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ННІ філології та журналістики 2019 
 

№ Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

Тема дипломної 

роботи 

Науковий керівник Рецензент 

1.  

Багінська Ольга 

Валеріївна 

Діяльність прес-служб 

силових структур 

Житомирщини 

(93 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філософських 

наук, доцент Андросович 

Олена Іванівна 

Начальник Управління 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Житомирської 

облдержадміністрації 

Григор’єва Ольга 

Миколаївна 

2.  

Броніцька Анна 

Григорівна 

Вплив блогової 

журналістики на 

формування 

громадської думки на 

Житомирщині 

(102 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Близнюк Андрій 

Сергійович 

Начальник Управління 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Житомирської 

облдержадміністрації 

Григор’єва Ольга 

Миколаївна 

3.  

Вертецький 

Михайло 

Олександрович 

Особливості 

висвітлення місцевого 

самоврядування 

Житомирської області 

в обласних та 

районних виданнях 

(64 стор.) 

професор кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

доктор філологічних наук 

із спеціальності 

журналістика, професор 

Партико Зиновій 

Васильович 

Директор Інституту 

журналістики Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 

Галина Василівна 

4.  

Голобородько 

Олександр 

Олександрович 

Особливості роботи 

власкорів 

інформаційних 

агентств у 

Житомирській області 

(71 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філософських 

наук, доцент Андросович 

Олена Іванівна 

Начальник Управління 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Житомирської 

облдержадміністрації 

Григор’єва Ольга 

Миколаївна 

5.  

Гошовець 

Ірина Сергіївна 

Міжкультурний діалог 

у просторово-часових 

вимірах українських 

ЗМІ в умовах сучасного 

глобалізованого 

суспільства 

(82 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Башманівський Валерій 

Іванович 

Директор Інституту 

журналістики Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 

Галина Василівна 

6.  

Гуцало Юлія 

Іванівна 
Українські 

гумористичні часописи 

професор кафедри 

видавничої справи, 

Директор Інституту 

журналістики Київського 
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ХХ ст.: редакторська й 

журналістська 

майстерність 

(105 стор.) 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

доктор філологічних наук 

із спеціальності 

журналістика, професор 

Партико Зиновій 

Васильович 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 

Галина Василівна 

7.  

Заєць Катерина 

Олегівна 

Видавництва різної 

форми власності 

Житомира та регіону: 

історичний, 

структурний та 

видавничий аспекти 

(86 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Близнюк Андрій 

Сергійович 

Начальник Управління 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Житомирської 

облдержадміністрації 

Григор’єва Ольга 

Миколаївна 

8.  

Карпич Ілона-

Анастасія 

Тадеушівна 

Часописи ЖДУ імені 

Івана Франка: історія 

та сучасність 

(84 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Близнюк Андрій 

Сергійович 

Директор Інституту 

журналістики Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 

Галина Василівна 

9.  

Кириєнко Іван 

Миколайович 

Тату як засіб 

самовираження у 

комунікативному 

просторі України 

(84 стор.) 

професор кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

доктор філологічних наук 

із спеціальності 

журналістика, професор 

Партико Зиновій 

Васильович 

Директор Інституту 

журналістики Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 

Галина Василівна 

10.  

Коваль Віталій 

Олександрович 

Дитячі видання 

Житомирщини: історія 

та сучасність. 

Регіональні 

особливості 

(78 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філософських 

наук, доцент Андросович 

Олена Іванівна 

Начальник Управління 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Житомирської 

облдержадміністрації 

Григор’єва Ольга 

Миколаївна 

11.  

Колюк Анна 

Дмитрівна 

Жанр журналістського 

розслідування в 

друкованих ЗМІ 

Житомирщини 

(82 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Башманівський Олексій 

Директор Інституту 

журналістики Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 
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Леонідович Галина Василівна 

12.  

Лефтер Алла 

Георгіївна 

Використання 

фразеологізмів, 

афоризмів та штампів 

у сучасних ЗМІ. Робота 

редактора 

(74 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Башманівський Валерій 

Іванович 

Директор Інституту 

журналістики Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 

Галина Василівна 

13.  

Литвин Анна 

Олександрівна 

Міжкультурна 

комунікація в 

українських медіа 

періоду незалежності 

(83 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Башманівський Валерій 

Іванович 

Директор Інституту 

журналістики Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 

Галина Василівна 

14.  

Матущенко 

Світлана 

Сергіївна 

Типологічні ознаки 

Інтернет-видань 

Житомирщини 

(81 стор.) 

професор кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

доктор філологічних наук 

із спеціальності 

журналістика, професор 

Партико Зиновій 

Васильович 

Заслужений журналіст 

України, голова 

Житомирської обласної 

організації Національної 

спілки журналістів України 

Бойко Віктор Якович 

15.  

Матюхіна Анна 

Сергіївна 

Видавнича діяльність 

національних 

товариств 

Житомирщини 

(92 стор.) 

доцент кафедри 

української мови, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Ящук Леся Валеріївна 

Заслужений журналіст 

України, голова 

Житомирської обласної 

організації Національної 

спілки журналістів України 

Бойко Віктор Якович 

16.  

Неминуща 

Дарина 

Олегівна 

Жанрова палітра 

друкованих ЗМІ 

Житомирщини 

(77 стор.) 

професор кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

доктор філологічних наук 

із спеціальності 

журналістика, професор 

Партико Зиновій 

Васильович 

Директор Інституту 

журналістики Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 

Галина Василівна 

17.  

Павлова Лідія 

Вадимівна 

Використання 

соціальних мереж 

традиційними ЗМІ у 

Житомирській області 

доцент кафедри 

української мови, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Ящук Леся Валеріївна 

Заслужений журналіст 

України, голова 

Житомирської обласної 

організації Національної 

спілки журналістів України 

Бойко Віктор Якович 
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(115 стор.) 

