
Навчально-науковий інститут іноземної філології 2021 

№ п/п Прізвище, ім’я 
та по батькові 
здобувача вищої 

освіти 

Тема 
кваліфікаційної 

роботи 

Відомості про 
наукового керівника 

кваліфікаційної 
роботи 

Відомості про 
рецензента 

кваліфікаційної 
роботи 

1.  
Безусяк 

Іванна Анатоліївна 

«Він повернувся»: 
роман Тімура Вермеша 

й екранізація Давида 
Внендта (своєрідність 

інтерсеміотичного 
перекладу) 

доцент кафедри 
германської філології та 
зарубіжної літератури, 
кандидат філологічних 

наук Леонід Закалюжний 

доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
"Житомирська 
політехніка", 

кандидат 
філологічних наук 
Євгенія Канчура 

2.  
Іваненко 

Олена Миколаївна 

Актуалізація концепту 
«die Frau» німецькими 

прислів’ями та 
приказками 

доцент кафедри 
германської філології та 
зарубіжної літератури, 
кандидат філологічних 

наук Тараба Ірина 
Олександрівна 

в.о. завідувача 
кафедри німецької 

філології ННІ 
іноземних мов 
Черкаського 

національного 
університету імені 

Богдана 
Хмельницького Леся 

Овсієнко 

3.  
Налапко 

Світлана Сергіївна 

Особливості поетики і 
перекладу ліричних 
творів А. А. Мартіна 

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 
Євгенія Канчура 

4.  
Герц 

Максим 
Валерійович 

Гельвецизми в 
творчості 

Ф. Дюрренматта та 
особливості їх 

перекладу 

доцент кафедри 
германської філології та 
зарубіжної літератури, 
кандидат філологічних 

наук Тараба Ірина 
Олександрівна 

в.о. завідувача 
кафедри німецької 

філології ННІ 
іноземних мов 
Черкаського 

національного 
університету імені 

Богдана 
Хмельницького 
Леся Овсієнко 



5.  
Гнатюк 

Катерина Олегівна 
Мотив катастрофи у 
творчості Ф. Кафки 

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 
Євгенія Канчура 

6.  
Давидова 

Діана Юріївна 

Роман Крістіана 
Крахта «Імперіум»: 

жанрова своєрідність, 
проблематика, 

постколоніальний 
контекст 

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 
Євгенія Канчура 

7.  
Кукліч 

Ірина Ігорівна 

Міфопоетична картина 
світу у романі 

Т. Манна “Йосип та 
його брати” 

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 
Євгенія Канчура 

8.  
Лавренчук 

Тетяна Сергіївна 

Інтертекстуальні 
зв’язки в творчості 

А. А.Мартіна 

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 
Євгенія Канчура 

9.  
Мошківська 

Людмила 
Михайлівна 

Навчання 
старшокласників 
загальноосвітньої 

школи обговорення 
проблем у процесі 
міжкультурного 

спілкування (німецька 
мова) 

доцент кафедри 
германської філології та 
зарубіжної літератури, 
кандидат педагогічних 

наук Горобченко Наталія 
Володимирівна 

старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 
Наталія Бурмакіна 



10.  
Мудрієвська 

Анастасія 
Русланівна 

Модерністські традиції 
у творчості Германа 

Гессе 

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 
Євгенія Канчура 

11.  
Мякушко 

Наталія Вікторівна 

Формування 
граматичної 

компетентності в 
усному мовленні на 

засадах інтегрованого 
навчання учнів 
старшої школи 

доцент кафедри 
германської філології та 
зарубіжної літератури, 
кандидат педагогічних 

наук Горобченко Наталія 
Володимирівна 

старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 
Наталія Бурмакіна 

 

12.  
Уолсер 

Наталія Леонідівна 

Особливості типології 
словоскладання в 
контексті неології 
сучасної німецької 

мови 

доцент кафедри 
германської філології та 
зарубіжної літератури, 
кандидат філологічних 

наук Тараба Ірина 
Олександрівна 

в.о. завідувача 
кафедри німецької 

філології ННІ 
іноземних мов 
Черкаського 

національного 
університету імені 

Богдана 
Хмельницького 
Леся Овсієнко 

13.  
Ющенко 
Сергій 

Олексадрович 

Навчання учнів 
старшої школи 

міжкультурного 
спілкування 

німецькою мовою з 
орієнтацією на вибір 

професії 

доцент кафедри 
германської філології та 
зарубіжної літератури, 
кандидат педагогічних 

наук Горобченко Наталія 
Володимирівна 

старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 
Наталія Бурмакіна 

 

14.  
Березкіна 

Юлія 
Олександрівна 

Функціонування 
прийменника with у 
сучасній англійській 

мові 

доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Юлія Лісова 

 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 

політехніка» Олена 
Черниш 



15.  
Білик 

Тетяна 
Станіславівна 

Методика розвитку 
усного монологічного 

мовлення 
старшокласників в 
умовах автономії 

навчання іноземної 
мови 

доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат педагогічних 
наук Наталія Щерба 

 

професор КВНЗ 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради, 

доктор педагогічних 
наук Ольга 
Заблоцька 

16.  
Власюк 

Ірина Валеріївна 

Комунікативний збій у 
ситуації 

міжкультурного 
спілкування: лексико-

семантичний та 
прагматичний аспекти 

доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Юлія Лісова 

 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Олена Черниш 

17.  
Соколова 

Софія 
Олександрівна 

Формування вмінь 
креативного писемного 

мовлення учнів 
основної школи на 

уроках іноземної мови 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат педагогічних 
наук Наталія Прокопчук 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Олена Черниш 

