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Навчально-науковий інституті іноземної філології 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.  
Асауляк 

Крістіна Євгенівна 

Особливості 

генерування 

відповідей 

автоматичними 

довідковими 

системами 

(70 стор.) 

Гирин Олег 

Володимирович -  

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

2.  
Багинський 

Богдан 

Дмитрович 

Особливості 

відтворення ідіостилю 

Дж.Роулінг   в 

українських 

перекладах 

(65 стор.) 

Борисенко Наталія 

Дмитрівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

англійської філології  та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

3.  
Балашкевич 

Ірина 

Геннадіївна 

Засоби сучасної 

англійської мови на 

позначення допомоги: 

семантико-

когнітивний і 

комунікативний 

аспекти 

(83 стор.) 

 

Савчук Інна Іванівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

4.  
Басалкевич 

Ірина 

Сергіївна 

Синтаксичні 

особливості сучасного 

онлайн-спілкування 

(на матеріалі 

англомовних блогів) 

(61 стор.) 

Гирин Олег 

Володимирович -  

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

5.  
Боброва 

Анастасія 

Олександрівна 

Використання різних 

видів тестового 

контролю у процесі 

формування 

іншомовної 

граматичної 

компетенції 

(66 стор.) 

 

Папіжук Валентина 

Олександрівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Черниш Оксана Андріївна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

6.  
Бондар Христина 

Володимирівна 

Лінгвокомунікативні 

особливості 

англомовного 

дискурсу радіообміну 

цивільної авіації 

(96 стор.) 

Жуковська Вікторія 

Вікторівна- кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 
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7.  
Вайнраух 

Інна 

Петрівна 

Використання 

читання як засобу 

розвитку 

аргументаційних 

вмінь учнів старшої 

школи 

(77стор.) 

 

Євченко Віра 

Володимирівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Ковальчук Ірина Сергіївна – 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

Державного університету 

«Житомирська політехніка» 

8.  
Вертецька 

Богдана 

Дмитрівна 

Особливості 

відтворення 

художньої манери 

англомовних 

письменників жанру 

фентезі при роботі 

над художнім 

перекладом 

(70 стор.) 

Зорницький Андрій 

Володимирович – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

9.  
Вещицька 

Ірина 

Олександрівна 

Сучасні англомовні 

фентезі: 

композиційний та 

лінгвістичний аспекти 

(на матеріалі твору 

Дж.Р.Р. Толкіна 

«Повернення 

короля») 

(70 стор.) 

 

Лісова Юлія 

Олександрівна – кандидат 

філологічних наук, 

викладач кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

10.  
Вовк 

Катерина 

Ярославівна 

Методика навчання 

вивчаючого читання 

старшокласників 

засобами електронних 

застосунків 

(94 стор.) 

 

Щерба Наталія Сергіївна – 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Заблоцька Ольга Сергіївна – 

доктор педагогічних 

наук,професор КВНЗ 

«Житомирський медичний 

інститут» 

11.  
Вознюк 

Карина 

Олегівна 

Вплив наратора-

дитини на параметри 

тексту (на матеріалі 

сучасних 

англомовних 

художніх творів) 

(100 стор.) 

 

Рудик Ірина Миколаївна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

12.  
Вознюк 

Юрій 

Юрійович 

Відтворення 

субстандартної 

лексики в українських 

перекладах 

англомовних ігрових 

фільмів 

(59 стор.) 

Топачевський Сергій 

Костянтинович -  кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 
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13.  
Волинець 

Катерина 

Валеріївна 

Комунікативно-

функціональні 

аспекти вживання 

форм Present Perfect і 

Past Simple в 

новоанглійському 

періоді розвитку 

англійської мови (на 

матеріалі творів 

В.Шекспіра) 

(62 стор.) 

 

Євченко Віра 

Володимирівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Черниш Оксана Андріївна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

14.  
Волошина 

Ганна 

Ігорівна 

Семіометричний 

аналіз поняття 

цінність (value) як 

ключового поняття 

аксіосфери людини 

(82 стор.) 

Рудик Ірина Миколаївна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

15.  
Гаращук 

Анастасія 

Анатоліївна 

Особливості 

перекладу комічних 

текстів українською 

мовою (на матеріалі 

оповідань О.Генрі) 

(80 стор.) 

Мосієнко Олена 

Володимирівна– кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

16.  
Грибан 

Віолета 

Сергіївна 

Використання 

граматичного 

хеджингу в 

англомовному 

ролітичному дискурсі 

(76 стор.) 

Гирин Олег 

Володимирович -  

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

17.  
Гукаленко 

Сніжана 

Володимирівна 

Функціонування 

англомовних засобів 

вираження 

примушення та 

способи їх перекладу 

на українську мову 

(88 стор.) 

Нідзельська Юлія 

Михайлівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

18.  
Гурін 

Анастасія 

Степанівна 

Відтворення 

індивідуально-

авторських 

особливостей 

казкового жанру при 

перекладі з 

англійської мови на 

українську 

(95 стор.) 

 

Борисенко Наталія 

Дмитрівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

англійської філології  та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 
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19.  
Долібець 

Марія 

Володимирівна 

Особливості 

відтворення 

біблеїзмів 

українською мовою 

(на матеріалі 

англомовного 

релігійного дискурсу) 

(70 стор.) 

Нідзельська Юлія 

Михайлівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

20.  
Дуплійчук 

Валерія 

Олександрівна 

Особливості текстів 

англомовних інтерв’ю 

з зірками шоубізнесу: 

структурно-

прагматичний аспект 

(73 стор.) 

Соловйова Лариса 

Федорівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

21.  
Желєзний 

Владислав 

Валерійович 

Відтворення 

вербальних 

репрезентацій 

фонових знань в 

українських 

перекладах 

англомовних ігрових 

фільмів 

(72 стор.) 

