
 

 

ВИПУСКНИКИ АСПІРАНТУРИ – НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КНЛУ 
 

ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання 

Спеціальність Тема дисертації Кафедра, на якій 

працює 

Контакти 

Алексієвець Оксана 

Миколаївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

 

10.02.04 – германські 

мови 

Просодичні засоби 

інтенсифікації сучасного 

англійського мовлення 

Кафедра германської  

і фіно-угорської 

філології та перекладу 

імені професора 

Г. Г. Почепцова 

Google Scholar:   

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=GX4BNJcAAAAJ 

 

Web of Science ResearcherID 

Q-2616-2019  

 

Publons: https://publons.com/researcher/

2959372/oxana-alexiyevets/ 

 

Email: oksana.aleksiievets@knlu.edu.ua 

Аліменко Ольга Сергіївна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.17 –

порівняльно-історичне  

і типологічне 

мовознавство 

Ґенеза і принципи будови 

алфавітів різносистемних 

мов у зіставному аспекті (на 

матеріалі української  

і корейської мов) 

Кафедра корейської 

філології 

Email: olha.alimenko@knlu.edu.ua 

Андрущенко Ірина 

Олександрівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

 

10.02.04 – германські 

мови 

Просодичні характеристики 

публічного мовлення 

акцентуйованих 

особистостей 

(експериментально-

фонетичне дослідження на 

матеріалі англійської мови) 

Кафедра англійської 

філології, перекладу  

і філософії мови імені 

професора  

О. М. Мороховського 

Email: 

iryna.andrushchenko@knlu.edu.ua 

Бакуменко Олександра 

Олександрівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Становлення 

відокремлюваних дієслівних 

префіксів у німецькій мові: 

семантико-структурний  

і функціональний аспекти 

Кафедра німецької 

філології та перекладу  

і прикладної 

лінгвістики 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=ctYTeh4AAAAJ 

 

Email: 

oleksandra.bakumenko@knlu.edu.ua 

Бобчинець Любов 10.02.05 – романські Термінологічна і Кафедра романської  Google Scholar:  

https://publons.com/researcher/Q-2616-2019/
https://publons.com/researcher/2959372/oxana-alexiyevets/
https://publons.com/researcher/2959372/oxana-alexiyevets/


 

 

Іванівна, кандидат 

філологічних наук 

мови фразеологічна номінація 

азартних ігор  

у сучасній іспанській мові:  

лексико-семантичний  

та функціональний аспекти 

і новогрецької 

філології  

та перекладу 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=NT98o5oAAAAJ 

Email: lyubov.bobchynets@knlu.edu.ua 

Борис Дмитро Петрович 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.04 – германські 

мови 

Неосленгізми в англійській 

мові початку XXI століття:  

структура і семантика 

Кафедра англійської 

філології 

Google Scholar:   

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=eZny6BkAAAAJ 

 

Email: dmytro.borys@knlu.edu.ua 

Бруско Ганна Антонівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.05 – романські 

мови 

Функціонування неологізмів  

у франкомовній  

інтернет-комунікації 

Кафедра іспанської  

та французької 

філології 

Email: ganna.brusko@knlu.edu.ua 

 

Бурка Наталія Анатоліївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.04 – германські 

мови 

Синтагматика приголосних 

фонем  

у давньо-, середньо- та 

новоанглійському періодах 

розвитку англійської мови  

(на матеріалі 

лексикографічних джерел) 

Кафедри англійської 

мови перекладу 

факультету 

сходознавства 

Google Scholar:   

https://scholar.google.com/citations?user

=ibdSOxYAAAAJ&hl=ru 

 

Email: nataliia.burka@knlu.edu.ua 

Галич Оксана Борисівна  

кандидат філологічних 

наук, доцент 

 

10.02.04 – германські 

мови 

Мовні засоби відтворення 

містичного в англійському 

готичному романі XVIII 

століття 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?h

l=uk&user=pdNKP6MAAAAJ 

 