18.  
Гринько 

Анна 
Володимирівна 

Лексичні інновації в 
сучасному дискурсі 
англомовних газет: 

структура та семантика 

доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Юлія Лісова 

 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Олена Черниш 

19.  
Данильчук 

Андрій Андрійович 

Мовні засоби 
позначення 

точної/неточної 
кількості в сучасній 

англійській мові 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Ірина Рудик 

завідувач кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 
Тетяна Ковальова 



20.  
Зеленський 
Михайло 

Віталійович 

Особливості 
конвергентного і 
дивергентного 

розвитку національних 
варіантів літературної 

англійської мови 

доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Віра Євченко 

завідувач кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
"Житомирська 
політехніка", 

кандидат 
філологічних наук 

Могельницька 
Людмила 

21.  
Іванова 

Олександра 
Володимирівна 

Мовна особистість 
автора спортивного 
репортажу як жанру 

сучасного 
англомовного 

медійного дискурсу 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Інна Савчук 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Олена Черниш 

22.  
Лозовська 
Анастасія 

Володимирівна 

Культурно-обумовлені 
фразеологізми в 

сучасній англійській 
мові (на матеріалі 

інтернет-медіа 
ресурсів) 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Олег Гирин 

завідувач кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
"Житомирська 
політехніка", 

кандидат 
філологічних наук 

Могельницька 
Людмила 

23.  
Лук`янець 
Володимир 
Вікторович 

Особливості 
практичної 

лексикографії в епоху 
інтернету 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Ірина Рудик 

завідувач кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 
Тетяна Ковальова 

24.  
Мудрак 

Катерина 
Олександрівна 

Засоби вербалізації 
поняття «здоров'я» в 
сучасній англійській 

мові 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Ірина Рудик 

завідувач кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 
Тетяна Ковальова 



25.  
Новик 

Валерій 
Валерійович 

Аналітизація 
англійської мови на 
синтаксичному рівні 

(діахронічний аспект) 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Олег Гирин 

завідувач кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
"Житомирська 
політехніка", 

кандидат 
філологічних наук 

Могельницька 
Людмила 

26.  
Целуєва 

Вікторія Вікторівна 

Умови ефективності 
розвитку англомовних 

дискутивних вмінь 
учнів старшої школи 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат педагогічних 
наук Наталія Прокопчук 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Олена Черниш 

27.  
Самко 

Кристіна Олегівна 

Засоби вираження 
заперечення у 

ранньоновоанглійській 
мові 

доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Юлія Лісова 

 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Олена Черниш 

28.  
Скабицька 
Анастасія 
Вікторівна 

Основні засоби 
поповнення 

лексичного складу 
сучасної англійської 

мови 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Олег Гирин 

завідувач кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
"Житомирська 
політехніка", 

кандидат 
філологічних наук 

Могельницька 
Людмила 

29.  
Телешман 

Юлія Бориславівна 

Формування лексичної 
компетентності учнів 

старшої школи 
засобами медіаосвітніх 

технологій 

кандидат пелагогічних 
наук, професор кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 
Житомрського державного 

університету імені Івана 
Франка Лариса Калініна 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка» 

Ірина Ковальчук 



30.  
Тищик 

Ольга Петрівна 

Лінгвокультурні й 
семантичні 
особливості 

антропонімічних 
епонімів сучасної 
англійської мови 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Інна Савчук 

завідувач кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
"Житомирська 
політехніка", 

кандидат 
філологічних наук 

Могельницька 
Людмила 

31.  
Хрустицька 
Владислава 
Вадимівна 

Лінгвокогнітивні й 
структурні особливості 
топонімічних епонімів 
сучасної англійської 

мови 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Інна Савчук 

завідувач кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
"Житомирська 
політехніка", 

кандидат 
філологічних наук 

Могельницька 
Людмила 

32.  
Шмідт 

Дар`я Павлівна 

Формування вмінь 
групового спілкування 
учнів старшої школи 

на основі 
кооперативних 

технологій 

кандидат пелагогічних 
наук, професор кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 
Житомрського державного 

університету імені Івана 
Франка 

Лариса Калініна 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка» 

Ірина Ковальчук 

33.  
Шуляренко 
Владислава 

Олександрівна 

Інверсія у 
ранньоновоанглійській 

мові 

доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Юлія Лісова 

 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Олена Черниш 

34.  
Щукіна 
Ольга 

Олександрівна 

Емоційний концепт 
ЗДИВУВАННЯ у 

сучасній британській 
картині світу 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Інна Савчук 

Доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Людмила Соловйова 



35.  
Григорчук 

Поліна Юріївна 
Особливості сучасного 

медійного дискурсу 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Олег Гирин 

завідувач кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
"Житомирська 
політехніка", 

кандидат 
філологічних наук 

Могельницька 
Людмила 

36.  
Денисюк 

Наталія Сергіївна 

Мовне портфоліо як 
засіб оцінювання та 

самооцінювання 
учнями рівня 

володіння іноземною 
мовою у XXI сторіччі 

(базова середня школа) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент, завідувач 
кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 
лінгвістики 

Валентина Папіжук 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Житомирського 
військового 