 

Топачевський Сергій 

Костянтинович -  кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

22.  
Кадащук 

Анна 

Романівна 

Формування вмінь 

креативного мислення 

учнів старшої школи 

на основі 

інтерактивних 

технологій 

(94стор.) 

 

Калініна Лариса 

Вадимівна – кандидат 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Ковальчук Ірина Сергіївна – 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

23.  
Калініченко 

Євгеній 

Геннадійович 

Лінгвопрагматичні 

особливості феномену 

комічного (на 

матеріалі 

американського 

кінодискурсу) 

(83 стор.) 

Соловйова Лариса 

Федорівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

24.  
Канцлер 

Людмила Вікторівна 

Специфіка перекладу 

юридичної лексики 

(на матеріалі роману 

Гарпер Лі «Убити 

пересмішника») 

(60 стор.) 

Мосієнко Олена 

Володимирівна– кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 
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25.  
Катуніна 

Катерина 

Миколаївна 

Співвідношення 

суфіксальних і 

безсуфіксальних форм 

дієприслівника в 

сучасній англійській 

мові: семантико-

функціональний 

аспект 

(66 стор.) 

 

Євченко Віра 

Володимирівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Черниш Оксана Андріївна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

26.  
Кілімінська 

Інна 

Сергіївна 

Автоматичний 

синтаксичний аналіз 

англійських 

пошукових запитів 

(94 стор.) 

Гирин Олег 

Володимирович -  

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

27.  
Климович 

Юлія 

Юріївна 

Використання Smart-

технологій у 

формуванні мовної 

лексичної 

компетентності учнів 

з вадами слуху в 

рамках інклюзивної 

освіти 

(86 стор.) 

 

Калініна Лариса 

Вадимівна – кандидат 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Кубрак Сніжана Василівна – 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

28.  
Ковалевська 

Аліса 

Валеріївна 

Використання You 

Tube Каналу у 

вдосконаленні 

дискутивних вмінь 

старшокласників на 

уроках англійської 

мови 

(64 стор.) 

 

Прокопчук Наталія 

Романівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

29.  
Коваль 

Ірина 

Вікторівна 

Лексико-семантичне 

поле «Людина» в 

сучасній англійській 

мові: гендерний 

аспект 

(65 стор.) 

Соловйова Лариса 

Федорівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

30.  
Конончук 

Олеся 

Геннадіївна 

Позиційні 

особливості та 

функціонування 

сполучника however в 

ранньоновоанглій 

ській мові 

(76 стор.) 

 

Андрушенко Олена 

Юріївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 
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31.  
Король 

Ольга 

Борисівна 

Особливості 

відтворення жанрово-

стилістичної 

специфіки роману 

Ф.С.Фіцджеральда 

«Великий Гетсбі» в 

українських 

перекладах 

(79 стор.) 

Борисенко Наталія 

Дмитрівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

англійської філології  та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

32.  
Корчевський Сергій 

Юрійович 

Особливості 

відтворення 

експресивних засобів 

політичних промов 

українською мовою 

(на матеріалі 

публічних виступів 

американських 

політиків) 

(73 стор.) 

 

Мосієнко Олена 

Володимирівна– кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

33.  
Кравець 

Любов 

Юріївна 

Комунікативна 

поведінка іноземних 

студентів у сучасному 

американському 

соціумі: на матеріалі 

англомовних блогів 

(75 стор.) 

 

Савчук Інна Іванівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Черниш Оксана Андріївна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

34.  
Кравчук 

Марія 

Валеріївна 

Фразеологічні 

одиниці з 

компонентом на 

позначення емоцій в 

сучасній англійській 

та українській мовах: 

корпусний аналіз 

(94 стор.) 

 

Жуковська Вікторія 

Вікторівна- кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

35.  
Лень 

Олексій 

Ігорович 

Методика 

використання 

віртуальних 

навчальних 

середовищ у розвитку 

лексичних навичок 

старшокласників 

(84 стор.) 

 

Щерба Наталія Сергіївна – 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Заблоцька Ольга Сергіївна – 

доктор педагогічних 

наук,професор КВНЗ 

«Житомирський медичний 

інститут» 

36.  
Ліпінська 

Марія 

Анатоліївна 

Алітерація як 

фоностилістичне 

явище в англійських 

поетичних творах 

(історичний аспект) 

(56 стор.) 

Євченко Віра 

Володимирівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Черниш Оксана Андріївна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 
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37.  
Лящик 

Олеся 

Іванівна 

Особливості 

відтворення жанрово-

стилістичної 

специфіки 

англомовної 

фентезійної 

літератури при 

перекладі 

українською 

(82 стор.) 

 

Зорницький Андрій 

Володимирович – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

38.  
Матюха 

Назар 

Павлович 

Жанрово-

композиційні та 

лінгво-стилістичні 

особливості творів 

Говарда Філіпса 

Лавкрафта 

(97 стор.) 

Жуковська Вікторія 

Вікторівна- кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

39.  
Мельник 

Ольга 

Олександрівна 

Засоби вираження 

інструментальності в 

американському 

варіанті англійської 

мови 18-20 ст. 

(48 стор.) 

Андрушенко Олена 

Юріївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

40.  
Мовчан 

Дарина 

Русланівна 

Розвиток адвербу even 

в ранньоновоанглій- 

ській мові 

(107 стор.) 

Андрушенко Олена 

Юріївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

41.  
Нестерук 

Анастасія 

Андріївна 

Можливості 

автономного 

диференційованого 

навчання учнів 

старшої школи у 

формуванні 

комунікативної 

компетентності 

(106 стор.) 

 

Євченко Віра 

Володимирівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Бурмакіна Наталія Сергіївна 

– кандидат педагогічних 

наук, старший викладач  

кафедри іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

42.  
Ніколенко 

Вікторія 

Олександрівна 

Лінгвопрагматичний 

потенціал промов 

Т.Мей 

(64 стор.) 

