
Навчально-науковий інститут філології та 

журналістики 2022 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

здобувача вищої 

освіти 

Тема кваліфікаційної 

роботи 

Відомості 

пронаукового 

керівника 

кваліфікаційної 

роботи 

Відомості про 

рецензента 

кваліфікаційної 

роботи 

1.  
Дворак Ірина 

Анатоліївна 

Невербальные средства 

манипулятивного 

воздействия на 

аудиторию, 56 с. 

Завідувач 

кафедри 

слов’янських та 

германських 

мов, кандидат 

філологічних 

наук, професор 

–Недашківська 

Тетяна 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії, кандидат 

філологічних наук, 

викладач української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

Житомирського 

базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Людмила Суворова 

2.  
Корж Наталія 

Валентинівна  

Маркетинговые 

понятия в картине мира 

украинцев, 57 с. 

Завідувач 

кафедри 

слов’янських та 

германських 

мов, кандидат 

філологічних 

наук, професор 

–Недашківська 

Тетяна 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії, кандидат 

філологічних наук, 

викладач української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

Житомирського 

базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Людмила Суворова 

3.  

Овсієнко 

Олександр 

Сергійович 

Современенная 

общественно-

политическая лексика: 

комуникативно-

прагматический аспект, 

66 с. 

Доцент кафедри 

слов’янських та 

германських 

мов, кандидат 

філологічних 

наук – Алла 

Приймак 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин 

та політичного 

менеджменту ДУ 

«Житомирська 

політехніка» 

4.  
Олійник Віта 

Анатоліївна 

Терминология в 

профессиональной 

картине мира 

журналистов, 84 с. 

Завідувач 

кафедри 

слов’янських та 

германських 

мов, кандидат 

філологічних 

наук, професор 

–Недашківська 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії, кандидат 

філологічних наук, 

викладач української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

Житомирського 



Тетяна базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Людмила Суворова 

5.  
Якушко Анна 

Геннадіївна 

Лексико-

стилистическая 

организация романа 

Оскара Уальда 

«Портрет Дориана 

Грея», 71 с. 

Доцент кафедри 

слов’янських та 

германських 

мов, кандидат 

філологічних 

наук – Алла 

Приймак 

Кандидат філологічних 

наук, доцент, викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 

Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Галина Доброльожа 

6.  
Бідюк Тетяна 

Анатоліївна  

Неофіційні 

антропоніми в говірках 

Олевщини 

Завідувач 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

доцент, 

кандидат 

педагогічних 

наук Галина 

Гримашевич 

Кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету Антоніна 

Плечко 

7.  
Білецька Ольга 

Анатоліївна  

Нетрадиційність 

підходів до занять 

української літератури 

в старших класах 

сучасної школи, 94 с. 

Кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

кафедри 

української та 

зарубіжних 

літератур і 

методик їх 

навчання 

Андрій Усатий 

Кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич 

8.  

Білошицька 

Юлія 

Олександрівна  

Формування в 

старшокласників 

здатності до 

естетичного 

сприйняння епічних 

творів засобами 

художньої ілюстрації, 

68 с. 

Доцент кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання, 

кандидат 

педагогічних 

наук Любов 

Башманівська 

Кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич 

9.  
Бордюг Дарина 

Василівна 

Особливості взаємодії 

мов у полемічних 

творах кінця XVI- 

Доцент кафедри 

української 

мови та 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови з 



початку XVII століття, 

90 с. 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Валентина 

Титаренко 

методикою навчання 

Уманського державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини Тетяна 

Тищенко 

10.  
Гачаєв Сергій 

Алійович  

Сучасна політична 

лексика, 88. 

Доктор 

філологічних 

наук, професор 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання Віктор 

Мойсієнко 

Кандидат філологічних 

наук, доцент, викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 

Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Галина Доброльожа 

11.  

Дайнека 

Вікторія 

Олегівна  

Збагачення зв’язного 

мовлення за допомогою 

економічної лексики, 88 

с.  

Доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

педагогічних 

наук Лариса 

Шевцова  

Кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри 

природних та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту 

Юлія Березюк 

12.  

Зайцева 

Анастасія 

Миколаївна 

Емоційно-психологічні 

підходи до вивчення 

своєрідності ліричного 

жанру в старшій школі, 

89 с . 

Кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

кафедри 

української та 

зарубіжних 

літератур і 

методик їх 

навчання 

Андрій Усатий 

Кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич 

13.  

Зацепіна 

Марина 

Віталіївна  

Мовний аспект 

ідіостилю Володимира 

Даниленка, 83 с.  

Доктор 

філологічних 

наук, професор 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання Віктор 

Мойсієнко 

В. о. директора 

Комунального закладу 

позашкільної освіти 

«Обласний центр 

дитячої та юнацької 

творчості» 

Житомирської обласної 

ради Марія 

Бовсуновська 

14.  
Іжицька Наталія 

Вікторівна  

Мова розважальної 

індустрії в Україні: 

соціолінгвістичний 

аспект, 67 с. 

Доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

Кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 



навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Леся Ящук 

національного 

університету Антоніна 

Плечко 

15.  
Іщенко Олена 

Ігорівна  

Мовосвіт сучасної 

української 

літературної казки (на 

матеріалі творів 

Кузякіна), 80 с. 

Доцент 

Кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Наталія 

Дяченко 

Кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич 

16.  
Калита Ніна 

Василівна 

Вербалізація образу 

жінки у творах Ірен 

Роздобудько, 68 с. 

Доцент 

Кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Наталія 

Дяченко 

Кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич 

17.  

Катенцова 

Катерина 

Олегівна  

Онімна та апелятивна 

номінація особи в 

романістиці Василя 

Шкляра, 105 с. 

Завідувач 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

доцент, 

кандидат 

філологічних 

наук Галина 

Гримашевич 

Кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету Антоніна 

Плечко 

18.  

Ковальчук 

Дарина 

Олегівна 

Державність 

української мови: від 

витоків до сьогодення, 

76 с.  

Доктор 

філологічних 

наук, професор 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання Віктор 

Мойсієнко 

В. о. директора 

Комунального закладу 

позашкільної освіти 

«Обласний центр 

дитячої та юнацької 

творчості» 

Житомирської обласної 

ради Марія 

Бовсуновська 

19.  

Король 

Катерина 

Анатоліївна 

Мовні анормативи в 

друкованих засобах 

масової інформації м. 

Завідувач 

кафедри 

української 

Кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 



Житомира, 74 с. мови та 

методики її 

навчання, 

доцент, 

кандидат 

філологічних 

наук Галина 

Гримашевич 

Поліського 

національного 

університету Антоніна 

Плечко 

20.  
Кошицька 

Марія Петрівна  

Методика навчання 

української мови учнів 

10-11 класів із 

використанням 

технології змішаного 

навчання, 71 с. 

Професор 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

доктор 

педагогічних 

наук Оксана 

Кучерук 

Кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич 

21.  

Кратюк 

Світлана 

Павлівна 

Методика формування 

предметної 

компетентності учнів 

10-11 класів у процесі 

навчання української 

мови з використанням 

медіазасобів, 

90 с. 

професор 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

доктор 

педагогічних 

наук Оксана 

Кучерук 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич. 

22.  

Лавринович 

Анжела 

Леонідівна 

Вивчення української 

літератури на засадах 

культорологічного 

підходу в старших 

класах, 

67 с. 

завідувач 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

доцент, 

кандидат 

педагогічних 

наук Галина 

Гримашевич 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич. 

23.  
Монько Тетяна 

Володимирівна 

Мовна специфіка 

дитячих періодичних 

видань, 

88 с. 

 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Валентина 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри  

української мови з 

методикою навчання 

Уманського державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини Тетяна 



Титаренко Тищенко. 

24.  