Email: oksana.halych@knlu.edu.ua 

Гарбар Ірина 

Олександрівна 

кандидат філологічних 

наук 

 

10.02.04 – германські 

мови 

Вербальні маркери сугестії  

в сучасному 

американському 

юридичному трилері 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=Hi6JKsEAAAAJ 

 

Email:  iryna.harbar@knlu.edu.ua 

 

Голіяд Наталія Іванівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Профілювання 

етнокультурних концептів в 

англійській загадці 

Кафедра англійської 

філології і перекладу 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user

=qeE5q1sAAAAJ&hl=ru 

https://scholar.google.com/citations?user=ibdSOxYAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?user=ibdSOxYAAAAJ&hl=ru


 

 

  

Email: nataliia.holiiad@knlu.edu.ua 

Голубенко Наталія 

Іванівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.16 – 

перекладознавство 

Когнітивні особливості 

перекладу художнього 

тексту 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Email:  nataliia.holubenko@knlu.edu.ua 

 

Горбач Ірина Миколаївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.05 – романські 

мови 

Комунікативні і прагматичні 

компоненти наративної 

структури романів Ніколя 

Фарга 

Кафедра романської  

і новогрецької 

філології  

та перекладу 

 

Email: iryna.horbach@knlu.edu.ua 

Горицька Юлія Василівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Засоби вираження вторинної 

мовної особистості в 

англомовному художньому 

дискурсі 

Кафедра англійської 

філології і перекладу 

 

Град Наталія Ярославівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Просодичні та прагматичні 

характеристики 

англомовних 

відеопрезентацій компанії 

Аpple 

Кафедра англійської 

мови  

і перекладу факультету 

сходознавства 

Email: nataliia.hrad@knlu.edu.ua 

Дейнеко Іван Андрійович 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.16 – 

перекладознавство 

Відтворення образно-

стилістичної системи в 

українському перекладі 

роману Чарльза Діккенса 

“Пригоди Олівера Твіста” 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=k7iOWz0AAAAJ 

Декало Ольга 

Олександрівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Комунікативно-прагматична 

організація сучасного 

німецькомовного ділового 

дискурсу 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Email:  olha.dekalo@knlu.edu.ua 

 

Дягілєва Жанетта 

Анатоліївна  

кандидат філологічних 

10.02.04 – 

германські мови 

Лексико-фразеологічні 

засоби вербалізації концепту 

FREUNDSCHAFT / 

Кафедра німецької 

філології 

Email: shanetta.djagiljewa@knlu.edu.ua 



 

 

наук, доцент ДРУЖБА  

в німецькій мові 

Ємець Наталія 

Олександрівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Еволюція концепту EGO  

в американській жіночій 

поезії XVIІ–XXI століть 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Email: nataliia.yemets@knlu.edu.ua 

Зінченко Оксана 

Анатоліївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.04 – германські 

мови 

Фонетичні параметри усного 

мовлення чоловіків і жінок 

(експериментально-

фонетичне дослідження на 

матеріалі німецького 

спонтанного мовлення) 

Кафедра германської  

і фіно-угорської 

філології та перекладу 

імені професора 

Г. Г. Почепцова 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=_3iODK4AAAAJ 

 

Email:  oksana.zinchenko@knlu.edu.ua 

Каратєєва Ганна 

Михайлівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

(2008) 

10.02.05 – романські 

мови 

Текстовий концепт подорож  

у французькій 

постмодерністській прозі (на 

матеріалі творів Ле Клезіо) 

Кафедра іспанської  

та французької 

філології 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=U4lS1wMAAAAJ  

 

Email: hanna.karatieieva@knlu.edu.ua 

Каціон Ірина 

Олександрівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.17 –

порівняльно-історичне  

і типологічне 

мовознавство 

Семантичні особливості 

вербалізації концептів життя  

і смерть у турецькій мовній 

картині світу 

Кафедра тюркської 

філології 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=pQrTIvYAAAAJ 

Email: iryna.katsion@knlu.edu.ua 

Качур Ірина Валентинівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Метонімія у британській 