 

Полховська Марина 

Володимирівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології  та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 
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43.  
Ніколенко 

Олександра 

Олександрівна 

Лінгвопрагматичний 

потенціал промов 

М.Тетчер 

(63 стор.) 

Полховська Марина 

Володимирівна– кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

44.  
Ольшевська 

Руслана 

Олегівна 

Формування 

лінгвокраїнознавчої 

компетентності учнів 

середньої школи 

засобами проектів на 

уроках іноземної 

мови 

(75 стор.) 

 

Папіжук Валентина 

Олександрівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Черниш Оксана Андріївна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

45.  
Парфьонова 

Ірина 

Сергіївна 

Лінгвокомунікатив 

ні особливості 

англомовних 

політичних промов 

(65 стор) 

Лісова Юлія 

Олександрівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

46.  
Пилипчук 

Анна 

Олександрівна 

Процес конвергенції в 

сучасному 

соціолінгвістичному 

контексті розвитку 

англійської мови 

(66 стор.) 

Папіжук Валентина 

Олександрівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Черниш Оксана Андріївна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

47.  
Подольська 

Ельвіра 

Миколаївна 

Специфіка перекладу 

публічних виступів 

(на матеріалі 

інавгураційних 

промов президентів 

США) 

(73 стор.) 

Мосієнко Олена 

Володимирівна– кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

48.  
Поліщук 

Марія 

Олексіївна 

Мовлення персонажів 

художнього твору як 

маркер їх соціального 

статусу 

(64 стор.) 

Рудик Ірина Миколаївна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 
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49.  
Потапенко Єлизавета 

Василівна 

Лексико-стилістичні 

засоби створення 

фантастичної картини 

світу у романі 

Дж.Роулінг 

«Фантастичні звірі і 

де їх шукати» та 

особливості їх 

перекладу 

українською мовою 

(66 стор.) 

Ребрій Олександр 

Володимирович – доктор 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

50.  
Радзівон 

Аліна 

Олександрівна 

Прагмалінгвістичні 

особливості реалізації 

мовленнєвого акту 

вибачення в 

публічному дис -курсі 

(74 стор.) 

Рудик Ірина Миколаївна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

51.  
Рафаловська 

Тетяна 

Сергіївна 

Лексичні засоби 

вираження 

політкоректності (на 

матеріаліьангломовни

х періодичних 

видань) 

(70 стор.) 

Соловйова Лариса 

Федорівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

52.  
Романюк 

Діана 

Михайлівна 

Відтворення 

американських реалій 

в українському 

перекладі Gilmore 

Girls 

(85 стор.) 

Борисенко Наталія 

Дмитрівна – кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

англійської філології  та 

перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

53.  
Савина 

Анна 

Юріївна 

Трансформація 

мовлення персонажів 

британського 

постколоніального 

роману (на матеріалі 

роману Fadia Faqir My 

Name is Salma) 

(93 стор.) 

 

Рудик Ірина Миколаївна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

54.  
Садовська 

Яніна 

Михайлівна 

Особливості 

відтворення мовних 

засобів на позначення 

емоцій здивування в 

англомовному 

художньому дискурсі 

та специфіка їх 

перекладу на 

українську мову 

(69 стор.) 

Нідзельська Юлія 

Михайлівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 
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55.  
Сайко 

Людмила 

Михайлівна 

Відтворення 

експлікаційних 

моделей англійською 

розмовного мовлення 

у перекладі (на 

матеріалі українських 

перекладів творів 

Дж.Роулінг) 

(80 стор.) 

 

Топачевський Сергій 

Костянтинович -  кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

56.  
Семенюк 

Анастасія 

Юріївна 

Особливості 

функціонування 

прислівника only в 

ранньоновоанглійські

й мові 

(78 стор.) 

Андрушенко Олена 

Юріївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

57.  
Сидорчук 

Юлія 

Миколаївна 

Розвиток аудитивних 

вмінь учнів старшої 

школи засобами 

інформаційно-

комунікативних 

технологій 

(68 стор.) 

 

Прокопчук Наталія 

Романівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

58.  
Соболєва 

Катерина 

Юріївна 

Особливості 

локалізації власних 

назв у перекладі 

англомовних 

анімаційних фільмів 

(60 стор.) 

Топачевський Сергій 

Костянтинович -  кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

59.  
Сорочинська 

Юлія 

Вячеславівна 

Лінгвокультурні 

особливості 

представлення 

концепту 

ПАТРІОТИЗМ 

засобами сучасної 

англійської мови 

(83 стор.) 

 

Савчук Інна Іванівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Черниш Оксана Андріївна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

60.  
Спінчевська 

Дарина 

Вадимівна 

Особливості 

функціонування 

концепту HAPPINESS  

та способи перекладу 

його одиниць-

репрезентантів 

українською мовою 

(75 стор.) 

Нідзельська Юлія 

Михайлівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 
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61.  
Ткачова 

Маргарита 

Сергіївна 

Функціонування 

прийменника with в 

Англійській мові 12-

18 ст. 

(59 стор.) 

Андрушенко Олена 

Юріївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

62.  
Ткачук 

Олексій 

Ігорович 

Оцінна лексика у 

сучасному 

англомовному 

художньому дискурсі 

(84 стор.) 

Соловйова Лариса 

Федорівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

63.  
Тодорук 

Марина 

Олегівна 

Автоматичний 

синтаксичний аналіз 

граматично 

неправильного 

мовлення 

(61 стор.) 

Гирин Олег 

Володимирович -  

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

64.  
Туровська 

Кароліна 

Геннадіївна 

Особливості 

функціонувавання 

концепту «здорове 

харчування» в 

англійській мові та 

способи перекладу 

його одиниць 

репрезентантів в 

англо-українському 

перекладі 

(74 стор.) 