інституту імені 
С. П. Корольова, 

кандидат 
педагогічних наук 

Оксана Слоньовська 

37.  
Калінчук 

Лілія Андріївна 

Формування 
полікультурної 
комунікативної 

компетентності в учнів 
старшої школи на 

матеріалах культурно- 
країнознавчих текстів 

кандидат педагогічних 
наук, доцент, завідувач 
кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 
лінгвістики 

Валентина Папіжук 

завідувач кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Хант Галина 

38.  
Печенюк 

Іванна Миколаївна 

Використання 
автентичних коміксів 
на уроках іноземної 

мови як засіб навчання 
усного мовлення 

кандидат педагогічних 
наук, доцент, завідувач 
кафедри міжкультурної 

комунікації та прикладної 
лінгвістики 

Валентина Папіжук 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Житомирського 
військового 

інституту імені 
С. П. Корольова, 

кандидат 
педагогічних наук 

Оксана Слоньовська 

39.  
Смірнова 
Анастасія 

Костянтинівна 

Методика розвитку 
лексико-граматичних 

навичок учнів 
основного етапу в 

умовах дистанційного 
навчання іноземної 

мови 

доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат педагогічних 
наук Наталія Щерба 

 

професор КВНЗ 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради, 

доктор педагогічних 
наук 

Ольга Заблоцька 



40.  
Турчин 

Ірина Юріївна 

Оціночні стратегії в 
дискурсі сучасної 

британської преси: 
комунікативно-

когнітивний підхід 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Інна Савчук 

завідувач кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
"Житомирська 
політехніка", 

кандидат 
філологічних наук 

Могельницька 
Людмила 

41.  
Харитонова 

Катерина Ігорівна 

Використання 
електронних 

застосунків у розвитку 
орфографічних 
навичок учнів 

старшого етапу ЗЗСО 

доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат педагогічних 
наук Наталія Щерба 

 

професор КВНЗ 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради, 

доктор педагогічних 
наук 

Ольга Заблоцька 

42.  
Юрченко 

Олена Віталіївна 

Поширення мовних 
рис американського 
варіанту англійської 
мови в британську 

англійську 

Доцент кафедри 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики, 

кандидат філологічних 
наук Олег Гирин 

завідувач кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
"Житомирська 
політехніка", 

кандидат 
філологічних наук 

Могельницька 
Людмила 

43.  
Андрієвич 

Іванна Юріївна 

Способи відтворення 
реалій як елементів 

національної картини 
світу 

Доцент кафедри 
англійської мови, кандидат 

філологічних наук 
Сніховська Ірена 

Доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Людмила Соловйова 

44.  
Гурульова 

Ірина Миколаївна 

Специфіка реалізації 
емоції радості в 

сучасній англійській 
мові 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 
Нідзельська Юлія 

Кандидат 
філологічних наук, 
доцент, заступник 
завідувача кафедри 

іноземних мов 
Житомирського 

військового 
інституту  імені 
С. П. Корольова 
Маліновський 

Едуард 



45.  
Дубравська 

Олена Сергіївна 

Особливості реалізації 
стратегії дискредитації 

в американському 
політичному дискурсі 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 
Мосієнко Олена 

Доцет кафедри 
англійської філології 
та перекладу ФЛСК 

Національного 
авіаційного 

університету, 
кандидат 

філологічних наук 
Свірідова Юлія 

46.  
Жиренкова 
Єлизавета 

Олександрівна 

Відтворення поетики 
історичного роману 

при перекладі 
українською мовою 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 

Зорницький Андрій 

завідувач кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Хант Галина 

47.  
Коваль 
Діана 

Володимирівна 

Особливості реалізації 
концепту ТЕРОРИЗМ 

у сучасному 
американському 

медійному дискурсі 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 
Нідзельська Юлія 

Кандидат 
філологічних наук, 
доцент, заступник 
завідувача кафедри 

іноземних мов 
Житомирського 

військового 
інституту  імені 
С. П. Корольова 
Маліновський 

Едуард 

48.  
Кучмійчук 

Валерія 
Олександрівна 

Лексико семантичні 
групи Одяг та Взуття в 

англійській мові: 
структурно-

семантичний аспект 

Завідувач кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 
Борисенко Наталія 

завідувач кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Хант Галина 

49.  
Кравчук 

Лія Миколаївна 

Відвторення назв 
національно-

суспільних реалій у 
англо-українському 

перекладі політичних 
промов 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 

Топачевський Сергій 

завідувач кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Хант Галина 

50.  
Кульбовська 

Дарія Сергіївна 

Комунікативні 
стратегії репрезентації 

торгівельної війни у 
сучасних англомовних 

текстах новин 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 
Мосієнко Олена 

Доцет кафедри 
англійської філології 
та перекладу ФЛСК 

Національного 
авіаційного 

університету, 
кандидат 

філологічних наук 
Свірідова Юлія 



51.  
Михайленко 

Віталій 
Володимирович 

Особливості 
функціонування 

біблеїзмів у межах 
сучасного 

англомовного 
політичного  дискурсу 

та способи їх 
перекладу українською 

мовою 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 
Нідзельська Юлія 

Кандидат 
філологічних наук, 
доцент, заступник 
завідувача кафедри 

іноземних мов 
Житомирського 

військового 
інституту імені 
С. П. Корольова 
Маліновський 

Едуард 

52.  
Назола 

Валерія Віталіївна 

Засоби вираження 
епістемічної 

модальності в 
ранньоновоанглійській 

мові 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук, 

директор ННІ іноземної 
філології Полховська 

Марина 

Кандидат 
філологічних наук, 
доцент, заступник 
завідувача кафедри 

іноземних мов 
Житомирського 

військового 
інституту імені 
С. П. Корольова 
Маліновський 

Едуард 

53.  
Наумович 

Алла Вікторівна 

Відтворення термінів-
словосполучень при 

перекладі англомовних 
законодавчих текстів 
українською мовою 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 