18.  

Поліщук 

Дмитро 

Ігорович 

Формування 

телепростору 

Житомирщини у 

період незалежності 

(81 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Башманівський Валерій 

Іванович 

Директор Інституту 

журналістики Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 

Галина Василівна 

19.  

Приймак 

Анатолій 

Анатолійович 

Західноукраїнські й 

емігрантські українські 

гумористичні часописи 

міжвоєнного періоду 

ХХ ст.: редакторська й 

журналістська 

майстерність 

(73 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Близнюк Андрій 

Сергійович 

Директор Інституту 

журналістики Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 

Галина Василівна 

20.  

Тверда Раїса 

Петрівна 

Фензіни як ЗМІ: 

історичний, видовий та 

видавничий аспекти 

(89 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філософських 

наук, доцент Андросович 

Олена Іванівна 

Начальник управління 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Житомирської 

облдержадміністрації 

Григор’єва Ольга 

Миколаївна 

21.  

Умінська 

Катерина 

Анатоліївна 

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво в 

інформаційному 

просторі 

Житомирщини: історія 

та сучасність 

(79 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Близнюк Андрій 

Сергійович 

Директор Інституту 

журналістики Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 

Галина Василівна 

22.  

Хеленюк Ілля 

Сергійович 

Спортивна 

журналістика 

Житомирщини 

(76 стор.) 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Башманівський Валерій 

Іванович 

Директор Інституту 

журналістики Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, доцент кафедри 

реклами і зв’язків з 

громадськістю, кандидат 

педагогічних наук Горбенко 

Галина Василівна 

23.  

Яроцька Марта 

Владзимежівна 

Естетично-

інформативне 

значення художньої 

фотографії у сучасних 

доцент кафедри 

видавничої справи, 

редагування, основ 

журналістики та філології, 

Начальник управління 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Житомирської 
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періодичних виданнях 

Житомирщини 

(76 стор.) 

кандидат філософських 

наук, доцент Андросович 

Олена Іванівна 

облдержадміністрації 

Григор’єва Ольга 

Миколаївна 

24.  

Авдєєва Еліна 

Віталіївна 

Жанр постмодерного 

роману в творчості 

Юрія Андруховича, 

87 с. 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Левченко Галина 

Дмитрівна 

викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії КЗВО 

«Житомирський 

базовий 

фармацевтичний 

коледж», кандидат 

філологічних наук 

Суворова Л.К. 

 

25.  

Антонюк 

Тетяна 

Олександрівна 

Система вправ з 

розвитку ділового 

мовлення, 

102 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Шевцова Лариса 

Станіславівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

26.  

Андрейчук 

Юлія Юріївна 

Теорія і практика 

вивчення української 

літератури у 

взаємозв’язку з 

різними видами 

мистецтв у старших 

класах, 

113 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Башманівська Любов 

Андріївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

27.  

Бармак Ірена 

Володимирівна 

Мова сучасної 

популярної музики (на 

прикладі текстів 

«Океану Ельзи») ,  

89 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Доброльожа Галина 

Миронівна 

 

вчитель-методист ЖМГГ №23 

ім. М.Й.Очерета Вигівська Г.В. 

28.  

Батирєва 

Анастасія 

Олександрівна 

Інтермедіальність у 

творчості Володимира 

Даниленка, 

83 с. 

доктор філологічних наук, 

доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики Юрчук 

Олена Олександрівна 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

факультету економіки 

та менеджменту ЖНАУ 

Прищепа О.П. 

 

29.  

Білошицька 

Катерина 

Станіславівна 

Формування 

комунікативної 

компетентності 

студентів 

доктор педагогічних наук, 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 
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педагогічного коледжу 

в процесі навчання 

української мови, 

85 с. 

філологічних дисциплін  

Кучерук Оксана 

Анатоліївна 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

30.  

Богайчук Ганна 

Володимирівна 

Синтаксична 

організація малої 

прози В.Даниленка 

(«Сон із дзьоба 

стрижа»), 

72 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Ящук 

Леся Валеріївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

31.  

Бойко Ірина 

Миколаївна 

Онімна та апелятивна 

номінація особи у 

творчості Володимира 

Лиса 

109 с. 

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 ім. Павла 

Тичини Денисюк В.В. 

 

32.  

Вакарук Діана 

Русланівна 

Формування читацької 

культури учнів старших 

класів на 

факультативних 

заняттях, 

88 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Башманівська Любов 

Андріївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

33.  

Ващенко Надія 

Сергіївна 

Комунікативні стратегії 

в сучасному 

українському 

політичному дискурсі 

35 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Дяченко 

Наталія Миколаївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

34.  

Вергелюк Анна 

Ігорівна 

Духовно-емоційний 

розвиток учнів у 

процесі вивчення 

поезії в школі 

90 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних  

Халін Валерій 

Володимирович 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів ЖОІППО Шуневич 

О.М. 

35.  

Вознюк Яна 

Василівна 

Функціонування сленгу 

в мережі Інтернет, 

75 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Гримашевич Галина 

Іванівна 

кандидат філологічних 

наук, професор 

кафедри української 

мови та методики її 

навчання Уманського 

державного 
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педагогічного 

університету ім. Павла 

Тичини Тищенко Т.М. 

 

36.  

Войтович 

Анастасія 

Андріївна 

Жертовність як 

образна домінанта в 

драматургії Лесі 

Українки, 

80 с. 