 

Нідзельська Юлія 

Михайлівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Хант Галина Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

65.  
Філімончук 

Дар’я 

Олегівна 

Лінгвостилістичні та 

лінгвокомунікативні 

особливості 

медіажанру “beauty-

новин” англомовного 

дискурсу глянцевих 

журналів 

(89 стор.) 

 

Жуковська Вікторія 

Вікторівна- кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

66.  
Шапран 

Ірина 

Юріївна 

Американці в 

міжкультурній 

комунікації: 

лінгвокультурний і 

комунікативний 

аспекти в сучасному 

англомовному 

кінодискурсі 

(87 стор.) 

 

Савчук Інна Іванівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Черниш Оксана Андріївна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

Державного університету 

«Житомирська політехніка» 
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67.  
Швед 

Віталій 

Олегович 

Англійська абсолютна 

конструкція: 

структура, 

функціонування, 

особливості 

перекладу 

(60 стор.) 

Лісова Юлія 

Олександрівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

68.  
Шельвестер 

Юлія 

Володимирівна 

Структурно-

семантичні 

особливості 

англійських 

фразеололгічних 

одиниць з 

компонентом на 

позначення об’єктів 

та явищ природи: 

лексикографічний 

аналіз 

(74 стор.) 

 

Лісова Юлія 

Олександрівна – кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

69.  
Юхимчук 

Альона 

Олександрівна 

Жанрово-

композиційні та 

лінгвістичні 

особливості сучасного 

англомовного 

детективу 

(67 стор.) 

Жуковська Вікторія 

Вікторівна- кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 

лінгвістики 

Могельницька Людмила 

Францівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

70.  
Ярошук 

Діана 

Русланівна 

Естетична емоція 

«почуття 

прекрасного» в 

британській картині 

світу на матеріалі 

сучасної англомовної 

художньої прози 

(81 стор.) 

 

Савчук Інна Іванівна – 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 

та прикладної лінгвістики 

Черниш Оксана Андріївна – 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

Державного університету 

«Житомирська політехніка 

71.  
Берук Вікторія 

Олександрівна 

Політизація сучасного 

американського 

театру (на матеріалі 

п’єси Лінн Ноттедж 

"Вбиті" в контексті 

німецької традиції 

"Матінки Кураж та її 

дітей" Бертольта 

Брехта) 

Коляда Олег Васильович, 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук 

Васильєв Євгеній 

Михайлович, завідувач 

кафедри теорії та історії 

світової літератури 

Рівненського державного 

гуманітарного університету, 

доцент, доктор філологічних 

наук 

72.  
Ковалюк Юлія 

Анатоліївна 

Британський епічний 

театр та 

післябрехтівська 

парадигма (на 

матеріалі драматургії 

Говарда Брентона, 

Едварда Бонда, Керіл 

Черчіл, Девіда Харе, 

Тревора Гріфіттса та 

Джона Макґрата) 

Коляда Олег Васильович, 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук 

Васильєв Євгеній 

Михайлович, завідувач 

кафедри теорії та історії 

світової літератури 

Рівненського державного 

гуманітарного університету, 

доцент, доктор філологічних 

наук 
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73.  
Марусевич Руслана 

Андріївна 

Бертольт Брехт та 

театр абсурду (на 

матеріалі англомовної 

драматургії) 

Коляда Олег Васильович, 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук 

Васильєв Євгеній 

Михайлович, завідувач 

кафедри теорії та історії 

світової літератури 

Рівненського державного 

гуманітарного університету, 

доцент, доктор філологічних 

наук 

74.  
Ничипорук Анастасія 

Володимирівна 

Епічні елементи та 

ефект очуження 

Бертольта Брехта в 

драматургії Керіл 

Черчіл (на матеріалі 

п’єси "Дівчата з 

вищого світу") 

Коляда Олег Васильович, 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук 

Васильєв Євгеній 

Михайлович, завідувач 

кафедри теорії та історії 

світової літератури 

Рівненського державного 

гуманітарного університету, 

доцент, доктор філологічних 

наук 

 

75.  
Степанчук Анна 

Сергіївна 

Постколоніальна 

британська 

драматургія та 

брехтівські концепти 

(на матеріалі п’єси 

Воле Шоїнка "Танок 

лісів" як традиція 

"африканської 

театральної 

ідіоматики") 

Коляда Олег Васильович, 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук 

Васильєв Євгеній 

Михайлович, завідувач 

кафедри теорії та історії 

світової літератури 

Рівненського державного 

гуманітарного університету, 

доцент, доктор філологічних 

наук 

76.  
Тарадайнік Дар`я 

Володимирівна 

Сучасна німецька 

драматургія: жанрова 

динаміка та проблеми 

перекладу 

Ліпісівіцький Микола 

Леонідович, завідувач 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури, кандидат 

філологічних наук, 

Капелюх Дмитро Петрович, 

старший викладач кафедри 

теорії та історії світової 

літератури Рівненського 

державного гуманітарного 

університету, кандидат 

філологічних наук 

77.  
Тарасюк Валерія 

В`ячеславівна 

Драма абсурду в 

німецькомовній 

драматургії: проблеми 

поетики та перекладу 

Ліпісівіцький Микола 

Леонідович, завідувач 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури, кандидат 

філологічних наук, 

Капелюх Дмитро Петрович, 

старший викладач кафедри 

теорії та історії світової 

літератури Рівненського 

державного гуманітарного 

університету, кандидат 

філологічних наук 

78.  
Дорошенко Людмила 

Володимирівна 

Лінгвокультурні 

особливості 

віртуальних імен у 

німецькомовному 

інтернет-дискурсі 

Ковальова Тетяна 

Павлівна, доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук 

Могельницька Людмила 

Францівна, завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

79.  
Канєвська Вікторія 

Олександрівна 

Інтертекстуальна 

поетика драматургії 

Ельфріде Єлінек 

Закалюжний Леонід 

Володимирович, доцент 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури, кандидат 