Мурашко 

Оксана 

Вікторівна 

Розвиток креативних 

здібностей учнів на 

уроках української 

літератури в старшій 

школі, 

68 с. 

доцент кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання, 

кандидат 

педагогічних 

наук Любов 

Башманівська 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич. 

25.  
Овсієнко Олена 

Василівна 

Формування естетичної 

компетентності на 

уроках розвитку 

зв'язного мовлення, 

93 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

педагогічних 

наук Лариса 

Шевцова 

кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри 

природних та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту  

Юлія Березюк. 

26.  
Павлюк Олена 

Вікторівна 

Активізація 

пізнавальної діяльності 

учнів у процесі 

вивчення простого 

односкладного речення, 

93 с. 

доктор 

філологічних 

наук, професор 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання Віктор 

Мойсієнко 

кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри 

природних та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту 

Юлія Березюк 

27.  

Пилипчук 

Людмила 

Володимирівна 

Мовна специфіка 

гендерної парадигми О. 

Забужко 

77 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Валентина 

Титаренко 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри  

української мови з 

методикою навчання 

Уманського державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини Тетяна 

Тищенко. 

28.  

Півульська 

Надія 

Миколаївна 

Жанрово-

класифікаційна 

парадигма роману у 

творчому доробку 

Валерія Шевчука, 

78 с. 

доцент кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання, 

кандидат 

філологічних  

наук Оксана 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

теоретичної та 

прикладної лінгвістики 

Державний університет 

«Житомирська 

політехніка» Богдан 

Білоус. 



Савенко 

29.  
Саленко Тетяна 

Петрівна 

Засоби вербалізації 

фемінного дискурсу в 

сучасній українській 

прозі, 

79 с. 

 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Наталія 

Дяченко 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич. 

30.  

Сергієнко 

Богдана 

Борисівна 

Гуцульські діалектизми 

в романістиці Марії 

Ткачівської, 

81 с. 

 

завідувач 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

доцент, 

кандидат 

філологічних 

наук Галина 

Гримашевич 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету Антоніна 

Плечко. 

31.  
Стецюк Оксана 

Іванівна 

Стилетвірні ознаки у 

творах Володимира 

Лиса, 

75 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Валентина 

Титаренко 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри  

української мови з 

методикою навчання 

Уманського державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини Тетяна 

Тищенко. 

32.  

Суховєєва 

Вероніка 

Володимирівна 

Мотив ув'язнення в 

чоловічій та жіночій 

інтерпретації (за 

романами Івана 

Багряного "Сад 

Гетсиманський" та 

Ірини Агапєєвої 

"Троянди за 

колючкою"). 

75 с. 

професор, 

доктор 

філологічних 

наук, завідувач 

кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання Олена 

Юрчук 

викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії, кандидат 

філологічних наук, 

викладач української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

Житомирського 

базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Людмила Суворова 

33.  
Тимофіїва  

Діана Андріївна 

Інтерпретаційні методи 

у процесі вивчення 

української літератури 

старшокласниками, 

94 с. 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

кафедри 

української та 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 



зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання 

Андрій Усатий 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич. 

34.  
Осадчук Ірина 

Русланівна 

Поетика збірки  

"Балади про війну і 

відбудову" 

Сергія Жадана, 

76 с. 

 

доцент кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання, 

кандидат 

філологічних  

наук Оксана 

Савенко. 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

теоретичної та 

прикладної лінгвістики 

Державний університет 

«Житомирська 

політехніка» Богдан 

Білоус. 

35.  

Александрова 

Олена 

Романівна 

Особливості вивчення 

ліричних творів 

старшокласниками 

крізь призму 

психологічного аналізу, 

115 с. 

 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання 

Андрій Усатий 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич. 

36.  
Бугаєць Марина 

Богданівна 

Особливості ідіостилю 

Ольги Токарчук, 

67 с. 