кінорецензії: 

лінгвокогнітивний  

і дискурсивний аспекти 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=ha8GRwcAAAAJ 

 

Email: iryna.kachur@knlu.edu.ua 

Кириченко Тетяна 

Сергіївна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Перебивання в мовленнєвій 

взаємодії (на матеріалі 

сучасного англомовного 

діалогічного дискурсу) 

Кафедра фонетики і 

практики англійської 

мови 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=XxbJQnIAAAAJ 

 

Email: tetiana.kyrychenko@knlu.edu.ua 

Коваль Ірина Ігорівна 

кандидат філологічних 

10.02.04 – германські 

мови 

Вербалізація концепту 

SCHÖNHEIT у лексичних та 

Кафедра німецької 

філології 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

mailto:hanna.karatieieva@knlu.edu.ua


 

 

наук фразеологічних одиницях 

німецької мови: 

лінгвокультурологічний 

аспект 

k&user=cw1DU5QAAAAJ 

Email: iryna.kowal@knlu.edu.ua 

Колодяжна Катерина 

Володимирівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Перлокутивний ефект 

мовленнєвого акту 

глузування в англомовному 

діалогічному дискурсі 

Кафедра фонетики  

і практики англійської 

мови 

Email: 

kateryna.kolodiazhna@knlu.edu.ua 

Кононець Юлія Василівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Типологія вербальних 

товарних знаків в 

англомовному рекламному 

дискурсі 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=F9VGwgcAAAAJ 

 

Email:  yuliia.kononets@knlu.edu.ua 

 

Корогода Тетяна 

Михайлівна  

кандидат філологічних 

наук, викладач 

10.02.04 – 

германські мови 

Стратегії і тактики 

подолання комунікативних 

збоїв  

в англомовному 

діалогічному дискурсі 

Кафедра фонетики  

і практики англійської 

мови 

Email: tetiana.korohoda@knlu.edu.ua 

Кравець Катерина 

Петрівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент   

10.02.17 –

порівняльно-історичне  

і типологічне 

мовознавство 

Лінгвокультурні 

характеристики рекламних 

повідомлень у сфері 

косметології (на матеріалі 

української і японської мов) 

Кафедра японської 

філології 

Email:  

kateryna.kravets@knlu.edu.ua 

 

Кравченко Ольга 

Віталіївна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.05 – романські 

мови 

Прагмакомунікативні засоби 

створення когнітивного 

дисонансу  

у сучасних французьких 

детективних романах 

Кафедра романської  

і новогрецької 

філології  

та перекладу 

Email: olha.kravchenko@knlu.edu.ua 

Крикніцька Ірина 

Олександрівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Англійські фразеологічні 

одиниці  

з кулінарним компонентом: 

структурно-семантичний та 

лінгвокультурологічний 

Кафедра англійської 

мови факультету 

перекладознавства 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=Tlvq8jYAAAAJ 

 

Email: iryna.kryknitska@knlu.edu.ua 



 

 

аспекти 

Кромбет Ольга 

Володимирівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.05 – романські 

мови 

Історія французької мови, 

зокрема доба Відродження, 

теорія графіки  

й орфографії, види адаптації 

запозичень у французькій 

мові 

Кафедра іспанської  

та французької 

філології 

Email: olga.krombet@knlu.edu.ua 

 

 

Кукаріна Анна Дмитрівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.16 – 

перекладознавство 

Cпособи перекладу 

абревіатур  

в англомовному та 

україномовному медичному 

дискурсі 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?u

ser=g5fYrSgAAAAJ&hl=ru 

 

Email:  anna.kukarina@knlu.edu.ua 

Кульбіда Діана Петрівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.05 – романські 

мови 

Англіцизми в іспанському  

мас-медійному 

туристичному дискурсі: 

структура, семантика, 

функції 

Кафедра романських 

мов 

 

