Євченко О.В. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Дембіцька І.Л. –начальник 

управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю Житомирської 

обласної державної адміністрації 

127.  

Трохимчук 

Катерина 

Миколаївна 

Підготовка та випуск 

видання історико-

краєзнавчої тематики 

"Ємільчине – Поліський 

край" 

Близнюк А.С. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Дембіцька І.Л. –начальник 

управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю Житомирської 

обласної державної адміністрації 

128.  

Сторожук 

Вікторія 

Миколаївна 

Підготовка та випуск 

видання, присвяченого 

різним видам захоплень 

"Відпочинок до душі. 

Мисливство" 

Близнюк А.С. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Дембіцька І.Л. –начальник 

управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю Житомирської 

обласної державної адміністрації 

129.  

Собченко 

Карина 

Михайлівна 

Підготовка та випуск 

видання, присвяченого 

різним видам захоплень 

(екстремальні види 

спорту) "Драйв" 

Доброльожа Галина 

Миронівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент 

Навальна М.І. – доктор 

філологічних наук, професор ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди" 

130.  

Єрмоленко 

Альона 

Євгеніївна 

Підготовка та випуск 

видання, присвяченого  

материнства та 

виховання дітей "Мама" 

Євченко О.В. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Стежко О.В. – начальник 

управління по зв`язках з 

громадськістю Житомирської 

міської ради 



131.  

Поляруш 

Кароліна 

Олегівна 

Підготовка та випуск 

видання присвяченого 

проблемам культури 

(музики) "Життя з 

екстримом" 

Башманівський В.І. – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

вид. справи, 

редагування, основ 

журналістики та 

філології 

Навальна М.І. – доктор 

філологічних наук, професор ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди" 

132.  

Мацієвський 

Леонід 

Олександрович 

Підготовка та випуск 

видання присвяченого 

проблемам науки і 

освіти "Науковий 

Житомир" 

Доброльожа Галина 

Миронівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент 

Навальна М.І. – доктор 

філологічних наук, професор ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди" 

133.  

Доценко 

Марина 

Миколаївна 

Особливості 

національних версій 

міжнародних жіночих 

журналів 

Ящук Леся Валеріївна – 

доцент кафедри 

української мови, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Новожилова Ірина – Президент 

Асоціації професійних журналістів 

та рекламістів Житомирщини 

134.  

Кропива 

Анастасія 

Леонідівна 

Трансформація жанрів 

вітчизняного 

телебачення періоду 

незалежності 

Ящук Леся Валеріївна – 

доцент кафедри 

української мови, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Новожилова Ірина – Президент 

Асоціації професійних журналістів 

та рекламістів Житомирщини 

 

 