доктор філологічних наук, 

доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики Юрчук 

Олена Олександрівна 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов факультету 

економіки та менеджменту 

ЖНАУ Прищепа О.П. 

37.  

Волковська 

Ірина Петрівна 

Аналіз художнього 

твору як складова 

читацької 

компетентності учнів 

старшої школи, 

90 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Усатий Андрій 

В'ячеславович 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

38.  

Гераймович 

Ганна Юріївна 

Розумова та естетична 

діяльність у процесі 

вивчення лексикології, 

89 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Шевцова Лариса 

Станіславівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

39.  

Горбатюк 

Марина 

Анатолівна 

Вивчення 

фразеологічних 

одиниць за 

допомогою технології 

розвивального 

навчання, 

104 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Шевцова Лариса 

Станіславівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

40.  

Грибан 

Валентина 

Василівна 

Ономастикон роману 

Ю.Винничука 

«Аптекар», 

71 с. 

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 ім. Павла 

Тичини Денисюк В.В. 

 

41.  

Григорець 

Ольга 

Миколаївна 

Підходи та погляди на 

типологію 

нестандартних уроків 

із літератури у сучасній 

школі, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 
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107 с. Усатий Андрій 

В'ячеславович 

 

42.  

Гримашевич-

Шваб Катерина 

Володимирівна 

Мовні засоби 

художньої виразності у 

творчості Марії Матіос, 

107 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Яценко 

Сергій Адамович 

доктор філологічних 

наук, професор 

кафедри української 

мови та методики її 

навчання Уманського 

державного 

педагогічного 

університету ім. Павла 

Тичини Зелінська О.Ю. 

 

43.  

Духневич Анна 

Анатоліївна 

Способи й засоби 

ідентифікації особи у 

волинських пам’ятках 

XVI ст, 

90 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Ящук 

Леся Валеріївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

44.  

Духневич 

Марина 

Анатоліївна 

Роль мовних знаків і 

граматичних категорій 

в організаціях мовної 

системи, 

91 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Ящук 

Леся Валеріївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

45.  

Заграбчук 

Світлана 

Анатоліївна 

Складні слова в 

поетичній творчості 

Валерія Шевчука (на 

матеріалі збірки " 

Місто днів") 

127 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Ящук 

Леся Валеріївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

46.  

Іщук Світлана 

Олегівна 

Методика підготовки 

учнів старших класів 

до зовнішнього 

незалежного 

оцінювання з 

української мови, 

92 с. 

доктор педагогічних наук, 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Кучерук Оксана 

Анатоліївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

47.  

Кищук Марія 

Іванівна 

Художній конфлікт у 

драматургії 

Володимира 

Винниченка: типологія 

та інтерпретації, 

87 с. 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Левченко Галина 

Дмитрівна 

викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії КЗВО 

«Житомирський 

базовий 

фармацевтичний 

коледж», кандидат 
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філологічних наук 

Суворова Л.К. 

 

48.  

Кібукевич 

Ольга Ігорівна 

Український 

політичний жаргон, 

83 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Дяченко 

Наталія Миколаївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

49.  

Кобилинська 

Раїса 

Володимирівна 

Сучасний 

антропонімікон села 

Садки Житомирського 

району Житомирської 

області, 

98 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Ящук 

Леся Валеріївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

50.  

Ковальчук Анна 

Геннадіївна 

Дискурс тілесності в 

українській прозі поч. 

ХХІ ст., 

85 с. 

доктор філологічних наук, 

доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики Юрчук 

Олена Олександрівна 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

факультету економіки 

та менеджменту ЖНАУ 

Прищепа О.П. 

 

51.  

Копчак 

Людмила 

Богданівна 

Художня рецепція УПА 

в українській прозі 

початку ХХІ ст., 

82 с. 

доктор філологічних наук, 

доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики Юрчук 

Олена Олександрівна 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

факультету економіки 

та менеджменту ЖНАУ 

Прищепа О.П. 

 

52.  

Костюченко 

Юлія 

Володимирівна 

Жанрові модифікації 

трилера у творчості 

Макса Кідрука, 

77 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики  

Савенко ОксанаПетрівна 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

факультету економіки 

та менеджменту ЖНАУ 

Прищепа О.П. 

 

53.  

Кравченко 

Марина 

Олександрівна 

Способи і засоби 

вираження головних 

членів в пам’ятці 

«Лікарства на оспалый 

оумыслъ чоловічій, 

133 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Ящук 

Леся Валеріївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

54.  

Кузьміна Ольга 

Олександрівна 

Екологічне виховання 

у курсі української 

мови, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 
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90 с. філологічних дисциплін  

Шевцова Лариса 

Станіславівна 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

55.  

Кукушкіна 

Анастасія 

Сергіївна 

Художній світ прози 

Марії Матіос, 

67 с. 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики Білоус 

Петро Васильович 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов факультету 

економіки та менеджменту 

ЖНАУ Прищепа О.П. 

56.  

Кучер Світлана 

Анатоліївна 

Розвиток образного 

мислення учнів як 

засіб удосконалення 

сприймання і 

розуміння літератури, 

74 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Халін Валерій 

Володимирович 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

57.  

Кучеренко 

Тетяна 

Володимирівна 

Діалектизми в романі 

Володимира Лиса 

«Діва млинища», 

91 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Яценко 

Сергій Адамович 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

58.  

Лавренчук 

Вікторія 

Миколаївна 

Наративні моделі у 

прозі М.Йогансена та 

В.Підмогильного: 

паралельне 

зіставлення, 

90 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики Горбань 

Анфіса Василівна 

заступник директора 

Наукової бібліотеки 

ЖНАУ, кандидат 

філологічних наук 

Завадська Н.В. 