Email: diana.kulbida@knlu.edu.ua 

Куранда Віталіна 

Валентинівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.05 – романські 

мови 

Пропозиційно-семантична 

організація лексико-

словотвірних гнізд з 

вершиною ТВАРИНА  

та РОСЛИНА в італійській 

мові 

Кафедра романської  

і новогрецької 

філології  

та перекладу 

 

Email: vitalina.kuranda@knlu.edu.ua 

Кучер Ігор Анатолійович 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.17 –

порівняльно-історичне  

і типологічне 

мовознавство 

Лінгво-когнітивне 

моделювання лексико-

семантичного поля дієслів 

руху у фінській і українській 

мові 

кафедра германської  

і фіно-угорської 

філології імені 

професора  

Г. Г. Почепцова 

Email: ihor.kucher@knlu.edu.ua 

Лапиніна Оксана 

Леонідівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Національно-культурна 

своєрідність фразеологічних 

одиниць німецької мови  

з гастрономічним 

компонентом 

Кафедра німецької 

філології 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=hNP49tEAAAAJ 

Email: oxana.lapynina@knlu.edu.ua 

Лихошерстова Марія 10.02.17 – Функціонально-семантичне Кафедра східної Google Scholar:  

mailto:olga.krombet@knlu.edu.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?user=g5fYrSgAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=g5fYrSgAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=hNP49tEAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=hNP49tEAAAAJ


 

 

Юріївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент  

порівняльно-історичне  

і типологічне 

мовознавство 

поле темпоральності в 

арабській  

і українській мовах 

філології https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=x6nb0RwAAAAJ 

 

Email: 

mariia.lykhosherstova@knlu.edu.ua 

Лук’янець Мирослава 

Геннадіївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.04 – 

германські мови 

Респонсивні стратегії і 

тактики  

в сучасному англомовному 

діалогічному дискурсі 

Кафедра іноземних мов Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=9u4I5-QAAAAJ 

 

Email: myroslava.lukianets@knlu.edu.ua 

Любимова Юлія Сергіївна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.13 –  

мови народів Азії, 

Африки, аборигенних 

народів Америки  

та Австралії 

Функціонально-семантичне 

поле модальності в сучасній 

китайській мові 

Кафедра китайської 

філологї  

 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=SDKtUtwAAAAJ 

 

Email:  

yuliia.liubymova@knlu.edu.ua 

Максименко Юлія 

Валеріївна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Номінативне поле "інтерес"  

у сучасному англомовному 

художньому дискурсі:  

семантичний та 

прагматичний аспекти 

Кафедра фонетики  

і практики англійської 

мови 

 

Малинюк Ірина 

Володимирівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.17 –

порівняльно-історичне  

і типологічне 

мовознавство 

Типологія 

звукозображальних слів  

у китайській та українській 

мовах 

Кафедра китайської 

філології 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=FeexxncAAAAJ 

Email: iryna.malynyuk@knlu.edu.ua 

Мелешкевич Лариса 

Миколаївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.04 – германські 

мови 

Предикати ідентифікації  

і характеризації в 

англомовних текстах 

енциклопедичних статей: 

семантичні і функціонально-

граматичні особливості 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?u

ser=n5WTDVYAAAAJ&hl=ru 

meleshkevych@gmail.com 

Email: 

larysa.meleshkevych@knlu.edu.ua 

Миронова Наталія 

Володимирівна 

кандидат філологічних 

10.02.05 – романські 

мови 

Гендерний аспект поняття 

войовничість у сучасній 

французькій прозі  

Кафедра романської  

і новогрецької 

філології  

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=ppY_zPwAAAAJ 

mailto:meleshkevych@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ppY_zPwAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ppY_zPwAAAAJ


 

 

наук (на матеріалі творчості  

Амелі Нотомб) 

та перекладу 

 

 

Email:  

natalia.myronova@knlu.edu.ua 

 

 

Молокова Ольга 

Федорівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.05 – романські 

мови 

Текстовий концепт 

ПАМ'ЯТЬ  

у сучасній 

псевдоавтобіографічній 

прозі П. Модіано: 