філологічних наук 

Васильєв Євгеній 

Михайлович, завідувач 

кафедри теорії та історії 

світової літератури 

Рівненського державного 

гуманітарного університету, 

доцент, доктор 

філологічних наук 
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80.  
Кищук Анатолій 

Миколайович 

Лінгвопрагматичні 

особливості 

вираження вербальної 

агресії в 

німецькомовних 

інтернет-коментарях 

(на матеріалі сайту 

You Tube) 

Ковальова Тетяна 

Павлівна, доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук 

Могельницька Людмила 

Францівна, завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

81.  
Консевич Тетяна 

Василівна 

Англо-американські 

запозичення в 

сучасній німецькій 

мові: структурно-

семантичний та 

функціональний 

аспект 

Тараба Ірина 

Олександрівна, доцент 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури, кандидат 

філологічних наук 

Могельницька Людмила 

Францівна, завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

82.  
Кочук Алла 

Валентинівна 

Розвиток критичного 

мислення в учнів 

старшої школи 

засобами проектів на 

уроках німецької 

мови 

Горобченко Наталія 

Володимирівна, доцент 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури, кандидат 

педагогічних наук 

Могельницька Людмила 

Францівна, завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

83.  Кравець Анна Юріївна 

Розвиток критичного 

мислення в учнів 

старшої школи 

засобами проектів на 

уроках німецької 

мови 

Горобченко Наталія 

Володимирівна, доцент 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури, кандидат 

педагогічних наук 

Могельницька Людмила 

Францівна, завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

84.  
Мевша Анастасія 

Миколаївна 

Міф про Пігмаліона 

та його інтерпретація 

в одноіменних п’єсах 

Б.Шоу та Тауфіка аль 

Хакіма (спроба 

співставного аналізу) 

Чирков Олександр 

Семенович, доктор 

філологічних наук, 

професор кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури 

Васильєв Євгеній 

Михайлович, завідувач 

кафедри теорії та історії 

світової літератури 

Рівненського державного 

гуманітарного університету, 

доцент, доктор філологічних 

наук 

85.  
Перегуда Володимир 

Віталійович 

Художні особливості 

мови драматичних 

творів Г. Бюхнера 

Соколовська Світлана 

Францівна, доцент 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури, кандидат 

філологічних наук 

Могельницька Людмила 

Францівна, завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

86.  
Сорочинська Наталія 

Валентинівна 

Гіперреалізм у 

сучасній німецькій 

драматургії (на 

матеріалі п’єс 

Маріуса фон 

Майенбурга) 

Закалюжний Леонід 

Володимирович, доцент 

кафедри германської 

філології та зарубіжної 

літератури, кандидат 

філологічних наук 

Васильєв Євгеній 

Михайлович, завідувач 

кафедри теорії та історії 

світової літератури 

Рівненського державного 

гуманітарного університету, 

доцент, доктор філологічних 

наук 

87.  
Стеценко Вікторія 

Вячеславівна 

Стеценко Вікторія 

Вячеславівна 

Ковальова Тетяна 

Павлівна, доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук 

Могельницька Людмила 

Францівна, завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 
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88.  
Виногроцький 

Владислав Віталійович 

Англійська фахова 

мова кримінального 

права: словотвірний, 

структурний та 

перекладацький 

аспекти 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Вискушенко Світлана 

Андріївна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

89.  
Войцехівська Ірина 

Вікторівна 

Дериваційні 

особливості 

англійських 

термінологічних 

одиниць косметології 

та специфіка їх 

перекладу 

українською мовою 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Вискушенко Світлана 

Андріївна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

90.  
Гаврилюк Анна 

Дмитрівна 

Англійські лексичні 

лакуни як об’єкти 

перекладу (на 

матеріалі художньої 

літератури) 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Топачевський Сергій 

Костянтинович 

доцент кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Мосейчук Олександр 

Михайлович 

91.  
Голянівська Олена 

Андріївна 

Особливості 

відтворення ідіостилю 

автора при роботі над 

художнім перекладом 

(на матеріалі 

англомовної 

літератури ХХ ст.) 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Зорницький Андрій 

Володимирович 

доцент кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Мосейчук Олександр 

Михайлович 

92.  
Гулько Карина 

Вікторівна 

Стилістичні 

особливості мови 

художнього фільму 

«Королева» (2006) та 

їх відтворення в 

українському 

перекладі 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат філологічних 

наук Котнюк Людмила 

Григорівна 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики державного 

університету "Житомирська 

політехніка", кандидат 

філологічних наук 

Могельницька Людмила 

Францівна 

93.  
Демінська Анастасія 

Іванівна 

Специфіка 

відтворення мовної 

гри Л. Керолла в 

англо-українських 

перекладах 

викладач кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Очковська Анна Павлівна 

завідувач кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Хант Галина Олександрівна 

94.  
Єліна Валентина 

Олександрівна 

Відтворення 

безеквівалентних 

граматичних 

конструкцій при 

перекладі творів 

Стівена Кінга 

українською мовою 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат філологічних 

наук Котнюк Людмила 

Григорівна 

завідувач кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Хант Галина Олександрівна 

95.  
Забродська Каріна 

Юріївна 

Мовні реалії в англо-

українському 

зіставленні (на основі 

перекладу творів 

Ернеста Гемінгвея) 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат філологічних 

наук Котнюк Людмила 

Григорівна 

завідувач кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Хант Галина Олександрівна 

96.  
Кравченко Марина 

Володимирівна 

Особливості 

перекладу 

англійських 

юридичних текстів 

українською мовою 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат філологічних 

наук Котнюк Людмила 

Григорівна 

завідувач кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Хант Галина Олександрівна 
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97.  
Лук'яненко Анастасія 