 

59.  

Левченко 

Ольга Олегівна 

Методика формування 

риторичної 

компетентності в учнів 

на уроках української 

мови в старших класах, 

93 с. 

доктор педагогічних наук, 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Кучерук Оксана 

Анатоліївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

60.  

Маковська 

Ольга 

Вікторівна 

Відображення 

середньополіських 

діалектних рис у 

сучасному 

художньому дискурсі, 

67 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Гримашевич Галина 

Іванівна 

кандидат філологічних 

наук, професор 

кафедри української 

мови та методики її 

навчання Уманського 

державного 

педагогічного 

університету ім. Павла 

Тичини Тищенко Т.М. 

 

61.  Михайловська Культурологічний кандидат педагогічних кандидат педагогічних 
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Катерина 

Миколаївна 

аспект  під час аналізу 

літературних творів 

учнями старших класів, 

67 с. 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Усатий Андрій 

В'ячеславович 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

62.  

Момбо Анна 

Ігорівна 

Запозичення в сучасній 

українській прозі (на 

матеріалі творів 

Житомирської 

прозової школи), 

123 с. 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

української мови 

Мойсієнко Віктор 

Михайлович 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

63.  

Мороз Юлія 

Сергіївна 

Збагачення зв’язного 

мовлення за 

допомогою 

економічної лексики, 

77 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Шевцова Лариса 

Станіславівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

64.  

Нагорна Ірина 

Вікторівна 

Композиція «Слова о 

полку Ігоревім...», 

81 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики  

Горбань Анфіса Василівна 

заступник директора 

Наукової бібліотеки 

ЖНАУ, кандидат 

філологічних наук 

Завадська Н.В. 

 

65.  

Обшта Юлія 

Леонідівна 

Назви страв та напоїв у 

творчому доробку 

Світлани Пиркало (на 

матеріалі есе «Кухня 

егоїста»), 

76 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Яценко 

Сергій Адамович 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

66.  

Папенчук Таїса 

Валеріївна 

Жанр роману-фентезі у 

творчості Дари Корній, 

90 с. 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Левченко Галина 

Дмитрівна 

викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії КЗВО 

«Житомирський 

базовий 

фармацевтичний 

коледж», кандидат 

філологічних наук 

Суворова Л.К. 

 

67.  

Пироженко 

Ольга Павлівна 

Жаргон у 

молодіжному й 

школярському 

середовищі, 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Дяченко 

Наталія Миколаївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 
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59 с.  

68.  

Подкур Марія 

Андріївна 

Тип «нової жінки» у 

драматургії Лесі 

Українки,  

103 с. 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Левченко Галина 

Дмитрівна 

викладач вищої 

кваліфікаційної категорії 

КЗВО «Житомирський 

базовий фармацевтичний 

коледж», кандидат 

філологічних наук 

69.  

Поліщук 

Анастасія 

Валеріївна 

Запровадження 

елементів 

компаративного 

аналізу під час 

вивчення художніх 

творів у старшій школі, 

105 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Усатий Андрій 

В'ячеславович 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів ЖОІППО Шуневич 

О.М. 

70.  

Потєєва Оксани 

Іванівни 

Відображення 

середньополіських рис 

у говірці с. Шоломки 

Овруцького району 

Житомирської області 

(на матеріалі 

діалектних текстів), 

100 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Гримашевич Галина 

Іванівна 

кандидат філологічних 

наук, професор 

кафедри української 

мови та методики її 

навчання Уманського 

державного 

педагогічного 

університету ім. Павла 

Тичини Тищенко Т.М. 

 

71.  

Рафаловська 

Олександра 

Сергіївна 

Формування 

організаційно-

діяльнісних умінь учнів 

на уроках української 

мови в старших класах, 

96 с. 

доктор педагогічних наук, 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Кучерук Оксана 

Анатоліївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

72.  

Савіцька 

Крістіна 

Анатоліївна 

Художня рецепція 

голодомору 1932-1933 

років у художній 

літературі ХХ – ХХІ ст., 

84 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики Савенко 

Оксана Петрівна 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

факультету економіки 

та менеджменту ЖНАУ 

Прищепа О.П. 

 

73.  

Саприкіна 

Ірина 

Володимирівна 

Антропоніми в системі 

ареальної фразеології, 

80 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Доброльожа Галина 

Миронівна 

вчитель-методист 

ЖМГГ №23 ім. 

М.Й.Очерета Вигівська 

Г.В. 

 

74.  
Святненко 

Ольга 

Постмодернізм у 

творчості Юрія 

доктор філологічних наук, 

доцент кафедри 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 
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Володимирівна Іздрика, 

79 с. 

українського 

літературознавства та 

компаративістики Юрчук 

Олена Олександрівна 

кафедри іноземних мов 

факультету економіки 

та менеджменту ЖНАУ 

Прищепа О.П. 

 

75.  

Сергійчук Яна 

Михайлівна 

Система заборон та 

оберегів в обрядовості 

с. Котелянка 

Полонського району 

Хмельницької області 

та їх номінація в 

етнолінгвістичному 

аспекті, 

56 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Шарапа 

Марина Василівна 

учитель-методист 

української мови та 

літератури ліцеї №25 

міста Житомира Янчук 

І.Б. 

 

76.  

Сіліна Анна 

Олександрівна 

Формування 

пізнавального інтересу 

в учнів старших класів 

у процесі навчання 

української мови, 

105 с. 

доктор педагогічних наук, 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Кучерук Оксана 

Анатоліївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

77.  