 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Наталія 

Дяченко 

кандидат філологічних 

наук, доцент, викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 

Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Галина Доброльожа 

37.  

Бондар 

Владислав 

Сергійович 

Реклама як фактор 

розвитку блогосфери, 

83 с. 

 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент, 

завідувач  

кафедри  

журналістики, 

реклами та PR 

Валерій 

Башманівський 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

журналістики та мовної 

комунікації 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України Марина 

Навальна. 

38.  

Данилюк 

Вікторія 

Сергіївна 

Молодіжна преса 

Житомирщини кінця 

ХХ початку ХХІ ст., 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент, 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

журналістики та мовної 



108 с. 

 

завідувач  

кафедри  

журналістики, 

реклами та PR 

Валерій 

Башманівський. 

 

комунікації 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України Марина 

Навальна. 

39.  
Кравчук Марія 

Вікторівна 

Газетно-журнальні 

видання Житомирщини 

в період Другої світової 

війни, 88 с. 

доктор 

філологічних 

наук, професор  

кафедри  

журналістики, 

реклами та PR – 

Зіновій Партико 

кандидат н. з соц. ком., 

доцент Національного 

університету «Львівська 

політехніка» М.О. Кіца 

40.  
Кучинська 

Марія Ігорівна 

Телебачення 

Житомирщини: історія 

становлення, 

79 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

педагогічних 

наук Лариса 

Шевцова 

заслужений журналіст 

України, голова 

Житомирської обласної  

організації НСЖУ – 

Віктор Бойко. 

41.  
Лавренюк Олеся 

Михайлівна 

Інтернет повідомлення: 

визначення 

оптимального 

компонентного складу, 

78 с. 

доктор 

філологічних 

наук, професор  

кафедри  

журналістики, 

реклами та PR – 

Зіновій Партико 

заслужений журналіст 

України, голова 

Житомирської обласної  

організації НСЖУ 

Віктор Бойко 

42.  
Мелень Юлія 

Петрівна 

Впливовість 

повідомлень рекламних 

агенцій Житомирщини 

(2014-2020 р.), 

77 с. 

 

доктор 

філологічних 

наук, професор  

кафедри  

журналістики, 

реклами та PR 

Зіновій Партико 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

журналістики та мовної 

комунікації 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України Марина 

Навальна 

43.  
Нагорна Карина 

Олександрівна 

Галузева 

культурологічна 

журналістика 

Житомирщини: мас-

медіа, жанри, 

журналісти, рейтинги 

(2014-2020 р.), 87 с. 

доктор 

філологічних 

наук, професор  

кафедри  

журналістики, 

реклами та PR 

Зіновій 

заслужений журналіст 

України, голова 

Житомирської обласної  

організації НСЖУ 

Віктор Бойко 



Партико. 

44.  

Оріховська 

Юлія 

Геннадіївна 

Участь мас-медіа у 

виборочих кампаніях, 

проведених на 

Житомирщині в 2014-

2020 р.: фактор 

впливовості, 

84 с. 

доктор 

філологічних 

наук, професор  

кафедри  

журналістики, 

реклами та PR 

Зіновій Партико 

завідував кафедри 

журналістики 

Чернівецького 

національного 

університету ім. Ю. 

Федьковича, доктор 

наук із соц.комунікацій 

Л.Василик 

45.  
Чижевська Лілія 

Анатоліївна 

Газетні видання 

Житомирщини  2014-

2020 рр. Порівняльна 

характеристика, 

81 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

педагогічних 

наук Лариса 

Шевцова 

 

доктор філологічних 

наук, професор кафедри 

журналістики та мовної 

комунікації 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

Марина Навальна 

46.  
Бут Дарія 

Сергіївна 

Мова сучасного гумору 

в Україні, 

60 с. 

 

доктор 

філологічних 

наук, професор 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання Віктор 

Мойсієнко 

В.о. директора 

Комунального закладу 

позашкільної освіти 

«Обласний центр 

дитячої та юнацької 

творчості» 

Житомирської обласної 

ради Марія 

Бовсуновська 

47.  
Бучинська Дарія 

Анатоліївна 

Типологія жіночих та 

чоловічих образів у 

прозі Івана Франка, 

80 с. 