Вадимівна 

Термінологічна 

насиченість текстів 

англійської фахової 

мови медицини в 

перекладознавчому 

аспекті 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Вискушенко Світлана 

Андріївна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

98.  
Мелешко Даря 

Генадіївна 

Особливості 

перекладу 

англійських 

побутових реалій 

українською 

завідувач кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Борисенко Наталія 

Дмитрівна 

завідувач кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Хант Галина Олександрівна 

99.  
Миропольська 

Катерина Іванівна 

Особливості 

відтворення 

зоосемізмів при 

англо-українському 

перекладі 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат філологічних 

наук Хмара Вікторія 

Володимирівна 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики державного 

університету "Житомирська 

політехніка", кандидат 

філологічних наук 

Могельницька Людмила 

Францівна 

100.  
Мінігулова Марія 

Едуардівна 

Етапи розвитку та 

шляхи формування 

англійських термінів 

сільського 

господарства й 

специфіка їх 

перекладу 

українською мовою 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Вискушенко Світлана 

Андріївна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

101.  
Рябчук Ольга 

Валеріївна 

Особливості 

функціонування 

термінів в 

англійських фахових 

текстах психології та 

їх переклад 

українською мовою 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Вискушенко Світлана 

Андріївна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

102.  
Тищенко Аліса  

Мирославівна 

Відтворення 

стилістичних засобів 

у перекладах дитячої 

англомовної 

літератури 

викладач кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Очковська Анна Павлівна 

завідувач кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Хант Галина Олександрівна 

103.  
Ткачук Катерина 

Геннадіївна 

Відтворенняі 

персонажного 

мовлення героїв 

анімаційних фільмів в 

англо-українському 

перекладі 

викладач кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Очковська Анна Павлівна 

завідувач кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Хант Галина Олександрівна 

104.  
Житова  Олена 

Петрівна 

Особливості 

перекладу емоційно 

забарвленої лексики 

(на матеріалі 

англомовного 

художнього дискурсу 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Мосієнко Олена 

Володимирівна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

105.  Кот Тетяна Францівна 

Специфіка 

відтворення 

ідіоматичних виразів 

у промовах 

британських політиків 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

педагогічних наук 

Поліщук Людмила 

Петрівна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 



 17 

106.  
Романюк Ольга 

Миколаївна 

Особливості 

відтворення жанрово-

стилістичних 

параметрів оригіналу 

при перекладі 

детективної 

літератури 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Зорницький Андрій 

Володимирович 

доцент кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Мосейчук Олександр 

Михайлович 

107.  
Савельчук 

ІринаБорисівна 

Відтворення реалій 

фентезійного світу як 

проблема художнього 

перекладу (на 

матеріалі роману Б. 

Сандерсона «Шлях 

королів») 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат філологічних 

наук Зорницька Ірина 

Валеріївна 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики державного 

університету "Житомирська 

політехніка", кандидат 

філологічних наук 

Могельницька Людмила 

Францівна 

108.  
Стахова Ольга 

Олександрівна 

Специфіка передачі 

власних назв при 

роботі над художнім 

перекладом: жанрово-

стилістичний аспект 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук Шугаєв 

Андрій Володимирович 

доцент кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Мосейчук Олександр 

Михайлович 

109.  
Стратійчук Діана 

Миколаївна 

Особливості 

відтворення реалій 

авторського 

художнього світу при 

перекладі літератури 

жанру фентезі 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Зорницький Андрій 

Володимирович 

доцент кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Мосейчук Олександр 

Михайлович 

110.  
Андрушко Тетяна 

Володимирівна 

Використання 

фонетичних ігор при 

формуванні 

фонетичної 

компетентності учнів 

початкової школи 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат педагогічних 

наук Войналович 

Людмила Петрівна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат педагогічних наук 

Гайдай Ірина Олегівна 

111.  
Андрійчук Ірина 

Миколаївна 

“Татарська пустеля” 

Діно Буццаті як 

претекст роману 

Джона Кутзее “В 

очікуванні варварів” 

завідувач кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Ліпісівіцький 

Микола Леонідович 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 

112.  
Андрущенко Ірина 

Валентинівна 

Поліфонічна 

структура роману В. 

Вулф “Місіс 

Делловей 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Соколовська 

Світлана Францівна 

завідувач кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Хант Галина Олександрівна 

113.  
Головач Марія 

Василівна 

Картина світу та 

концепція людини у 

романі-притчі 

В. Голдінга “Володар 

мух” 

професор кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

доктор філологічних наук 

Астрахан Наталія Іванівна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 
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114.  
Голяк Анастасія 

Миколаївна 

Засоби стилістичної 

виразності в слоганах 

англомовної 

комерційної реклами 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Ковальова Тетяна 

Павлівна 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики державного 

університету "Житомирська 

політехніка", кандидат 

філологічних наук 

Могельницька Людмила 

Францівна 

115.  
Грищенко Ольга 

Олександрівна 

Постдраматичний 

театр Гайнера 

Мюллера: мотиви, 

своєрідність поетики 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Федоренко Лариса 

Олександрівна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 

116.  
Дансявічєнє Діана 

Суліківна 

Своєрідність 

інтерпретації драми-

хроніки Вільяма 

Шекспіра “Генріх V” 

в однойменному 

кінофільмі Лоуренса 

Олів’є: 

інтермедіальний 

аспект 

завідувач кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Ліпісівіцький 

Микола Леонідович 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 

117.  
Жидецька Катерина 

Олександрівна 

Романи Кадзуо 

Ішіґуро в контексті 

жанрової динаміки 

сучасної англійської 

літератури 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Закалюжний Леонід 

Володимирович 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 

118.  
Жидецька Олександра 

Олександрівна 

Формування 

англомовної 

граматичної 

компетентності в 

учнів старшої школи з 

використанням 

відеоматеріалів 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат педагогічних 

наук Григор`єва Тетяна 

Юріївна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Ковальчук Ірина Сергіївна 

119.  
Кнітер Анастасія 

Вячеславівна 

Гайнер Мюллер vs. 