Топачевський Сергій 

завідувач кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Хант Галина 

54.  
Нашуан 

Мохаммед 

Відтворення метафори 
в перекладах сонетів 

В. Шекспіра 
українською мовою 

Доцент кафедри 
англійської мови, кандидат 

філологічних наук 
Сніховська Ірена 

Доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Людмила Соловйова 

55.  
Пилипчук 

Віталій Васильович 

Відтворення специфіки 
авторського 

художнього світу при 
перекладі романів у 

жанрі фентезі 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 

Зорницький Андрій 

завідувач кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Хант Галина 

56.  
Радченко 

Дарина Юріївна 

Відтворення 
англійських 

телескопічних слів в 
українському 

перекладі англомовної 
художньої літератури 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 

Топачевський Сергій 

завідувач кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Хант Галина 



57.  
Савчук 

Анастасія 
Миколаївна 

Відтворення жанрової 
специфіки англомовної 
детективної літератури 

в українських 
перекладах 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 

Зорницький Андрій 

завідувач кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Хант Галина 

58.  
Седляр 
Оксана 

Володимирівна 

Лінгвокультурна 
адаптація жартів в 

українському 
перекладі англомовних 

ігрових фільмів 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 

Топачевський Сергій 

завідувач кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету, 

кандидат 
філологічних наук 

Хант Галина 

59.  
Чижевська 
Олександра 
Анатоліївна 

Специфіка 
функціонування 

метафор у сучасному 
англомовному 

рекламному дискурсі 

Доцент кафедри 
англійської філології та 

перекладу, кандидат 
філологічних наук 
Нідзельська Юлія 

Кандидат 
філологічних наук, 
доцент, заступник 
завідувача кафедри 

іноземних мов 
Житомирського 

військового 
інституту  імені 
С. П. Корольова 
Маліновський 

Едуард 

60.  
Аксьонова 

Оксана 
Валеріївна 

Англійськомовні 
фразеологічні одиниці 

з гастрономічним 
компонентом: 

лінгвокультурологічни
й аспект (94 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Прокопчук Наталія 

кандидат 
філологічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри теоретичної 
та прикладної 

лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
Політехніка» 

Могельницька 
Людмила 

61.  
Андрійчук 
Катерина 
Олегівна 

Використання 
мобільних додатків у 

вдосконаленні 
лексичної 

компетентності учнів 
основної школи (82 

стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Прокопчук Наталія 

кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, заступник 

директора з 
навчально- 

методичної роботи 
комунального 

закладу 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради 
Калінін Вадим 



62.  
Бовсунівська 

Валентина 
Олександрівна 

Методичні основи 
організації тестового 
контролю знань учнів 

старших класів у 
процесі навчання 

іноземної мови (75 
стор.) 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Папіжук Валентина 

кандидат 
філологічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри іноземних 
мов Поліського 
національного 
університету 
Хант Галина 

63.  
Гекалюк 

Наталія Вікторівна 
 

Основні мовленнєві 
характеристики 

детектива Еркюля 
Пуаро в романах 

А. Крісті (75 стор.) 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської філології та 
перекладу 

Полховська Марина 

кандидат 
філологічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри теоретичної 
та прикладної 

лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
Політехніка» 

Могельницька 
Людмила 

64.  
Олійник 

Ольга 
Андріївна 

Лінгвостилістичні 
засоби створення 

образу головного героя 
в художньому творі (на 

матеріалі роману 
Дж.Остін "Гордість та 

упередження") (65 
стор.) 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Жуковська Вікторія 

кандидат 
філологічних 
наук, доцент, 

завідувач кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
Політехніка» 

Могельницька 
Людмила 

65.  
Владиченко 

Катерина 
Миколаївна 

Сленг в 
англійськомовному 
газетному дискурсі: 

семантичний та 
словотворний аспекти 

(88 стор.) 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Жуковська Вікторія 

кандидат 
філологічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри теоретичної 
та прикладної 

лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
Політехніка» 

Могельницька 
Людмила 

66.  
Минюк 
Дмитро 
Іванович 

Методика навчання 
старшокласників 

писемного мовлення з 
використанням 

електронних 
генераторів змісту (93 

стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Щерба Наталія 

доктор педагогічних 
наук, професор 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської 
обласної ради 

Заблоцька Ольга 



67.  
Плотнікова 

Марія 
Федорівна 

Використання 
матеріалів іншомовних 
періодичних видань як 

засобу формування 
потенціального 

словника 
старшокласників (93 

стор.) 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Папіжук Валентина 

кандидат 
філологічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри іноземних 
мов Поліського 
національного 
університету 
Хант Галина 

68.  
Побідаш 
Дарина 

Сергіївна 

Теорія 
постколоніалізму. 