Сімчук Тетяна 

Володимирівна 

Когнітивно-

комунікативна 

стратегія навчання 

української мови учнів 

старших класів, 

106 с. 

доктор педагогічних наук, 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Кучерук Оксана 

Анатоліївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

78.  

Слобожанюк 

Ілона Юріївна 

Різнопланові одиниці 

звичаїв та обрядів, 

пов’язаних із житлом 

та предметами побуту 

в етнолінгвістичному 

аспекті (на матеріалі 

говірки с. В’язівка 

Народицького району 

Житомирської області, 

70 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Шарапа 

Марина Василівна 

учитель-методист 

української мови та 

літератури ліцеї №25 

міста Житомира Янчук 

І.Б. 

 

79.  

Федоренко 

Людмила 

Володимирівна 

Нетрадиційні підходи 

до вивчення образів-

персонажів у старшій 

школі, 

110 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Усатий Андрій 

В'ячеславович 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

80.  Федорчук Формування доктор педагогічних наук, кандидат педагогічних 
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Лариса Юріївна текстотворчих умінь 

учнів на уроках 

української мови в 

старших класах, 

102 с. 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Кучерук Оксана 

Анатоліївна 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

81.  

Федосєєва 

Юлія 

Русланівна 

Формування 

естетичних смаків 

учнів старших класів у 

процесі вивчення 

ліричних творів, 

79 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Башманівська Любов 

Андріївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

82.  

Фещенко Юлія 

Станіславівна 

Фольклорний і 

літературний образи 

Марка Проклятого в 

українській літературі, 

89 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики Савенко 

Оксана Петрівна 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

факультету економіки 

та менеджменту ЖНАУ 

Прищепа О.П. 

 

83.  

Філімончук 

Олена 

Миколаївна 

Назви одягу та взуття в 

українській народній 

фразеології, 

67 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

Доброльожа Галина 

Миронівна 

вчитель-методист 

ЖМГГ №23 ім. 

М.Й.Очерета Вигівська 

Г.В. 

 

84.  

Хасіна Олена 

Едуардівна 

Сучасні освітні 

технології вивчення 

української літератури 

в старшій школі, 

87 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Башманівська Любов 

Андріївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

85.  

Чабанюк 

Наталія 

Олександрівна 

Родильний обряд 

говірки с. Кустівці 

Полонського району 

Хмельницької області: 

структура, номінація, 

функціонування), 

76 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови  

Гримашевич Галина 

Іванівна 

кандидат філологічних наук, 

професор кафедри 

української мови та методики 

її навчання Уманського 

державного педагогічного 

університету ім. Павла 

Тичини Тищенко Т.М. 

86.  

Шанюк Надія 

Олегівна 

Особливості 

опрацювання 

традиційного сюжету у 

повісті «У неділю рано 

зілля копала...» 

О. Кобилянської, 

102 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики 

Франчук Марина 

Валеріївна 

вчитель-методист 

ЖМГГ №23 ім. 

М.Й.Очерета Вигівська 

Г.В. 
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87.  

Шітова 

Анастасія 

Леонідівна 

Стилістичні фігури та 

тропи в поезіях Івана 

Андрусяка (на 

матеріалі збірок 

«Депресивний 

синдром», «Отруєння 

голосом», 

«Неможливості 

мови»), 

80 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Яценко 

Сергій Адамович 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

88.  

Ющенко 

Катерина 

Андріївна 

Інтерактивні технології 

навчання української 

літератури в старших 

класах 

загальноосвітньої 

школи, 

74 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Башманівська Любов 

Андріївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

89.  

Явкачарова 

Юлія 

Валентинівна 

Вербальні та 

невербальні одиниці 

звичаїв та обрядів, 

пов’язаних з хлібом в 

етнолінгвістичному 

аспекті (на матеріалі 

говірки с. Березники 

Ємільчинського 

району Житомирської 

області), 

60 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови Шарапа 

Марина Василівна 

учитель-методист 

української мови та 

літератури ліцеї №25 

міста Житомира Янчук 

І.Б. 

 

90.  

Гуцало Андрій 

Вікторович 

Інтерпретація 

концепції істини в 

романі М. О. Булгакова 

„Майстер і 

Маргарита”, 

105 с. 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Єршов Володимир 

Олегович 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики навчальних 

предметів ЖОІППО 

Журба О.В. 

 

91.  

Домославський 

Сергій Ігорович 

Невербальные 

средства воздействия 

на собеседника в 

коммуникативной 

ситуации, 

116 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

слов’янських і 

германських мов 

Недашківська Тетяна 

Євгенівна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземної 

філології та перекладу 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету Кушмар Л.В. 

92.  

Кравчишина  

Ганна 

Олександрівна 

Этническая специфика 

невербальной 

коммуникации, 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

слов’янських та 

кандидат філологічних наук, 

методист комунального 

позашкільного навчального 
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85 с. германських мов Приймак 

Алла Миколаївна 

закладу «Житомирський 

обласний центр науково-

технічної творчості учнівської 

молоді» Житомирської 

облради Золотюк Л.Я. 

93.  

Павлюк 

Світлана 

Григорівна 

Творча діяльність 

старшокласника у 

процесі вивчення 

зарубіжної літератури, 

98 с. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Усатий Андрій 

В"ячеславович 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

ЖОІППО Шуневич О.М. 

 

94.  

Тимошенко 

Аліна 

Вікторівна 

Теория и практика 

работы с машинным 

переводом, 

75 с. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

слов’янських і 

германських мов 

Недашківська Тетяна 

Євгенівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

іноземної філології та 

перекладу Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету Кушмар 

Л.В. 

95.  