Бертольт Брехт: 

концепція і рецепція 

жанру "навчальної 

п'єси" 

завідувач кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Ліпісівіцький 

Микола Леонідович 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 

120.  
Коваленко Анастасія 

Сергіївна 

Жанрова своєрідність 

драми Б.Брехта 

«Матінка Кураж та її 

діти» 

професор кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

доктор філологічних наук 

Чирков Олександр 

Семенович 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 

121.  
Лазаренко Ігор 

Сергійович 

Особливості 

формування читацької 

компетентності учнів 

початкової школи 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат педагогічних 

наук Войналович 

Людмила Петрівна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат педагогічних наук 

Гайдай Ірина Олегівна 
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122.  
Майзенберг Ірина 

Дмітріївна 

Формування 

діалогічної 

мовленнєвої 

компетентності учнів 

старшої школи на 

основі автентичних 

аудіо текстів 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат педагогічних 

наук Войналович 

Людмила Петрівна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Ковальчук Ірина Сергіївна 

123.  
Залізко Вікторія 

Юріївна 

Проблематика "in-yer-

face theatre" (на 

матеріалі творчості 

Сари Кейн) 

ст. викладач кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Дмитрієва Іванна 

Володимирівна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 

124.  
Покідова Карина 

Миколаївна 

Формування 

граматичної 

компетентності учнів 

основного етапу за 

допомогою малих 

літературних форм 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат педагогічних 

наук Войналович 

Людмила Петрівна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Ковальчук Ірина Сергіївна 

125.  
Рудніцька Вероніка 

Олексакндрівна 

Основні мотиви 

драми Б.Брехта 

“Життя Галілея” 

професор кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

доктор філологічних наук 

Чирков Олександр 

Семенович 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 

126.  
Салькова Юлія 

Вікторівна 

Формування писемної 

мовленнєвої 

компетентності учнів 

старшої школи з 

використанням 

інтерактивних 

технологій 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат педагогічних 

наук Григор`єва Тетяна 

Юріївна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Ковальчук Ірина Сергіївна 

127.  
Седляр Наталія 

Сергіївна 

Роль детективної 

фабули у романі Г. 

Гріна “Брайтонський 

льодяник ” 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Соколовська 

Світлана Францівна 

завідувач кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Хант Галина Олександрівна 

128.  
Кульчицька  Наталія  

Миколаївна 

Інтертекстуальність 

драматургії Гайнера 

Мюллера 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Федоренко Лариса 

Олександрівна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 

129.  
Строчик  Світлана 

Валеріївна 

Жанрова специфіка 

драматургії Cемюеля 

Беккета 

ст. викладач кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Дмитрієва Іванна 

Володимирівна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 

130.  
Христюк Альона 

Сергіївна 

Формування 

лінгвосоціокультурної 

компетентності учнів 

основного етапу за 

допомогою малих 

літературних форм 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат педагогічних 

наук Войналович 

Людмила Петрівна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Ковальчук Ірина Сергіївна 
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131.  
Барановська  Яна 

Володимирівна 

Використання 

рольової гри у процесі 

навчання діалогічного 

мовлення на 

середньому етапі 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

педагогічних наук 

Поліщук Людмила 

Петрівна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

132.  Бондар Ольга Олегівна 

Використання 

методики 

співробітництва у 

процесі розвитку 

умінь усного 

монологічного 

мовлення учнів 

середнього етапу 

навчання 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

педагогічних наук Пушкар 

Тетяна Миколаївна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

133.  
Глушко Світлана 

Петрівна 

Використання 

відеоматеріалів у 

процесі формування 

англомовної 

лексичної 

компетентності учнів 

старшої школи з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат педагогічних 

наук Григор`єва Тетяна 

Юріївна 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Ковальчук Ірина Сергіївна 

134.  
Грицька-Анненкова 

Марина Ігорівна 

Застосування 

автентичних 

матеріалів для 

формування 

комунікативної 

компетенції учнів 

старших класів 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

педагогічних наук 

Поліщук Людмила 

Петрівна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

135.  
Зілінський Дмитро 

Вікторович 

Формування 

англомовної 

компетентності в 

діалогічному 

мовленні учнів 

старшої школи з 

використанням 

прийомів 

драматизації 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат педагогічних 

наук Григор`єва Тетяна 

Юріївна 

доцент кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат педагогічних наук 

Кубрак Сніжана Василівна 

136.  
Карплюк Ірина 

Миколаївна 

Формування 

діалогічної 

мовленнєвої 

компетенції учнів 

старшої школи на 

засадах 

індивідуалізації 

навчання 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

педагогічних наук Пушкар 

Тетяна Миколаївна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

137.  
Киризюк Катерина 

Сергіївна 

Використання 

проблемних ситуацій 

як засобу розвитку 

критичного мислення 

в учнів старшої 

школи на уроках 

англійської мови 

доцент кафедри 

англійської мови, 

кандидат педагогічних 

наук Григор`єва Тетяна 

Юріївна 

доцент кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат педагогічних наук 

Кубрак Сніжана Василівна 
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138.  
Михалушко Марія 

Олександрівна 

Формування 

стратегічної 

компетенції учнів 

середньої школи на 

основі писемних 

умінь 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

педагогічних наук Пушкар 

Тетяна Миколаївна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

139.  
Петрук Анастасія 

Олександрівнна 

Сучасні технології 

навчання англійської 

мови дітей 

дошкільного віку 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

педагогічних наук Пушкар 

Тетяна Миколаївна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

140.  
Рацун Оксана 

Василівна 

Англійські 

фразеологічні одиниці 

на позначення 

роботи/неробства: 