Література Нігерії (на 
прикладі творчості 

Чінуа Ачебе) (79 стор.) 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

германської філології та 
зарубіжної літератури 

Коляда Олег 

кандидат 
філологічних 
наук,старший 

викладач кафедри 
теорії та історії 

світової літератури 
Рівненського 
державного 

гуманітарного 
університету 

Капелюх Дмитро 

69.  
Пожарський 

Артем 
Сергійович 

Антиутопічна традиція 
та її рецепція в 

творчості Маргарет 
Етвуд (77 стор.) 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської філології та 
перекладу Ієвітіс Іванна 

кандидат 
філологічних наук, 
старший викладач 
кафедри теорії та 

історії світової 
літератури 

Рівненського 
державного 

гуманітарного 
університету 

Капелюх Дмитро 

70.  
Радченко 
Дарина 
Юріївна 

Структурно-
семантичні та 
прагматичні 
особливості 

телескопічних слів у 
сучасній англійській 

мові (72 стор.) 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Лісова Юлія 

кандидат 
філологічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри іноземних 
мов Поліського 
національного 
університету 
Хант Галина 

71.  
Рибчинська 

Наталія 
Миколаївна 

Лексико-семантичне 
поле «вольові якості 

людини» (на матеріалі 
сучасної англійської 

мови) (83 стор.) 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Лісова Юлія 

кандидат 
філологічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри іноземних 
мов Поліського 
національного 
університету 
Хант Галина 

72.  
Савицька 

Віра 
Валеріївна 

Теорія 
постколоніалізму. 

Література Індії (на 
прикладі творчості 
Салмана Рушді) (79 

стор.) 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

германської філології та 
зарубіжної літератури 

Коляда Олег 

кандидат 
філологічних 
наук,старший 

викладач кафедри 
теорії та історії 

світової літератури 
Рівненського 
державного 

гуманітарного 
університету 

Капелюх Дмитро 



73.  
Тарасюк 

Дар’я 
Геннадіївна 

Метод проекту як засіб 
організації іншомовної 
самостійної діяльності 
учнів старшого етапу 

ЗЗСО (81 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Прокопчук Наталія 

кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, заступник 

директора з 
навчально- 

методичної роботи 
комунального 

закладу 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради 
Калінін Вадим 

74.  
Циганок 
Галина 

Василівна 

Методика 
використання 
інтерактивних 

технологій у навчанні 
старшокласників 

усного діалогічного 
мовлення (98 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Щерба Наталія 

доктор педагогічних 
наук, професор 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської 
обласної ради 

Заблоцька Ольга 

75.  
Чумак 
Юлія 

Володимирівна 

Теорія 
постколоніалізму. 

Література Карибських 
островів (на прикладі 

творчості Дерека 
Волкотта) (60 стор.) 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

германської філології та 
зарубіжної літератури 

Коляда Олег 

кандидат 
філологічних 
наук,старший 

викладач кафедри 
теорії та історії 

світової літератури 
Рівненського 
державного 

гуманітарного 
університету 

Капелюх Дмитро 

76.  
Шкуратюк 

Тетяна 
Валеріївна 

Використання 
текстових матеріалів 

як засобу 
вдосконалення 

іншомовної лексичної 
компетентності учнів 
старшого ступеня ЗНЗ 

(68 стор.) 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Папіжук Валентина 

кандидат 
філологічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри іноземних 
мов Поліського 
національного 
університету 
Хант Галина 

77.  Башмановська 
Олена Вячеславівна 

Ефективність та засоби 
використання 

інтерактивної SMART- 
дошки на уроках 

англійської мови в 
основній школі (76 

стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Прокопчук Наталія 

кандидат 
філологічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри теоретичної 
та прикладної 

лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
Політехніка» 

Могельницька 
Людмила 



78.  
Осадча 

Валентина 
Олександрівна 

Формування 
комунікативної 

компетентності учнів 
молодшого шкільного 
віку в інтерактивному 

контексті (68 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, професор кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Калініна Лариса 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

Соловйова Лариса 

79.  
Пастухова 

Юлія 
Станіславівна 

Методика навчання 
англомовних ідіом 

учнів основного етапу 
засобами веб- 

застосунків. (70 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Щерба Наталія 

доктор педагогічних 
наук, професор 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської 
обласної ради 

Заблоцька Ольга 

80.  
Пишнюк 
Маріна 
Ігорівна 

Використання 
мобільних телефонів в 
класі як необхідність 

сучасного уроку 
іноземної мови (84 

стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Прокопчук Наталія 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

Соловйова Лариса 

81.  
Поліщук 

Олександра 
Ігорівна 

Використання мовних 
ігор в навчанні 

англійської мови учнів 
молодшого шкільного 

віку (75 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, професор кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Калініна Лариса 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

Соловйова Лариса 

82.  
Спіркова 
Дарина 

Андріївна 

Розвиток вмінь 
говоріння учнів 
основної школи 

засобами мобільних 
додатків (85 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Прокопчук Наталія 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
державного 

університету 
«Житомирська 
Політехніка» 

Черниш Оксана 

83.  Холод 
Інна Володимирівна 

Формування вмінь 
говоріння молодших 
школярів на основі 

зорової наочності (47 
стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, професор кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Калініна Лариса 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

Ковальова Тетяна 



84.  
Шикір 

Юлія Ігорівна 
 

Можливість розвитку 
прагматичних 

компетентностей учнів 
основного етапу у 
навчанні усного 

діалогічного мовлення: 
експліцитний та 

імпліцитний підходи 
(78 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Щерба Наталія 

доктор педагогічних 
наук, професор 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської 
обласної ради 