Флоранский 

Олександр 

Сергійович 

Стильова своєрідність 

прози В. В. Набокова, 

74 с. 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Єршов Володимир 

Олегович 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики навчальних 

предметів ЖОІППО 

Журба О.В. 

 

96.  

Шумська 

Оксана 

Володимирівна 

Становлення 

теоретичного концепту 

романтизм в контексті 

російської художньо-

естетичної думки 

першої половини XIX 

століття, 

82 с. 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін  

Єршов Володимир 

Олегович 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики навчальних 

предметів ЖОІППО 

Журба О.В. 

 

97.  

Артеменко 

Ірина Ігорівна 

Організація 

відвідування об'єкта як 

форма PR-діяльності 

(виші Житомирщини) 

 

Гримашевич Галина 

Іванівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри української мови 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

Міжнародного економіко-

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

98.  

Бацюн Оксана 

Дем'янівна 

Використання ПР-

технологій у брендингу 

ЖДУ імені Івана 

Близнюк Андрій 

Сергійович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

Міжнародного економіко-
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Франка ред., основ журналіст. та 

філології 

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

99.  

Білоусова 

Марина 

Михайлівна 

Роль і місце креативу в 

рекламній кампанії 

ЖДУ імені Івана 

Франка 

Андросович Олена 

Іванівна – кандидат 

філософських наук, 

доцент кафедри вид. 

справи, ред., основ 

журналіст. та філології 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 

100.  

Воловоденко 

Віталій 

Валерійович 

Роль прес-служби у 

просуванні бренду 

організації (на 

прикладі 100-річчя 

університету) 

 

Башманівський Валерій 

Іванович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

Міжнародного економіко-

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

101.  

Волощук Анна 

Юріївна 

Проблеми та шляхи 

формування іміджу 

ЖДУ імені Івана 

Франка на 

міжнародній арені 

Гримашевич Галина 

Іванівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри української мови 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

Міжнародного економіко-

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

102.  

Гречківська 

Марина 

Юріївна 

Зв'язки з 

громадськістю у 

закладах вищої освіти 

Житомирщини: 

способи взаємодії з 

цільовою аудиторією 

 

Гримашевич Галина 

Іванівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри української мови 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

Міжнародного економіко-

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

103.  

Гриценчук 

Валерія 

Сергіївна 

Проблеми 

конструювання 

персональнеого 

іміджу ЖДУ імені Івана 

Франка 

Близнюк Андрій 

Сергійович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

Міжнародного економіко-

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

104.  

Гусєв Юрій 

Ігорович 

Роль і значення 

стратегії в рекламі 

вишів України 

Андросович Олена 

Іванівна – кандидат 

філософських наук, 

доцент кафедри вид. 

справи, ред., основ 

журналіст. та філології 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 
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105.  

Данильчук 

Наталія 

Олегівна 

PR-діяльність вищих 

навчальних закладів 

Житомирської області 

як фактор підвищення 

їх  конкуренто- 

спроможності в 

сучасних умовах 

Шарапа Марина 

Василівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри української мови 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

Міжнародного економіко-

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

106.  

Домославська 

Вікторія 

Вікторівна 

PR-технології у 

формуванні іміджу 

вишів Житомирщини 

Гримашевич Галина 

Іванівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри української мови 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

Міжнародного економіко-

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

107.  

Зущик 

Михайло 

Дмитрович 

Визначення цільової 

аудиторії при побудові 

маркетингової 

політики вишу для 

абітурієнтів спец. 061 

Журналістика 

Башманівський Валерій 

Іванович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Навальна Марина Іванівна – 

доктор філологічних наук, 

професор ДВНЗ "Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди 

108.  

Карлінська 

Вікторія 

Вікторівна 

Розробка та 

просування іміджу з 

метою зміцнення 

позицій у 

конкурентному 

середовищі ЖДУ імені 

Івана Франка 

Андросович Олена 

Іванівна – кандидат 

філософських наук, 

доцент кафедри вид. 

справи, ред., основ 

журналіст. та філології 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 

109.  

Квасниця 

Оксана 

Григорівна 

Розробка рекламної 

кампанії, присвяченої 

100-річчю ЖДУ імені 

Івана Франка 

Андросович Олена 

Іванівна – кандидат 

філософських наук, 

доцент кафедри вид. 

справи, ред., основ 

журналіст. та філології 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 

110.  

Кліменко Ганна 

Павлівна 

Мережа Інтернет як 

інструмент реклами 

регіонального вишу 

(на прикладі ЖДУ імені 

Івана Франка) 

Башманівський Валерій 

Іванович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Навальна Марина Іванівна – 

доктор філологічних наук, 

професор ДВНЗ "Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди 

111.  

Ковальська 

Оксана 

Русланівна 

PR-кампанія як спосіб 

підвищення 

ефективності роботи 

Гримашевич Галина 

Іванівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 
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закладів вищої освіти кафедри української мови Міжнародного економіко-

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

112.  

Колесник 

Кирило 

Олександрович 

Створення бренду як 

складової частини PR-

діяльності (на прикладі 

ЖДУ імені Івана 

Франка) 

Андросович Олена 

Іванівна – кандидат 

філософських наук, 

доцент кафедри вид. 

справи, ред., основ 

журналіст. та філології 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

Міжнародного економіко-

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

113.  

Косюченко 

Сергій 

Юрійович 

Ювілей вишу як спосіб 

рекламування 

корпоративного іміджу 

Башманівський Валерій 

Іванович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Навальна Марина Іванівна – 

доктор філологічних наук, 

професор ДВНЗ "Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди 

114.  