 

професор, 

доктор 

філологічних 

наук, завідувач 

кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання Олена 

Юрчук 

викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії, кандидат 

філологічних наук, 

викладач української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

Житомирського 

базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Людмила Суворова. 

48.  

Вирова 

Ярослава 

Володимирівна 

Інноваційні стратегії 

літературного розвитку 

учнів старших класів, 

90 с. 

доцент кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання, 

кандидат 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 



педагогічних 

наук Любов 

Башманівська 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич. 

49.  
Даскалюк Марія 

Григорівна 

Антропонімія м. 

Андрушівка 

Житомирської області, 

74 с. 

 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Леся Ящук 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету 

Антоніна Плечко 

50.  

Дідківська 

Тетяна 

Володимирівна 

Методика навчання 

української мови в 10-

11 класах з 

використанням 

технології вебквесту, 

82 с. 

професор 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

доктор 

педагогічних 

наук Оксана 

Кучерук 

 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич 

51.  

Діляєва 

Катерина 

Сергіївна 

Концепт "здоров'я" в 

мовній картині світу 

сучасної людини, 

102 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Наталія 

Дяченко 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич. 

52.  
Добровольська 

Діана Сергіївна 

Культура мовлення 

інтернет-коментарів, 

95 с. 

завідувач 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

доцент, 

кандидат 

філологічних 

наук Галина 

Гримашевич 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету Антоніна 

Плечко. 

53.  

Козловець 

Влада 

Вікторівна 

Образ Єремії 

Вишневецького в 

українській літературі, 

61 с. 

 

доцент кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії, кандидат 

філологічних наук, 

викладач української 



навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Марина 

Франчук 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

Житомирського 

базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Людмила Суворова. 

54.  

Кундик 

Валентина 

Анатоліївна 

Власні особові назви 

сіл Гориця та 

Красностав 

Славутського району 

Хмельницької області, 

79 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Леся Ящук 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету Антоніна 

Плечко 

55.  
Мельникова 

Тетяна Юріївна 

Мовні засоби стилізації 

у творах Люко Дашвар, 

57 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Валентина 

Титаренко 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри  

української мови з 

методикою навчання 

Уманського державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини 

Тетяна Тищенко 

56.  
Ревега Наталія 

Володимирівна 

Фразеологізми в прозі 

Валерія Шевчука, 

76 с. 

доктор 

філологічних 

наук, професор 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання Віктор 

Мойсієнко 

В.о. директора 

Комунального закладу 

позашкільної освіти 

«Обласний центр 

дитячої та юнацької 

творчості» 

Житомирської обласної 

ради Марія 

Бовсуновська 

57.  

Романчук 

Наталія 

Олександрівна 

Методика вивчення 

української літератури 

в старших класах у 

взаємозв’язку з різними 

видами мистецтва, 

78 с. 

доцент кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання, 

кандидат 

педагогічних 

наук Любов 

Башманівська 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич 

58.  

Тишківська 

Людмила 

Володимирівна 

Принципи 

компаративного аналізу 

художніх творів 

української літератури 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

кафедри 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 



старшокласниками, 

83 с. 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання 

Андрій Усатий. 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич 

59.  

Щепер 

Катерина 

Володимирівна 

Специфіка спілкування 

здобувачів вищої освіти 

в інтернеті: 

лінгвокультурологічний 

аспект, 

69 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Валентина 

Титаренко 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри  

української мови з 

методикою навчання 

Уманського державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини Тетяна 

Тищенко 

60.  
Яковюк Тетяна 

Анатоліївна 

Розвиток 

комунікативної 

компетентності учнів 

10-11 класів в процесі 

навчання української 

мови з використанням 

медіа засобів, 

116 с. 