Заблоцька Ольга 

85.  
Шиндерова 

Валерія 
Анатоліївна 

Особливості розвитку 
дискурсивної 

усномовленнєвої 
компетентності учнів 

основного етапу 
засобами технології 
Speaking Club. (68 

стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Щерба Наталія 

доктор педагогічних 
наук, професор 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської 
обласної ради 

Заблоцька Ольга 

86.  Щербакова 
Ольга Вікторівна 

Навчання англійської 
мови молодших 

школярів на основі 
принципу“Learning by 

doing” (68 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, професор кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Калініна Лариса 

Кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

Ковальова Тетяна 

87.  
Бармак 
Софія 

Володимирівна 

Формування лексичної 
компетентності учнів 

основної школи на 
основі ігрових 

технологій (63 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

германської філології та 
зарубіжної літератури 

Свириденко Ірина 

Кандидат 
педагогічних наук, 

в. о. завідувача 
кафедри іноземних 

мов Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка» 

Андрійчук Наталія 

88.  
Мельник 
Валерія 

Сергіївна 

Формування 
іншомовної 

комунікативної 
компетентності учнів 

основної школи 
засобами 

німецькомовних 
матеріалів (64 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

германської філології та 
зарубіжної літератури 

Свириденко Ірина 

кандидат 
педагогічних наук, 

в.о. завідувача 
кафедри іноземних 

мов Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка» 

Андрійчук Наталія 

89.  
Покраса 

Кристина 
Сергіївна 

Використання смарт- 
технологій у 

формуванні мовної 
компетентності учнів 
основної школи (63 

стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

германської філології та 
зарубіжної літератури 

Свириденко Ірина 

кандидат 
педагогічних наук, 

в.о. завідувача 
кафедри іноземних 

мов Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка» 

Андрійчук Наталія 



90.  Бісик 
Олена Петрівна 

Використання освітніх 
платформ для розвитку 

рецептивних вмінь 
учнів основної школи 
в умовах гібридного 
навчання (82 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Прокопчук Наталія 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

Соловйова Лариса 

91.  
Бондарчук 

Альона 
Михайлівна 

Навчання говоріння 
учнів молодшого 
шкільного віку на 
основі складання 
власних історій 

(54 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, професор кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Калініна Лариса 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

Ковальова Тетяна 

92.  
Гаврилюк 

Олександра 
Сергіївна 

Методика розвитку 
соціокультурної 

компетентності учнів 
основного етапу 

засобами веб-
застосунків (62 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Щерба Наталія 

доктор педагогічних 
наук, професор 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської 
обласної ради 

Заблоцька Ольга 

93.  
Крішан 
Дар'я 

Віталіївна 

Використання 
комп'ютерних 

технологій в навчанні 
письма учнів 

молодшого шкільного 
віку (81 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, професор кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Калініна Лариса 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

Соловйова Лариса 

94.  
Кондратенко 

Ярослава 
Олександрівна 

Використання освітніх 
платформ на заняттях з 
ІМ для розвитку вмінь 
читання учнів основної 

школи (64 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Прокопчук Наталія 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

Ковальова Тетяна 

95.  
Ліпіцька 
Маріна 

Валеріївна 

Особливості 
використання 

комп’ютерних ігор у 
розвитку мовних 

компетентностей учнів 
основного етапу 

(66 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Щерба Наталія 

доктор педагогічних 
наук, професор 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської 
обласної ради 

Заблоцька Ольга 

96.  
Нагорна 

Ольга 
Павлівна 

Методика розвитку 
англомовної 

писемномовленнєвої 
компетентності учнів 

основного етапу в 
контексті SТЕМ-освіти 

(64 стор.) 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 

Щерба Наталія 

доктор педагогічних 
наук, професор 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської 
обласної ради 

Заблоцька Ольга 



97.  Астрахан 
Анастасія Юріївна 

Мовні характеристики 
релігійних текстів: 

лінгвокультурологічни
й та перекладацький 

аспекти (51 стор.) 

Дячук Наталія Валеріівна - 
кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 
англійської мови 

Скляренко Олеся 
Богданівна- кандидат 

філологічних наук, 
доцент кафедри 

іноземної, філології, 
перекладу та 

методики викладання 
ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницького 
державного 

педагогічного 
університету імені 

Григорія Сковороди» 

98.  
 

Петренко 
Богдана Олегівна 

Особливості 
відтворення 

індивідуальних 
характеристик 

мовлення персонажа в 
українському 

перекладі (на матеріалі 
роману Сильвії Плат 

«Під скляним 
ковпаком») 
(62 стор.) 

Дячук Наталія Валеріівна - 
кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 
англійської мови 

Тимчук Олена 
Тихонівна - кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
практики англійської 
мови Дрогобицького 

державного 
педагогічного 

університету імені 
Івана Франка 

99. Безуса Аліна 
Петрівна 

Лексико-семантичні та 
лінгвопрагматичні 

характеристики 
похідних іменників на 

позначенні дії в 
англомовному 

медійному дискурсі, 
(76 с.) 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови  
Чумак Людмила 

кандидат 
педагогічних наук, 
завідувач кафедри 
іноземних мов за 

професійним 
спрямуванням та 

гуманітарних 
дисциплін 

Державного 
університету 

інфраструктури та 
технологій, доцент 

Корєшкова Світлана 

100. 
Бовсунівська 

Вікторія 
Олегівна 

Особливості перекладу 
англомовних 

рекламних текстів 
українською мовою, 

(79 с.) 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови  
Інна Білюк 

кандидат 
філологічних наук, 
асистент кафедри 
теорії і практики 

перекладу з 
англійської мови 

Інституту філології 
Київського 

національного 
університету імені 
Тараса Шевченко 

Ірина Данильченко 

101. 
Ганношина 

Ірина 
Миколаївна 

Процеси інтеграції та 
диференціації в 

системі композитології 
сучасної англійської 

мови, (93 с.) 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови  
Чумак Людмила 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземної філології 

та перекладу 
Вінницького 
торговельно-
економічного 

інституту КНТЕУ 
Віолета Нечипоренко 



102. Грач Крістіна 
Юріївна 

Лексично-семантичне 
поле family/сім’я в 

англійській та 
українській мовах: 

зіставний та 
перекладацький 
аспекти, (78 с.) 

