
 

 

ВИПУСКНИКИ АСПІРАНТУРИ КНЛУ – НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗВО УКРАЇНИ 
 

ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання 

Спеціальність Тема дисертації ЗВО, у якому працює Контакти 

Андріїшина Катерина 

Іванівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Лінгвальні засоби авторизації  

в сучасному англомовному 

журнальному дискурсі:  

когнітивно-риторичний аспект 

Навчально-науковий 

інститут філології та історії 

Глухівського 

національного 

педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

(Кафедра іноземних мов та 

методики викладання) 

 

Біляніна Вікторія Ігорівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.17 –

порівняльно-

історичне  

і типологічне 

мовознавство 

Типи діалогових стратагем  

в індивідуально-авторських 

картинах світу китайських  

та українських письменників  

XVIII - поч. XXI ст. 

 

Національний педагогічний 

університет імені  

М. П. Драгоманова 

 

Боровська Олена Олексіївна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Партицип і партиципні конструкції 

у сучасній німецькій мові: 

семантико-структурний  

та функційний аспекти 

Вінницький державний 

педагогічний університет 

імені Михайла 

Коцюбинського 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.u

a/citations?user=ZEd7bnIA

AAAJ&hl=uk 

 

 

Варлакова Антоніна 

Володимирівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Просодичні ознаки ненаголошеного 

вокалізму в англійському мовленні 

носіїв української мови 

(експериментально-фонетичне 

дослідження) 

Національний 

транспортний університет 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/ci

tations?hl=uk&user=bFqUp

CIAAAAJ 

 

 

Давидюк Юлія Борисівна 

кандидат філологічних наук, 

доцент 

 

10.02.04 – 

германські мови 

Ефект ошуканого очікування у 

семантичній, темпоральній та 

сюжетній структурі англомовного 

художнього тексту 

Харківський національний 

університет імені  

В. Н. Каразіна 

(Кафедра іноземних мов) 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/ci

tations?hl=uk&user=HTQ-

e4AAAAAJ 



 

 

Дегтярьова Євгенія 

Олександрівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.05 – 

романські мови 

Лінгвокогнітивні і наративні 

способи відтворення внутрішнього 

мовлення персонажів у 

французьких мінімалістичних 

художніх текстах 

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут імені  

Ігоря Сікорського» 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/ci

tations?hl=uk&user=oUTdx

e0AAAAJ 

 

 

Забужанська Інна Дем’янівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Ритмічна організація 

американських постмодерністських 

поетичних текстів 

(експериментально-фонетичне 

дослідження) 

Вінницький державний 

педагогічний університет 

імені Михайла 

Коцюбинського 

(Кафедра англійської 

філології) 

Google Scholar: 

https://scholar.google.ru/citat

ions?user=4z61Zk0AAAAJ

&hl=ru 

 

 

Зінченко Ганна Євгенівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Розвиток аппозитивних 

конструкцій в англійській мові VII-

XVII століть: структурно-

функціональний аспект 

Національна академія 

державного управління  

при Президентові України 

(Кафедра мовної 

підготовки і комунікації в 

публічному управлінні) 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/ci

tations?hl=uk&user=HtHAO

lEAAAAJ 

Камінська Марина 

Олександрівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Імпліцитна негативна оцінка  

в сучасному англомовному 

діалогічному дискурсі: когнітивно-

прагматичний аспект 

Херсонський державний 

аграрний університет 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.u

a/citations?user=S2FOEhYA

AAAJ&hl=uk 

 

ORCID iD:  

https://orcid.org/0000-0002-

2220-8377 

 

Коробова Ірина 

Олександрівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.01 – 

українська мова 

Семантичне та словотвірне 

освоєння новітніх запозичень  

в українській мові 

Національний університет 

фізичного виховання  

і спорту 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/ci

tations?user=wFVEXsEAA

AAJ&hl=ru 

Кріпак Юлія Валеріївна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Стратегії і тактики мовленнєвої 

агресії у сучасному англомовному 

діалогічному дискурсі 

Чернігівський 

національний 

технологічний університет 

 



 

 

Лавренчук Ярослав 

Юрійович 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Орфоепічна та орфофонічна 

варіативність англійського 

мовлення британців, американців  

і канадійців (експериментально-

фонетичне дослідження) 

Вінницький державний 

педагогічний університет 

ім. Михайла 

Коцюбинського 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.u

a/citations?user=dQT2y_0A

AAAJ&hl=ru 

 

Researcher ID: B-5259-2019 

 

ORCID: 0000-0003-2313-

6464 

 

Літкович Юлія Вікторівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Плеоназми в сучасному 

англомовному медіа-дискурсі: 

структура, семантика, функції 

Волинський національний 

університет імені Лесі 

Українки 

ORCID iD: 

https://orcid.org/0000-0003-

4962-0617 

 