професор 

кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

доктор 

педагогічних 

наук Оксана 

Кучерук 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич 

61.  
Ящук Алла 

Сергіївна 

Сучасний 

антропонімікон сіл 

Андріяшівка і Рай-

городок Бердичівського 

району Житомирської 

області, 

65 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Леся 

Ящук. 

кандидат філологічних 

наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету Антоніна 

Плечко. 

62.  
Шевчук Наталія 

Миколаївна 

Побутова лексика в 

романі Софії 

Андрухович "Фелікс 

Австрія", 

82 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук Наталія 

Дяченко 

кандидат педагогічних  

наук, викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів 

КЗ «Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР Оксана Шуневич 

63.  Борканин 

Тетяна 

Ярославівна 

Методика вивчення 

позасюжетних 

елементів епічних 

творів на уроках 

української літератури 

доцент кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

доцент кафедри 

методики навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирського 

обласного інституту 



в 5-9 класах 

70 с. 

навчання, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

УСАТИЙ 

Андрій 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук 

ШУНЕВИЧ Оксана 

64.  Рубашевська 

Олеся Олегівна 

Культурологічний 

підхід до формування 

мовленнєвих умінь та 

навичок 

76 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

ШЕВЦОВА 

Лариса 

професор кафедри 

іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету, доктор 

педагогічних наук 

КЛИМОВА Катерина 

65.  Воробієвська 

Яна Олегівна 

Історична антропонімія 

Волині (на матеріалі 

Луцької замкової книги 

ХVІ ст.) 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

ЯЩУК Леся 

старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету, 

 кандидат філологічних 

наук ПЛЕЧКО Антоніна 

66.  Борисюк Оксана 

Степанівна 

Комунікативне 

середовище в ЗМІ     м. 

Житомира 

64 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

ТИТАРЕНКО 

Валентина 

старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету, 

 кандидат філологічних 

наук ПЛЕЧКО Антоніна 

67.  Гончарук 

Аделіна 

Володимирівна 

Типи інтерферентних 

впливів у 

комунікативному 

просторі студентів м. 

Житомира 

69 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

ТИТАРЕНКО 

Валентина 

старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету, 

 кандидат філологічних 

наук ПЛЕЧКО Антоніна 

68.  Кравчук 

Катерина 

Володимирівна 

Росіїзми в українській 

мові (на матеріалі 

Етимологічного 

словника української 

завідувач 

кафедри 

української 

мови та 

старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету, 



мови) 

89 с. 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук,  

ГРИМАШЕВИЧ 

Галина 

 кандидат філологічних 

наук ПЛЕЧКО Антоніна 

69.  Максименко 

Тетяна 

Андріївна 

Типологія жанрового 

поняття "слово" в 

українській 

середньовічній 

літературі 

60 с. 

доцент кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

САВЕНКО 

Оксана 

доцент кафедри 

теоретичної та 

прикладної лінгвістики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», кандидат 

філологічних наук 

БІЛОУС Богдан 

70.  Нагорна Дарина 

Віталіївна 

 

Жанрово-тематична 

парадигма сучасної 

української антиутопії 

63 с. 

завідувач 

кафедри 

української та 

зарубіжної 

літератур і 

методик їх 

навчання, 

доктор 

філологічних 

наук, доцент 

ЮРЧУК Олена 

викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Житомирського 

базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу, 

кандидат філологічних 

наук СУВОРОВА 

Людмила 

71.  Степушенко 

Олена 

Вікторівна 

Особливості взаємодії 

мовних кодів за 

двомовного 

спілкування 

житомирських 

школярів 

74 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

Титаренко 

Валентина 

старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету, 

 кандидат філологічних 

наук ПЛЕЧКО Антоніна 

72.  Пушкар 

Анастасія 

Вадимівна 

Синтаксична 

організація роману 

"Мати все" Люко 

Дашвар 

52 с. 