Куліковський 

В'ячеслав 

Олександрович 

Аналіз PR-діяльності 

прес-служби ЖДУ 

імені Івана Франка 

Башманівський Валерій 

Іванович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Навальна Марина Іванівна – 

доктор філологічних наук, 

професор ДВНЗ "Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди 

115.  

Мельник 

Вікторія 

Олександрівна 

Специфіка ПР-

діяльності у сфері 

вищої освіти 

Гримашевич Галина 

Іванівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри української мови 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

Міжнародного економіко-

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

116.  

Петренчук 

Тетяна 

Андріївна 

Розробка та 

просування іміджу з 

метою зміцнення 

позицій у 

конкурентному 

середовищі ЖДУ імені 

Івана Франка 

Гримашевич Галина 

Іванівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри української мови 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

Міжнародного економіко-

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

117.  

Рибак Микола 

Юрійович 

Поняття про 

мобільний маркетинг 

на прикладі вишів 

області 

Башманівський Валерій 

Іванович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Навальна Марина Іванівна – 

доктор філологічних наук, 

професор ДВНЗ "Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди 

118.  

Саковська Алла 

Олегівна 
Порівняльна 

характеристика різних 

Андросович Олена 

Іванівна – кандидат 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 
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засобів просування 

бренду ЖДУ імені 

Івана Франка 

філософських наук, 

доцент кафедри вид. 

справи, ред., основ 

журналіст. та філології 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 

119.  

Скороходова 

Світлана 

Вікторівна 

Специфіка 

використання 

телереклами 

 

Близнюк Андрій 

Сергійович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Мітчук Ольга Андріївна – 

доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

Міжнародного економіко-

гуманітарного університету      

ім. акад. С. Дем'янчука 

120.  

Шахнюк 

Ярослав 

Васильович 

Реклама ЖДУ імені 

Івана Франка як 

елемент масової 

комунікації 

 

Андросович Олена 

Іванівна – кандидат 

філософських наук, 

доцент кафедри вид. 

справи, ред., основ 

журналіст. та філології 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 

121.  

Швенко Лада 

Олексіївна 

Вплив моди на 

контекст рекламних 

роликів для 

абітурієнтів спец. 061 

Журналістика 

Башманівський Валерій 

Іванович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Навальна Марина Іванівна – 

доктор філологічних наук, 

професор ДВНЗ "Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди 

122.  

Бурмака Ганна 

Миколаївна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 22 

Моркотун Сергій 

Борисович – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри слов'янських і 

германських мов 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 

України 

123.  

Панчук Ольга 

Миколаївна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 21 

Моркотун Сергій 

Борисович – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри слов'янських і 

германських мов 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 

України 

124.  

Стрілець Денис 

Миколайович 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Башманівський Олексій 

Леонідович – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри слов'янських і 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 
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Франка. Випуск № 20 германських мов заслужений журналіст 

України 

125.  

Алексєйчук 

Ольга 

Миколаївна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 2 

Близнюк Андрій 

Сергійович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 

126.  

Бондар 

Сніжана 

Олегівна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 5 

Близнюк Андрій 

Сергійович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 

127.  

Глинчук Юлія 

Миколаївна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 14 

Мойсієнко Віктор 

Михайлович – доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

української мови 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 

України 

128.  

Довганюк 

Христина 

Костянтинівна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 17 

Мойсієнко Віктор 

Михайлович – доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

української мови 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 

України 

129.  

Дученко Юлія 

Віталіївна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 9 

Євченко Олександр 

Вікторович  – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 

130.  

Калініна 

Кароліна 

Леонідівна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 15 

Мойсієнко Віктор 

Михайлович – доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

української мови 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 
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України 

131.  

Катрич Яна 

Олегівна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 10 

Євченко Олександр 

Вікторович  – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 

України 

132.  

Коренга 

Наталія 

Юріївна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 11 

Євченко Олександр 

Вікторович  – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 

України 

133.  

Левківська 

Вікторія 

Сергіївна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 12 

Євченко Олександр 

Вікторович  – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 

України 

134.  

Лиса Ірина 

Віталіївна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 8 

Євченко Олександр 

Вікторович  – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 

135.  

Лозінська 

Катерина 

Ігорівна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 18 

Білоус Петро Васильович 

– доктор філологічних 

наук, професор 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 

України 

136.  

Маринін 

Кирило 

Олександрович 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 16 

Мойсієнко Віктор 

Михайлович – доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

української мови 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 
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України 

137.  

Можановський 

Микола 

Володимирови

ч 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 19 

Моркотун Сергій 

Борисович – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри слов'янських і 

германських мов 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 

України 

138.  

Собчук Тетяна 

Олександрівна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 7 

Євченко Олександр 

Вікторович  – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 

України 

139.  

Ткачук Світлана 

Сергіївна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 13 

Євченко Олександр 

Вікторович  – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 

України 

140.  

Шевченко 

Дарина 

Миколаївна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 3 

Близнюк Андрій 

Сергійович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 

141.  

Шевчук Наталія 

Романівна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 1 

Близнюк Андрій 

Сергійович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 

142.  

Школьна 

Катерина 

Володимирівна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 6 

Євченко Олександр 

Вікторович  – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Бойко Віктор Якович – 

Голова Житомирської 

обласної організації 

Національної спілки 

журналістів України, 

заслужений журналіст 
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України 

143.  

Яблонська 

Дар'я Євгенівна 

Підготовка та випуск 

друкованого видання, 

присвяченого 100-

річчю ЖДУ імені Івана 

Франка. Випуск № 4 

Близнюк Андрій 

Сергійович – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри вид. справи, 

ред., основ журналіст. та 

філології 

Костюк Віктор 

Володимирович – декан 

факультету журналістики 

Запорізького національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики 

144.  

