
СПИСОК ЧЛЕНІВ 

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених   

Київського національного лінгвістичного університету 

 

№ 

 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Статус 

ученого 

Дата та рік 

народження 

Назва структурного 

підрозділу, 

у якому навчається / 

працює учений 

Напрям наукових 

інтересів 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

(рік, спеціальність) 

Членство 

у професійних 

організаціях 

1.  

Кукаріна 

Анна 

Дмитрівна 

ГОЛОВА, 

молодий 

учений 

04 травня 

1988 р. 

кафедра 

англійської 

і німецької філології 

та перекладу 

імені професора 

І. В. Корунця, 

факультет 

перекладознавства 

психолінгвістика, 

психологія, 

перекладознавство 

кандидат 

філологічних наук, 

10.02.16 – 

перекладознавство, 

2017 р. 

– 

2.  

Тронь 

Тетяна 

Володимирівна 

ЗАСТУПНИК 

ГОЛОВИ, 

молодий 

учений 

26 лютого 

1989 р. 

кафедра 

англійської 

і німецької філології 

та перекладу 

імені професора 

І. В. Корунця, 

факультет 

перекладознавства 

перекладознавство, 

методика, педагогіка, 

філологія, порівняльна 

педагогіка, 

професійна освіта 

кандидат 

педагогічних наук, 

13.00.04 – теорія 

і методика професійної 

освіти, 2018 р. 

– 

3. 

Тритеніченко 

Анастасія 

Олегівна 

СЕКРЕТАР, 

студентка 

28 квітня 

2001 р. 

факультет 

перекладознавства 

перекладознавство, 

переклад офіційних 

документів 

(англійська мова) 

– член Первинної 

профспілкової 

організації студентів 

і аспірантів КНЛУ 

4. 

Водяницька 

Тетяна 

Сергіївна 

Представник 

складу 

Правління 

НТСАДіМУ, 

аспірантка 

11 липня 

1987 р. 

кафедра 

східної філології, 

факультет 

сходознавства 

мова ворожнечі, 

медійний дискурс 

аспірантка, 

035 – Філологія 
– 

5. 

Євтушевська 

Юлія 

Юріївна 

Представник  

складу 

Правління 

НТСАДіМУ, 

аспірантка 

04 жовтня 

1995 р. 

кафедра 

англійсько 

 і німецької філології 

та перекладу 

імені професора 

І. В. Корунця, 

факультет 

перекладознавства 

перекладознавство, 

лінгвокультурологія, 

лінгвокульторологічні 

та соціокультурні 

аспекти перекладу 

аспірантка, 

035 – Філологія 

– 



6. 

Грищук 

Юлія 

Володимирівна 

молодий 

учений 

29 липня 

1992 р. 

відділ 

науково-дослідної 

роботи 

порівняльна педагогіка, 

соціальна педагогіка 

кандидат 

педагогічних наук, 

13.00.04 – теорія 

і методика професійної 

освіти, 2019 р. 

Всеукраїнська 

громадська організація 

“Українська Академія 

Акмеологічних Наук” 

7. Капранов 

Ян 

Васильович 

молодий 

учений 

08 червня 

1989 р. 

кафедра 

англійської 

і німецької філології 

та перекладу імені 

професора 

І. В. Корунця, 

факультет 

перекладознавства 

когнітивна 

компаративістика 

і макрокомпаративістика, 

етимології, 

перекладознавство 

кандидат 

філологічних наук, 

10.02.17 – порівняльно-

історичне і типологічне 

мовознавство, 2015 р.; 

доцент, 2018 р. 

– 

8. Кушніров 

Максим 

Олександрович 

 

аспірант 02 жовтня 

1994 р. 

кафедра 

германської 

і фіно-угорської 

філології імені 

Г. Г. Почепцова, 

факультет 

германської філології 

аналіз дискурсу, 

прагматика, медійний 

дискурс, політичний 

дискурс 

аспірант, 

035 – Філологія 

– 

9. Малинюк 

Ірина 

Володимирівна 

молодий 

учений 

18 лютого 

1986 р. 

кафедра 

китайської філології, 

факультет 

сходознавства 

 

звукосимволізм, 

ономатопея, семасіологія, 

психолінгвістика 

аспірантка, 

10.02.17 – порівняльно-

історичне і типологічне 

мовознавство 

– 

10. Никитченко 

Катерина 

Петрівна 

молодий 

учений 

01 липня 

1990 р. 

кафедра 

англійської 

і німецької філології 

та перекладу 

імені професора 

І. В. Корунця, 

факультет 

перекладознавства 

когнітивна лінгвістика, 

лексикологія, 

словотворення, 

постмодерністський 

художній текст 

кандидат 

філологічних наук, 

10.02.04 – германські 

мови, 2017 р. 

– 

11. Петрова 

Галина 

Леонідівна 

молодий 

учений 

23 червня 

1989 р. 

кафедра романської 

і новогрецької 

філології 

та перекладу, 

факультет романської 

філології і перекладу 

психолінгвістика, 

соціолінгвістика, 

рекламний дискурс, 

перекладознавство 

кандидат 

філологічних наук, 

10.02.15 – загальне 

мовознавство, 2019 р. 

Всеукраїнська асоціація 

психолінгвістів 

12. Решетник 

Ольга 

Анатоліївна 

молодий 

учений 

07 серпня 

1992 р. 

відділ 

науково-дослідної 

роботи 

психологія особистості, 

психолінгвістика, 

психологічна 

– Українська асоціація 

екологічної 

психологічної допомоги 



життєстійкість, 

психологічна 

резилентність, 

внутрішньоособистісний 

конфлікт 

13. Cтеценко 

Дар’я 

Володимирівна 

аспірантка 25 березня 

1997 р. 

кафедра 

англійської 

і німецької філології 

та перекладу 

імені професора 

І. В. Корунця, 

факультет 

перекладознавства 

семіотика, когнітивна 

лінгвістика, 

лінгвосеміотика, 

наратологія 

аспірантка, 

035 – Філологія 

Українська асоціація 

когнітивної 

лінгвістики і поетики 

при КНЛУ 

14. Черхава 

Олеся 

Олегівна 

молодий 

учений 

10 квітня 

1983 р. 

кафедра 

германської 

і фіно-угорської 

філології імені 

Г. Г. Почепцова, 

факультет 

германської філології 

дискурс, 

когнітивна 

компаративістика 

і макрокомпаративістика 

доктор 

філологічних наук, 

10.02.17 – порівняльно-

історичне і типологічне 

мовознавство, 2018 р.; 

доцент, 2019 р. 

– 

15. Шкута 

Олена 

Георнгіївна 

 

молодий 

учений 

04 грудня 

1992 р. 

кафедра 

англійської 

і німецької філології 

та перекладу 

імені професора 

І. В. Корунця, 

факультет 

перекладознавства 

перекладознавство – – 

16. Шульга 

Анна 

Андріївна 

аспірантка 05 травня 

1990 р. 

кафедра 

германської 

і фіно-угорської 

філології імені 

Г. Г. Почепцова, 

факультет 

германської філології 

граматика, 

функціональна 

лінгвістика, 

функціональна 

граматика, зіставне 

мовознавство. 

аспірантка, 

035 – Філологія 

– 

17. Яворська 

Анастасія 

Анатоліївна 

студентка 12 березня 

2003 р. 

кафедра 

романських 

та германських мов, 

факультет романської 

філології і перекладу 

лінгвістика, 

філологія, 

переклад 

– – 

 