доцент кафедри 

української 

мови та 

методики її 

навчання, 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

старший викладач 

кафедри іноземних мов 

Поліського 

національного 

університету, 

 кандидат філологічних 

наук ПЛЕЧКО Антоніна 



ЯЩУК Леся 

73.  Барановська 

Іванна 

Анатоліївна  

Серія матеріалів про 

спортивні події 

Житомирщини 

Доцент кафедри 

журналістики, 

реклами та PR, 

кандидат 

філософських 

наук 

Андросович 

Олена Іванівна 

Професор кафедри 

документознавство та 

методики навчання 

Університету Григорія 

Сковориди в 

Переяславі, доктор 

філологічних наук 

Навальна Марина 

74.  Зяткевич Юлія 

Вікторівна 

Серія матеріалів про 

розважальний контент 

на телеканалах 

Житомирщини 

Доцент кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

філософських 

наук 

Андросович 

Олена Іванівна 

Професор кафедри 

документознавство та 

методики навчання 

Університету Григорія 

Сковориди в 

Переяславі, доктор 

філологічних наук 

Навальна Марина 

75.  Макаревич 

Марина 

Олександрівна 

Підготовка програми 

«Студентське життя 

очима студентів» для 

студентського 

телебачення Zstudent 

TV 

Доцент кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

філософських 

наук 

Андросович 

Олена Іванівна 

Професор кафедри 

документознавство та 

методики навчання 

Університету Григорія 

Сковориди в 

Переяславі, доктор 

філологічних наук 

Навальна Марина 

76.  Мельник Назар 

Русланович 

Загальнонаціональні 

новини на регіональнму 

радіо (на прикладі 

радіостанції «ReLIFE 

91.1 FM» міста 

Решетелівка 

Полтавської області) 

Доцент кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

кандидат 

філологічних 

наук Близнюк 

Андрій 

Сергійович 

Заслужений журналіст 

України, голова 

обласної спілки 

журналістів Бойко 

Віктор 

77.  Мельничук 

Юлія 

Валентинівна  

Серія матеріалів про 

гендерні стереотипи в 

мас-медіа 

Житомирщини 

Завідувач 

кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

доцент, 

кандидат 

філологічних 

наук 

Башманівський 

Валерій 

Іванович  

Професор кафедри 

документознавство та 

методики навчання 

Університету Григорія 

Сковориди в 

Переяславі, доктор 

філологічних наук 

Навальна Марина 

78.  Падлевська 

Діана Василівна 

Серія матеріалів, 

присвячених питанням 

культури 

Бердичівського району  

Завідувач 

кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

доцент, 

Менеджер філії АТ 

«НСТУ» «Житомирська 

регіональна дирекція» 

Самарцев Артур 



кандидат 

філологічних 

наук 

Башманівський 

Валерій 

Іванович  

79.  Писаренко 

Вікторія 

Олександрівна 

Серія друкованих 

матеріалів про 

талановитих людей 

Черняхівщини 

Завідувач 

кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

доцент, 

кандидат 

філологічних 

наук 

Башманівський 

Валерій 

Іванович  

Професор кафедри 

документознавство та 

методики навчання 

Університету Григорія 

Сковориди в 

Переяславі, доктор 

філологічних наук 

Навальна Марина 

80.  Полонський 

Олег Олегович 

Серія матеріалів про 

туристичну 

Житомирщину 

Завідувач 

кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

доцент, 

кандидат 

філологічних 

наук 

Башманівський 

Валерій 

Іванович  

Заслужений журналіст 

України, голова 

обласної спілки 

журналістів Бойко 

Віктор 

81.  Романчук 

Анастасія 

Михайлівна 

Серія друкованих 

матеріалів про  

«кей-поп» як новий 

жанр сучасної 

музики 

Завідувач 

кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

доцент, 

кандидат 

філологічних 

наук 

Башманівський 

Валерій 

Іванович  

Професор кафедри 

документознавство та 

методики навчання 

Університету Григорія 

Сковориди в 

Переяславі, доктор 

філологічних наук 

Навальна Марина 

82.  Рудзік Анна-

Марія 

Вікторівна  

Серія матеріалів про 

змістові, семіотичні та 

культорологічні 

особливості 

популярних тату 

молоді Житомира  

Доцент кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

філософських 

наук 

Андросович 

Олена Іванівна 

Менеджер філії АТ 

«НСТУ» «Житомирська 

регіональна дирекція» 