семантика, культура, 

прагматика 

 

Кафедра романських 

мов 

 

Email: olga.molokova@knlu.edu.ua 

Насікан Зоряна Сергіївна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – 

германські мови 

Просодична організація 

фоносемантичних 

комплексів  

в емоційному мовленні 

(експериментально-

фонетичне дослідження 

сучасного англомовного 

кінодискурсу) 

Кафедра фонетики  

і практики англійської 

мови 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=xEKLRh0AAAAJ 

Email: zoryana.nasikan@knlu.edu.ua 

Нетребіна Світлана 

Павлівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Соматикон емоційного 

реагування персонажа в 

англомовному художньому 

дискурсі 

Начальник відділу 

міжнародних зв’язків 

 

Никитченко Катерина 

Петрівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Оказіональне словотворення  

в англомовному 

постмодерністському 

художньому тексті: 

лінгвокогнітивний аспект 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?h

l=ru&user=SDEX1yMAAAAJ&view_o

p=list_works 

 

Email:  

kateryna.nykytchenko@knlu.edu.ua 

Ніколаєнко Світлана 

Володимирівна 

10.01.04 – література 

зарубіжних країн 

Поетика любовної лірики  

Едмунда Спенсера:  

Кафедра англійської 

мови факультету 

Google Scholar:   

https://scholar.google.com/citations?hl=u

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SDEX1yMAAAAJ&view_op=list_works
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SDEX1yMAAAAJ&view_op=list_works
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SDEX1yMAAAAJ&view_op=list_works


 

 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

образні домінанти  

та жанрові модифікації 

перекладознавства k&user=Q0jp4lQAAAAJ 

 

Email: svitlana.nikolaienko@knlu.edu.ua 

Орлова (Падалка) Ольга 

Володимирівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Просодика актуального 

членування промов 

сучасних політичних діячів 

Німеччини 

(експериментально-

фонетичне дослідження) 

Кафедра германської  

і фіно-угорської 

філології та перекладу 

імені професора 

Г. Г. Почепцова 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=dEGzkT4AAAAJ 

 

 

Охріменко Віталій 

Олександрович 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.13 –  

мови народів Азії, 

Африки, аборигенних 

народів Америки  

та Австралії 

 

 

Ономатопеїчна лексика 

сучасної корейської мови: 

структурно-семантичний та 

функціональний аспекти 

Кафедра корейської 

філології 

Email: vitalii.okhrimenko@knlu.edu.ua 

Охріменко Марина 

Анатоліївна  

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.17 –

порівняльно-історичне  

і типологічне 

мовознавство 

Ідіоетнічні особливості 

одиниць 

фразеосемантичного поля 

"емоції людини" в перській і 

українській мовах 

Кафедра східної 

філології 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=yrmMXBIAAAAJ 

 

Email: 

maryna.okhrimenko@knlu.edu.ua>; 

Петрова Галина 

Леонідівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.15 – загальне 

мовознавство 

 

Національно-культурна 

специфіка мовної свідомості 

носіїв української, 

англійської  

та новогрецької мов  

(на матеріалі рекламного 

дискурсу продуктів 

харчування) 

Кафедра романської  

і новогрецької 

філології  

та перекладу 

 

Email: galyna.petrova@knlu.edu.ua 

Підгірна Наталія 

Михайлівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.05 – романські 

мови 

Структурно-семантичні  

та прагматичні типи  

синтаксичної компресії у 

французьких художніх 

Кафедра романської  

і новогрецької 

філології  

та перекладу 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=k4qn5lIAAAAJ 

 



 

 

текстах  

поч. XXI ст. 