Кандидат філологічних 
наук, старший викладач 

кафедри англійської мови 
Оксана Кодубовська 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземної філології, 

перекладу та 
методики викладання 

ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 

державний 
педагогічний 

університет імені 
Григорія Сковороди» 

Олеся Скляренко  

103. 
Гриценюк 

Діана 
Михайлівна 

Лексико-семантичне 
поле house/home/дім в 

англійській та 
українській мовах: 

зіставний та 
перекладацький 
астекти,( 71 с.) 

Кандидат філологічних 
наук, старший викладач 

кафедри англійської мови 
Оксана Кодубовська 

кандидат 
філологічних наук, 
асистент кафедри 
теорії і практики 

перекладу з 
англійської мови 

Інституту філології 
Київського 

національного 
університету імені 
Тараса Шевченко 

Ірина Данильченко 

104. 
Добрінська 

Любов 
Олегівна 

Оказіональне 
словотворення у 
кінодискурсі(на 

матеріалі 
англійськомовних 
кінофільмів) (83 с.)  

Кандидат філологічних 
наук, старший викладач 

кафедри англійської 
філології та перекладу 

Андрій Шугаєв 

Доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

105. Задоєнко 
Ольга Ігорівна 

Дискурсивні стратегії 
й тактики формування 
іміджу міжнародних 

організацій в 
англійськомовному 
інтернет-дискурсі 

Кандидат філологічних 
наук, старший викладач 

кафедри англійської 
філології та перекладу 

Андрій Шугаєв 

Доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

106. 
Зазірний 
Андрій 

Анндійович  

Гендерні стереотипи в 
англомовній картині 

світу та їх відтворення 
в українському 

перекладі (на матеріалі 
паремій), 96 с. 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови 
Житомирського 

державного університету 
імені Івана Франка 
Людмила Котнюк 

Кандидат 
педагогічних наук, 
завідувач кафедри 
іноземних мов за 

професійним 
спрямуванням та 

гуманітарних 
дисциплін 

Державного 
університету 

інфраструктури та 
технологій, доцент 

Корєшкова Світлана 

107. 
Конопля 
Марина 

Сергіївна 

Лінгвістичні засоби 
реалізації 

комунікативних 
стратегій у формуванні 

образу України в 
англомовних новинних 

текстах, 90с.  

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської філології та 
перекладу  

Олена Мосієнко 

кандидат 
філологічних наук, 
завідувач кафедри 

іноземних мов 
Поліського 
національно 

університету Галина 
Хант 

108. Костюк Софія 
Олегівна 

Англійські 
фразеологізми з 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

Кандидат 
філологічних наук, 



антропонімним 
компонентом та їх 

відтворення в 
українському 

перекладі (73 с.) 

англійської мови 
Житомирського 

державного університету 
імені Івана Франка  
Людмила Котнюк 

доцент кафедри 
практики англійської 

мови Черкаського 
національного 

університету імені 
Богдана 

Хмельницького 
Юлія Шуба 

109. 
Кулак 

Владислав 
Ігорович 

Прагматичні 
особливості 

англомовного 
рекламного тексту (на 

матеріалі групи товарів 
“Продукти харчування 

та напої”), 88 с. 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови  
Інна Білюк 

Кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
практики англійської 

мови Черкаського 
національного 

університету імені 
Богдана 

Хмельницького 
Юлія Шуба 

110. Кущ Ольга 
Василівна 

Особливості передачі 
метафори в англо-

українському 
перекладі ( на 

матеріалі романі В. 
Текерея “Vanity Fair”, 

89 с. 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови 
Житомирського 

державного університету 
імені Івана Франка  
Ірена Сніховська 

Кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземної філології, 

перекладу та 
методики викладання 

ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 

державний 
педагогічний 

університет імені 
Григорія Сковороди» 

Олеся Скляренко 

111. Лугін Артем 
Олександрович  

Функціонування 
дискурсивних маркерів 

у сучасному 
англійськомовному 
медіа-дискурсі, 85 с. 