Самарцев Артур 

83.  Солуянова Юлія Серія матеріалів про Партико Зіновій Заслужений журналіст 



Олексіївна  надзвичайні ситуації 

Житомирщини 

Васильович України, голова 

обласної спілки 

журналістів Бойко 

Віктор 

84.  Станчик 

Вероніка 

Миколаївна  

Оперативність новин на 

телеканалі «UA: 

Житомир»  

Партико Зіновій 

Васильович 

Менеджер філії АТ 

«НСТУ» «Житомирська 

регіональна дирекція» 

Самарцев Артур 

85.  Хомич Аліна 

Валеріївна  

Місцеві новини на 

сторінках районних 

друкованих видань 

(серія матеріалів в 

овруцьких виданнях 

«Зоря» та «Овруцький 

голос») 

Партико Зіновій 

Васильович 

Заслужений журналіст 

України, голова 

обласної спілки 

журналістів Бойко 

Віктор 

86.  Черній 

Катерина 

Олександрівна 
Підготовка програми 

«Студентське життя 

очима викладачів» для 

студентського 

телебачення Zstudent 

TV 

Доцент кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

кандидат наук із 

соціальних 

комунікацій 

Давидова 

Людмила 

Вікторівна  

Заслужений журналіст 

України, голова 

обласної спілки 

журналістів Бойко 

Віктор 

87.  Чирко Марина 

Миколаївна  

Серія матеріалів про 

гумористичний 

контент в 

інформаційному 

просторі 

житомирських медіа  

Партико Зіновій 

Васильович 

Менеджер філії АТ 

«НСТУ» «Житомирська 

регіональна дирекція» 

Самарцев Артур 

88.  Шадура Ірина 

Олексіївна  

Серія друкованих 

матеріалів про 

Житомирщину в 

кіномистецтві України 

періоду незалежності 

Партико Зіновій 

Васильович 

Заслужений журналіст 

України, голова 

обласної спілки 

журналістів Бойко 

Віктор 

89.  Ющенко 

Анастасія 

Павлівна  Серія матеріалів про 

сучасну літературну 

Житомирщину  

Доцент кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

філософських 

наук 

Андросович 

Олена Іванівна 

 

90.  Гаврилюк Анна 

Русланівна 

Серія матеріалів, 

присвячена проблемам 

гендерної нерівності 

на шпальтах 

друкованих ЗМІ 

Житомирщини (на 

Доцент кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

філософських 

наук 

Андросович 

Заслужений журналіст 

України, голова 

обласної спілки 

журналістів Бойко 

Віктор 



матеріалах газет 

«Житомирщина» та 

«Бердичівський 

погляд») 

 

Олена Іванівна 

91.  Войташевська 

Дар’я 

Богданівна  
Серія матеріалів про 

матір та дитину у 

регінальній пресі 

Доцент кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

кандидат 

філологічних 

наук Близнюк 

Андрій 

Сергійович 

Менеджер філії АТ 

«НСТУ» «Житомирська 

регіональна дирекція» 

Самарцев Артур 

92.  Ліскова Віторія 

Віталіївна  
Серія матеріалів про 

«авторські маски» у 

творчості телеведучих 

Майкла Щура та Яніни 

Соколової   

Доцент кафедри 

журналістики 

реклами та PR, 

кандидат 

філологічних 

наук Близнюк 

Андрій 

Сергійович 

Менеджер філії АТ 

«НСТУ» «Житомирська 

регіональна дирекція» 

Самарцев Артур 

 