  

Пініч Ірина Петрівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.04 – германські 

мови 

Лінгвоемотіологія ідеологем  

у британському художньому 

дискурсі кінця 18 – початку  

19 століття 

Кафедра германської  

і фіно-угорської 

філології та перекладу 

імені професора 

Г. Г. Почепцова 

Google Scholar:   

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=b5dzGv8AAAAJ 

 

Email:  iryna.pinich@knlu.edu.ua 

 

Подсєвак Катерина 

Сергіївна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Лексико-семантичні та 

стилістичні засоби 

вербалізації бінарних 

опозицій 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Email: kateryna.podsievak@knlu.edu.ua 

Пожар Анастасія 

Борисівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Прагматика вербальних  

і невербальних засобів 

позначення віку персонажа в 

англомовному художньому 

дискурсі 

Кафедра германської  

і фіно-угорської 

філології та перекладу 

імені професора 

Г. Г. Почепцова 

 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

академічної 

мобільності 

 

 

Email:  

anastasiia.pozhar@knlu.edu.ua 

 

 

Птуха Владислав 

Анатолійович 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.17 – 

порівняльно-історичне  

і типологічне 

мовознавство 

Національно-культурна 

семантика номінативних 

одиниць  

на позначення одягу в 

англійській та українській 

мовах 

Кафедра англійської 

філології 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=CDSOcyIAAAAJ 

 

Email: vladyslav.ptukha@knlu.edu.ua 

Радзіон Віра 

Мекконенівна 

кандидат філологічних 

10.02.04 – германські 

мови 

Складні іменники 

спортивної тематики у 

сучасній німецькій 

Кафедра німецької 

філології 

Google Scholar:   

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=JS4zZBcAAAAJ 



 

 

наук публіцистиці: структурно-

семантичний та 

прагматичний аспекти 

Рахнянський Віктор 

Васильович 

кандидат філологічних 

наук 

 

10.01.04 – література 

зарубіжних країн 

Модель формування 

етнічної ідентичності в 

літературі чикано: варіант 

Ричарда Родрігеса 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Email:  viktor.rakhnianskyi@knlu.edu.ua 

 

Рибачківська Людмила 

Євгенівна 

кандидат філологічних 

наук 

 

10.02.17 – 

порівняльно-історичне  

і типологічне 

мовознавство 

Словотвірні гнізда з  

вершинами-онімами в 

українській та англійській 

мовах: контрастивний 

аспект 

Кафедра англійської 

мови  

і перекладу факультету 

сходознавства 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=VtKwAVMAAAAJ 

Email: 

liudmyla.rybachkivska@knlu.edu.ua 

Рубан Віра Олександрівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.05 – романські 

мови 

Англомовні запозичення  

у сучасному французькому  

медіа-дискурсі:  

структурно-типологічний  

та функціонально-

прагматичний аспекти 

Кафедра романських 

мов 

 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=iSwZRucAAAAJ 

 

Email:  

vira.ruban@knlu.edu.ua 

 

 

Ситенька Олена 

Віталіївна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Міфологічна 

інтертекстуальність  

в англомовній 

постмодерністській прозі: 

лінгвокультурологічний 

аспект 

Кафедра англійської 

філології, перекладу  

і філософії мови  

імені професора  

О. М. Мороховського 

 

 

Email: helen.sytenka@knlu.edu.ua 

Скрябіна Вікторія 

Борисівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.04 – германські 

мови 

Персуазивні стратегії 

любовного дискурсу: 

комунікативно-

прагматичний аспект (на 

матеріалі англомовної 

художньої прози  

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Email:  viktoriia.skriabina@knlu.edu.ua 

 



 

 

ХХ століття) 

Сотников Андрій 

В’ячеславович  

кандидат філологічних 

наук, доцент   

10.02.04 – 

германські мови 

Просодичні засоби 

актуалізації комунікативно-

прагматичних інтенцій у 

британському політичному 

дискурсі 

(експериментально-

фонетичне дослідження) 

Кафедра іноземних мов Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=g9jxHJMAAAAJ 

 

Email: andrii.sotnykov@knlu.edu.ua 

Сташко Галина Іванівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.04 – германські 

мови 

Жіночі образи в 

американському пісенному 

фольклорі: 

лінгвостилістичний  

та лінгвокультурологічний 

аспекти 

Кафедра англійської 

мови факультету 

перекладознавства 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=09XFfVkAAAAJ 