 

Лук’янець Тетяна 

Геннадіївна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Ефект крупного плану  

в художньому та 

кінематографічному текстах: 

когнітивно-семіотичний  

і наративний аспекти (на матеріалі 

англомовної психологічної прози  

та її екранізацій) 

 

Національний університет 

фізичного виховання  

і спорту України  

(Кафедра української  

та іноземних мов) 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/ci

tations?hl=uk&user=6ahigjw

AAAAJ 

 

Лук'янець Галина 

Геннадіївна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Калороніміка англомовного 

новинного інтернет-дискурсу: 

когнітивно-риторичний аспект 

Національний університет 

харчових технологій 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.u

a/citations?user=wdS8FtIAA

AAJ&hl=uk 

 

Мамосюк Олена Сергіївна 

кандидат філологічних наук 

10.02.05 – 

романські мови 

Лінгвокогнітивні сценарії наративу 

французьких художніх текстів  

(на матеріалі новороманістських 

прозових творів) 

Волинський національний 

університет імені  

Лесі Українки 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/ci

tations?hl=uk&user=4WuyZ

30AAAAJ 

 

 



 

 

Стрельченко Наталія 

Сергіївна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Питання-перепити в англомовному 

діалогічному дискурсі 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.u

a/citations?user=8hu1v5EA

AAAJ&hl=ru 

 

Фенчук Олена Олександрівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

 Житомирський державний 

університет імені  

Івана Франка 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/ci

tations?hl=uk&user=521txD

QAAAAJ 

Фінік Євгенія Олександрівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

 Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.u

a/citations?user=cdITcmUA

AAAJ&hl=uk 

Цимбал Світлана Віталіївна 

кандидат філологічних наук 

10.02.13 – мови 

народів Азії, 

Африки, 

аборигенних 

народів Америки 

та Австралії 

Вербалізація концептів ПРОСТІР  

і ЧАС у сучасній китайській мові 

(на матеріалі фразеологізмів 

чен'юй) 

Інститут філології 

Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

(Кафедра східних мов  

та перекладу) 

Email: 

sv.tsymbal@kubg.edu.ua 

Айдин Ахмет Алі 

кандидат філологічних наук 

10.02.17 –

порівняльно-

історичне  

і типологічне 

мовознавство 

Концепт ЛЮБОВ в індивідуально-

авторських картинах світу  

І. О. Буніна й Я. К. Беятли 

  

Бойко Інна Олександрівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.01 – 

українська мова 

Функціональна сфера апелятивності 

у сучасному українському 

розмовному дискурсі 

 

  

Гузерчук Ольга Олегівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Просодичні засоби реалізації 

висловлювань підбадьорювання  

в сучасному англомовному 

діалогічному дискурсі 

(експериментально-фонетичне 

дослідження) 

  



 

 

Гулевич Мар'яна 

Олександрівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.16 – 

перекладознавство 

Перекладацька множинність 

вербальних засобів маніпуляції  

в усних і письмових текстах 

медійного дискурсу 

 

  

Нагорна Олена Петрівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Неоднозначність висловлень  

в англомовному діалогічному 

дискурсі: стратегії і тактики 

вживання 

 

  

Попович Юлія Олексіївна 

кандидат філологічних наук 

10.02.16 – 

перекладознавство 

Відтворення маркерів соціального 

статусу літературного персонажа  

в перекладі (на матеріалі 

українських перекладів 

британських художніх творів  

XIX століття) 

 

 Google Scholar:  

https://scholar.google.com/ci

tations?hl=uk&user=BTMJ

m64AAAAJ 

Родюк Максим Вікторович 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Дієприкметник у сучасній 

нідерландській мові: семантика і 

функціонування 

 

  

Рубчак Ольга Борисівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Просодична організація 

англомовних інтерв'ю 

(експериментально-фонетичне 

дослідження) 

 

  

Сергієнко Катерина Петрівна 

кандидат філологічних наук 

10.02.17 –

порівняльно-

історичне  

і типологічне 

мовознавство 

 

 

 

Засоби етнокультурного 

відтворення стратегій ввічливості в 

україно- та англомовній діловій 

кореспонденції 

Brain Combinator  



 

 

 

 

Содель Олександр 

Сергійович 

кандидат філологічних наук 

10.02.16 – 

перекладознавство 

Крос-культурна інконгруентність 

комічного (на матеріалі перекладів 

англійськомовних анекдотів 

українською мовою) 

 

  

Юровських Катерина 

Андріївна 

кандидат філологічних наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Комунікативна ситуація 

непорозуміння в сучасному 

англомовному діалогічному 

дискурсі: соціокогнітивний  

та прагматичний аспекти 

 

 Google Scholar:  

https://scholar.google.com.u

a/citations?user=p2KBTcM

AAAAJ&hl=ru 