структурний та 

семантичний аспекти 

викладач кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук 

Очковська Анна Павлівна 

завідувач кафедри іноземних 

мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Хант Галина Олександрівна 

141.  
Сапачук Іванна 

Анатоліївна 

Індивідуальний підхід 

в навчанні техніки 

читання англійською 

мовою на 

початковому етапі 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

педагогічних наук 

Поліщук Людмила 

Петрівна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

142.  
Шевчук Олена 

Миколаївна 

Формування навичок 

письмової 

компетентності учнів 

на основі вправ 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

педагогічних наук 

Поліщук Людмила 

Петрівна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

143.  
Шелегацька Марія 

Миколаївна 

Соціокультурне 

виховання учнів 

початкової школи 

засобами англійської 

мови 

доцент кафедри 

англійської філології та 

перекладу, кандидат 

педагогічних наук Пушкар 

Тетяна Миколаївна 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету, 

кандидат філологічних наук 

Усова Ірина Василівна 

144.  
Данилко Мар`яна 

Василівна 

Факт і фікція в 

літературі 

постмодернізму (на 

матеріалі роману 

Даніеля Кельмана 

«Обмірювання світу») 

викладач кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Анхим Олексій 

Іванович 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 

145.  
Супрунець Софія 

Володимирівна 

Інтертекстуальні та 

інтермедіальні 

референції в романі 

Мартіна Шойбле 

«Сканери» 

викладач кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Анхим Олексій 

Іванович 

доцент кафедри теоретичної 

та прикладної лінгвістики 

державного університету 

"Житомирська політехніка", 

кандидат філологічних наук 

Канчура Євгенія Орестівна 

146.  
Кириленко Анастасія 

Дмитрівна 

Заголовок 

художнього твору в 

лінгвостилістичному 

аспекті (на матеріалі 

німецької художньої 

прози ХХ століття) 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Ковальова Тетяна 

Павлівна 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики державного 

університету "Житомирська 

політехніка", кандидат 

філологічних наук 

Могельницька Людмила 

Францівна 
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147.  
Шикова Марія 

Олексіївна 

Лексико-стилістичні 

особливості жанру 

інтернет-коментаря 

(на матеріалі 

німецької мови) 

доцент кафедри 

германської філології та 

зарубіжної літератури, 

кандидат філологічних 

наук Ковальова Тетяна 

Павлівна 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики державного 

університету "Житомирська 

політехніка", кандидат 

філологічних наук 

Могельницька Людмила 

Францівна 

148.  
Башманівська 

Ірина 

Валсріївна 

Відтворення лексико- 

семантичних засобів 

англомовних 

політичних промов 

при перекладі 

українською мовою 

(66 ст.) 

Топачевський Сергій 

Костянтинович - кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Мосейчук Олександр 

Михайлович- кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету 

149.  
Бештер Дарина 

Олександрівна 

Проблеми перекладу 

текстів медичного 

дискурсу (46 ст.) 

Шугаєв Андрій 

Володимирович - 

кандидат 

філологічних наук, 

старший викладач 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Мосейчук Олександр 

Михайлович- кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету 

150.  
Висоцька Юлія 

Сергіївна 

Особливості 

відтворення 

фразеологічних 

одиниць 

австралійського 

варіанту англійської 

мови (перекладацький 

аспект) (53 ст.) 

ЗорницькаІрина 

Валеріївна - кандидат 

філологічних наук, 

старший викладач 

кафедри англійської мови 

Могельницька Людмила 

Францівна - кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету "Житомиська 

політехніка" 

151.  Єні Ірина Сергіївна 

Відтворення 

фразеологічних 

одиниць на 

позначення 

зовнішності та рис 

характеру особи в 

англійській мові та їх 

переклад українською 

мовою (56 ст.) 

Пушкар Тетяна 

Миколаївна - кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Усова Ірина Василівна - 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету 

152.  
Лукиша Ірина 

Богданівна 

Лінгвістична 

характеристика 

англомовного 

поетичного тексту і 

його історична 

динаміка: 

перекладацький 

аналіз (57 ст.) 

Поліщук Людмила 

Петрівна - кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Усова Ірина Василівна - 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету 

153.  
Репчук Віра 

Михайлівна 

Лексико-граматичні 

особливості 

перекладу документів 

міжнародного права 

(55 ст.) 

Шугаєв Андрій 

Володимирович - 

кандидат 

філологічних наук, 

старший викладач 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Мосейчук Олександр 

Михайлович - кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету 
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154.  
Рущиць 

Вікторія 

Сергіївна 

Лексичні особливості 

перекладу 

внутрішнього 

монологу у романі 

Дафни дю Мор`є 

"Ребекка" 

(72 ст.) 

Дячук Наталія Валеріївна - 

кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської мови 

Могельницька Людмила 

Францівна - кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету "Житомиська 

політехніка" 

155.  
Уточкіна Юлія 

Ростиславівна 

Вивчення тендерних 

аспектів художнього 

перекладу на прикладі 

англомовних творів 

(78 ст.) 

Поліщук Людмила 

Петрівна - кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри англійської 

філології та перекладу 

Усова Ірина Василівна - 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Поліського 

національного університету 

156.  
Юхимець Яна 

Олегівна 

Реалії перекладу 

мовленнєвого акту 

згоди/незгоди у 

романі Ф.С. 

Фіцжеральда 

«Великий Гетсбі» (48 

ст.) 

Дячук Наталія Валеріївна - 

кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

англійської мови 

Могельницька Людмила 

Францівна - кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету "Житомиська 

політехніка" 

157.  
Ястребова 

Аліна 

Олександрівна 

Особливості 

відтворення 

фразеологізмів з 

гастрономічним 

компонентом при 

перекладі (56 ст.) 

Котнюк Людмила 

Григорівна- кандидат 

філологічних наук, доцент 

кафедри англійської мови 

Могельницька Людмила 

Францівна - кандидат 

філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету "Житомиська 

політехніка" 

 