 

Email: halyna.stashko@knlu.edu.ua 

Стеценко Анастасія 

Сергіївна 

кандидат філологічних 

наук 

10.01.04 – література 

зарубіжних країн 

Сповідальна модальність 

французького роману доби 

модернізму 

Кафедра іспанської  

та французької 

філології 

Email: anastasia.stetsenko@knlu.edu.ua 

 

Талько Світлана 

Володимирівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

 

10.02.17 – 

порівняльно-історичне  

і типологічне 

мовознавство 

Лінгвоаксіологічна 

семантика 

антропоцентричних метафор  

та порівнянь в українській  

і англійській мовах 

Кафедра англійської 

мови  

і перекладу факультету 

сходознавства 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user

=aVBidXAAAAAJ&hl=uk 

Email: svitlana.talko@knlu.edu.ua 

Тищенко Тетяна 

Валентинівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.04 – германські 

мови 

Інтонація оцінних 

висловлень  

у сучасному англійському 

діалогічному мовленні: 

гендерний аспект 

Кафедра англійської 

мови  

і перекладу факультету 

сходознавства 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user

=C6HBJTUAAAAJ&hl=uk 

 

Email: tetiana.tyshchenko@knlu.edu.ua 

Тучкова Олена 

Олександрівна 

кандидат філологічних 

наук  

10.02.05 – романські 

мови 

вивчення французького 

художнього тексту, зокрема 

автобіографічного роману: 

гендерна проблематика, 

лінгвостилістичні 

особливості, прагматичні 

Кафедра іспанської  

та французької 

філології 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?u

ser=WzgLsLIAAAAJ&hl=ru 

 

Email: olena.tuchkova@knlu.edu.ua 

 

mailto:anastasia.stetsenko@knlu.edu.ua
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студії, невербальні засоби 

впливу 

 

Українська Євгенія 

Валентинівна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Комізм магічного в 

англомовних творах жанру 

фентезі: 

лінгвопоетологічний аспект  

(на матеріалі романів Т. 

Пратчетта) 

Кафедра англійської 

філології, перекладу  

і філософії мови  

імені професора  

О. М. Мороховського 

Email: 

yevgeniya.ukrayinska@knlu.edu.ua 

Фахурдінова Марина 

Анатоліївна 

кандидат філологічних 

наук 

10.02.04 – германські 

мови 

Граматикалізація 

конструкції tun+Infinitiv в 

ранньонововерхньонімецьки

й період 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=f58jDvwAAAAJ 

Email: 

maryna.fakhurdinova@knlu.edu.ua 

Чернікова Олександра 

Іванівна 

кандидат філологічних 

наук 

 

10.02.17 – 

порівняльно-історичне  

і типологічне 

мовознавство 

Зіставно-типологічна 

характеристика ідіокодів 

звукових повторів в 

англійському  

та українському 

художньому мовленні (на 

матеріалі оригінальних 

творів Дж.Р.Р. Толкієна та їх 

українських перекладів) 

Кафедра англійської  

і німецької філології  

та перекладу імені 

професора І. В. 

Корунця 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?h

l=uk&user=nW6pwZoAAAAJ 

 

Email: 

oleksandra.chernikova@knlu.edu.ua 

Шевченко Анна Сергіївна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.05 – романські 

мови 

Семантико-когнітивна 

структура концептів 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ  

і БЕЗЗАКОННЯ (на 

матеріалі іспаномовного 

тексту Біблії) 

Кафедра романських 

мов 

 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=Wfv3sIgAAAAJ 

 

Email: anna.shevchenko@knlu.edu.ua 

Шнуровська Любов 

Василівна 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

10.02.04 – германські 

мови 

Соціокультурні особливості 

просодичної інтерференції в 

усному англомовному 

дискурсі 

Кафедра германської  

і фіно-угорської 

філології та перекладу 

імені професора 

Г. Г. Почепцова 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=u

k&user=oduhxyAAAAAJ 

Email: liubov.shnurovska@knlu.edu.ua 