Кандидат філологічних 
наук, старший викладач 

кафедри англійської 
філології та перекладу 

Андрій Шугаєв 

Доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

112. 
Луцко 

Олександра 
Сергіївна 

Етапи розвитку та 
шляхи формування 

англійських термінів 
екології й специфіка їх 
перекладу українською 

мовою , 85 с. 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської філології та 
перекладу 

Світлана Вискушенко 

Кандидат 
філологічних наук, 
завідувач кафедри 

іноземних мов 
Поліського 

національного 
університету  
Галина Хант 

113. Марчук Тетяна 
Олександрівна 

Мовні засоби 
вербалізацій концепту 
АМЕРИКАНСЬКИЙ 
ПІВДЕНЬ в романі 
Маргарет Мітчелл: 

«Звіяні вітром» 
лінгвокультурний та 

перекладацький 
аспекти  

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови  
Людмила Котнюк 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземної філології 

та перекладу 
Вінницького 
торговельно-
економічного 

інституту КНТЕУ 
Віолета Нечипоренко 

114. Масік Ігор 
Петрович 

Когнітивно-семантичні 
особливості 

англомовного 
рекламного тексту ( на 
метеріалі групи товарів 

“Косметика та 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови 
Інна Білюк 

Кандидат 
педагогічних наук, 
завідувач кафедри 
іноземних мов за 

професійним 
спрямуванням та 



парфюмерія”), 84 с.  гуманітарних 
дисциплін 

Державного 
університету 

інфраструктури та 
технологій, доцент 

Корєшкова Світлана 

115. Мельник Ольга 
Володимирівна 

Тактико-стратегічна 
організація атракції в 
тексті англомовних 

інтернет-новин, 81 с.  

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови  
Людмила 

Кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
практики англійської 

мови Черкаського 
національного 

університету імені 
Богдана 

Хмельницького  
Юлія Шуба  

116. 
Невінська 
Вікторія 

Вікторівна 

Національно-
культурна специфіка 
функціонування та 

перекладу 
евфемінізмів, 73 с.  

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови 
Житомирського 

державного університету 
імені Івана Франка  
Ірена Сніховська 

Кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземної філології 

та перекладу 
англійської мови 
Дрогобицького 

державного 
університету імені 

Івана Франка 
Олена Тимчук 

117. Осацька Олена 
Валеріївна 

Роль вербальних, 
невербальних та 
паралінгвальних 

засобів у 
англомовному 

рекламному тексті,  
74 с. 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови 
Інна Білюк 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземної філології 

та перекладу 
Вінницького 
торговельно-
економічного 

інституту КНТЕУ 
Віолета Нечипоренко 

118. 
Пилипко  
Дмитро 

Юрійович 

Англійська 
терміносистема 

венчурного 
фінансування лексико-

семантичний та 
перекладацький 

аспекти, 85 с. 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської філології та 
перекладу 

Світлана Вискушенко 

Кандидат 
філологічних наук, 
завідувач кафедри 

іноземних мов 
Поліського 

національного 
університету  
Галина Хант 

119. Тюхай Альона 
Ігорівна 

Когнітивно-
прагматичні основи 

корпоративного іміджу 
( на матеріалі 

англійськомовних 
новинних текстів), 

75 с. 

Кандидат філологічних 
наук, старший викладач 

кафедри англійської 
філології та перекладу 

Андрій Шугаєв 

Доцент кафедри 
іноземних мов 

Поліського 
національного 
університету 

120. 
Ушенок 
Віталій 

Сергійович 

Лінгвокультурний 
аспект мовної гри в 

англомовному 
рекламному дискусі, 

77 с. 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови 
Житомирського 

державного університету 
імені Івана Франка  
Ірена Сніховська 

Кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
іноземної філології 

та перекладу 
англійської мови 
Дрогобицького 



державного 
університету імені 

Івана Франка 
Олена Тимчук 

121. Шапран Юлія 
Євгенівна 

Лексико-сематичні та 
функціональні 
характеристики 

скорочень-неологізмів 
У англомовному 

медійному  дискурсу, 
73 с. 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

англійської мови  
Чумак Людмила 

кандидат 
філологічних наук, 
асистент кафедри 
теорії і практики 

перекладу з 
англійської мови 

Інституту філології 
Київського 

національного 
університету імені 
Тараса Шевченко 

Ірина Данильченко 

122. Якубовська Інна 
Олександрівна 

Розвиток лексично-
семантичної групи 
town/city/місто в 

англійській та 
українській мовах: 
зіставний аспект,  

72 с. 

Кандидат філологічних 
наук, старший викладач 

кафедри англійської мови 
Оксана Кодубовська 

Кандидат 
педагогічних наук, 
завідувач кафедри 
іноземних мов за 

професійним 
спрямуванням та 

гуманітарних 
дисциплін 

Державного 
університету 

інфраструктури та 
технологій, доцент 

Корєшкова Світлана 

123. 
Ліпісовець 

Олена 
Миколаївна 

Стилістичні домінанти 
роману  

Йозефа Рота «Йов» 
58 с. 

Кандидат філологічних 
наук, старший викладач 

кафедри германської 
філології та зарубіжної 

літератури Світлана 
Соколовська 

Кандидат 
філологічних наук, 
завідувач кафедри 

іноземних мов 
Поліського 

національного 
університету  
Галина Хант 

124. Мазун Ірина 
Олексіївна 

Концепти ШЛЮБ, 
РОДИНА, ДІМ як 

фрагменти картини 
світу ( на матеріалі 

англійської, німецької і 
української мов)  

58 с. 

Кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 

германської філології та 
зарубіжної літератури 
Світлана Соколовська 

Кандидат 
філологічних наук, 
завідувач кафедри 

іноземних мов 
Поліського 

національного 
університету  
Галина Хант 

125. Мороз Уляна 
Сергіївна 

Граматичні 
трансформації на рівні 

речення в 
українському та 

російському 
перекладах 

“Тригрошової опери” 
Бертольта Брехта 

61 с. 

Кандидат філологічних 
наук, завідувач кафедри 
германської філології та 
зарубіжної літератури  
Микола Ліпісівіцький 

Кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
лінгвістики 
Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка» 

Євгенія Канчура 

 