Белько 

Владислава 

Олександрівна 

Вивчення української 

літератури у 

взаємозв’язку з 

різними видами 

мистецтва в основній 

школі 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Башманівська Любов 

Андріївна 

 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Шуневич Оксана 

Михайлівна 

145.  

Лебедева Лілія 

Володимирівна 

Сучасні навчальні 

технології вивчення 

української літератури 

в основній школі 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Башманівська Любов 

Андріївна 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Шуневич Оксана 

Михайлівна 

146.  

Білоус Іванна 

Анатоліївна 

Комунікативний аспект 

вивчення простого 

односкладного 

речення 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Шевцова Лариса 

Станіславівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Шуневич Оксана 

Михайлівна 

147.  

Івахова Ольга 

Володимирівна 

Функційно-

стилістичний підхід до 

вивчення службових 

частин мови 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

світової літератури та 

методик викладання 

філологічних дисциплін 

Шевцова Лариса 

Станіславівна 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Шуневич Оксана 

Михайлівна 

148.  

Буглак Інна 

Сергіївна 

Тема дитинства у 

творчості 

Олександра 

Довженка 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

українського 

літературознавства та 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

факультету Економіки та 
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(«Зачарована 

Десна») та Уласа 

Самчука («Куди тече 

та річка» 

 

компаративістики Юрчук 

Олена Олександрівна 

 

менеджменту 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Прищепа 

О.П. 

 

149.  

Гопаченко 

Дар’я 

Вікторівна 

Дискурс тілесності в 

епістолярії Михайла 

Коцюбинського 

професор, доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

українського 

літературознавства та 

компаративістики Юрчук 

Олена Олександрівна 

 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов факультету 

Економіки та менеджменту 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Прищепа О.П. 

150.  

Іщенко Анна 

Олесандрівна 

Лінгвальна специфіка 

сучасного українського 

рекламного дискурсу 

доцент, кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри української мови 

Дяченко Наталія 

Миколаївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Шуневич Оксана 

Михайлівна 

151.  

Витюк 

Анастасія 

Євгеніївна 

Креативні  підходи у 

процесі вивчення 

української літератури 

у 5-8 класах 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання філологічних 

дисциплін Усатий Андрій 

В’ячеславович 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Шуневич Оксана 

Михайлівна 

152.  

Свояк Альона 

Володимирівна 

Пізнавальна діяльність 

учнів 5-8 класів у 

процесі вивчення 

української літератури 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри світової 

літератури та методик 

викладання філологічних 

дисциплін Усатий Андрій 

В’ячеславович 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Шуневич Оксана 

Михайлівна 

153.  

Жалюк Надія 

Анатоліївна 

Формування 

пізнавальної 

активності у процесі 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри світової 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 
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вивчення лексикології літератури та методик 

викладання філологічних 

дисциплін Шевцова 

Лариса Станіславівна 

 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Шуневич Оксана 

Михайлівна 

154.  

Духнівська 

Валентина 

Вікторівна 

Офіційні і неофіційні 

антропонімікон сіл 

Веселівка та 

Невгоди Овруцького 

району 

Житомирської 

області 

 

доцент, кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри української мови 

Ящук Леся Валеріївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Шуневич Оксана 

Михайлівна 

155.  

Чиркова Ганна 

Михайлівна 

Дволексемні 

антропоніми формули 

в «Документах 

Брацлавського 

воєводства 1566-1606 

років» 

доцент, кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри української мови 

Ящук Леся Валеріївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Шуневич Оксана 

Михайлівна 

156.  

Остапчук 

Олександра 

Ігорівна 

Ассоциативные поля 

фразеологизмов с 

соматическими 

компонентами 

доцент, кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських і 

германських мов 

Недашківська Тетяна 

Євгенівна 

 

Кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Національної академії 

ститистики, обліку та аудиту 

Загородня О.Ф. 

157.  

Лобода Маріна 

Петрівна 

Ассоциативные поля 

морально-этической 

сферы в картине мира 

студентов 

доцент, кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських і 

германських мов 

Недашківська Тетяна 

Євгенівна 

 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземної 

філології та перекладу 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету Кушмар Л.В. 

 

158.  

Неменкова 

Тетяна Ігорівна 

Система преподавания 

русского языка в 

учебных заведениях 

Туркменистана 

доцент, кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських і 

германських мов 

Недашківська Тетяна 

Євгенівна 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземної 

філології та перекладу 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету Кушмар Л.В. 
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159.  

Жайворон 

Євгенія 

Василівна 

Містичні мотиви в 

романі «Майстер і 

Маргарита» М. 

Булгакова та 

повісті «Ніч перед 

Різдвом» М. 

Гоголя 

 

доцент, кандидат 

філологічних наук,  

старший викладач 

кафедри світової 

літератури та методики 

викладання філологічних 

дисциплін Рудюк Ольга 

Вікторівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

Житомирського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Шуневич Оксана 

Михайлівна 

 

160.  

Арутюнян 

Поліна 

Рачиківна 

Повість-антиутопія в 

світовій літературі ХХ 

століття: особливості 

генезису і поетики 

доктор філологічних наук, 

професор кафедри 

світової літератури та 

методики викладання 

філологічних дисциплін 

Єршов Володимир 

Олегович 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

Житомирського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Шуневич Оксана 

Михайлівна 

 

161.  

Павлюк Олеся 

Юріївна 

Особливості ідіостилю 

Сашка Дерманського 

доцент, кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри української мови 

Дяченко Наталія 

Миколаївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Шуневич Оксана 

Михайлівна 


