
Список аспірантів 

Київського національного лінгвістичного університету 

станом на 15.12.2021 

ПІБ аспіранта Дата  

зарахування 

Форма  

здобуття  

освіти 

Науковий керівник Кафедра Кошти Спеціальність ОНП 

І рік навчання 

Воробйова 

Катерина 

Дмитрівна 10.09.2021 заочна проф. Корольова А.В. 

германської  

і фіно-угорської 

філології імені 

професора  

Г.Г. Почепцова 

 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Гриненко 

Олеся Юріївна  06.09.2019 денна проф. Валюх З.О. 

української філології 

та славістики 

 

 

 

державний 

бюджет 

035 Філологія 

 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Дейкун 

Олексій 

Петрович 09.09.2021 заочна проф. Потапенко С.І. 

англійської 

філології, перекладу  

і філософії мови  

імені професора  

О.М. Мороховського 

 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 

035 Філологія 

 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Демиденко 

Ярослава 

Ігорівна 10.09.2021 вечірня проф. Шимчишин М.М. 

теорії та історії 

світової літератури 

імені професора  

В. І. Фесенко 

державний 

бюджет 035 Філологія 

 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Задорожна 

Альона 

Ігорівна 10.09.2021 денна проф. Валігура О.Р. східної філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 



Коваль Софія 

Віталіївна 10.09.2021 вечірня проф. Бігич О.Б. 

педагогіки,  

методики 

викладання 

іноземних мов  

й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

державний 

бюджет 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

 

Сучасні наукові освітні 

студії: педагогіка, 

методика навчання 

іноземних мов  

і культур, наукова 

англійська 

Коняхін Сергій 

Олександрович 13.09.2021 заочна доц. Павленко Ю.Ю. 

теорії та історії 

світової літератури 

імені професора 

В.І. Фесенко 

 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

 

 

Кульчинська 

Оксана 

Василівна 

 

 

 

 

01.09.2002 

 

 

 

 

денна 

 

 

 

 

проф. Кочерган М.П. 

германської  

і фіно-угорської 

філології імені 

професора  

Г.Г. Почепцова 

 

 

 

державний 

бюджет 

10.02.17 –

порівняльно-

історичне  

і типологічне 

мовознавство 

 

 

 

‒ 

Луценко Роман 

Іванович 10.09.2021 денна доц. Маріна О.С. 

англійської 

філології, перекладу  

і філософії мови 

імені професора 

О.М. Мороховського 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Мельник 

Катерина 

Олегівна 10.09.2021 денна проф. Черниш В.В. 

педагогіки,  

методики 

викладання 

іноземних мов  

й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

державний 

бюджет 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

Сучасні наукові освітні 

студії: педагогіка, 

методика навчання 

іноземних мов  

і культур, наукова 

англійська 

Решетник 

Ольга 

Анатоліївна 01.10.2021 

поза 

аспіран-

турою проф. Корольова А.В. 

германської  

і фіно-угорської 

філології імені 

професора  

Г.Г. Почепцова 

державний 

бюджет 035 Філологія 

 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 



Самоляк 

Наталія 

Борисівна  10.09.2018 вечірня проф. Гамзюк М.В. 

германської  

і фіно-угорської 

філології імені 

професора  

Г.Г. Почепцова 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Турський 

Вячеслав 

Олександрович 10.09.2021 заочна проф. Гамзюк М.В. 

германської  

і фіно-угорської 

філології імені 

професора  

Г.Г. Почепцова 

 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Шершун Яна 

Андріївна 10.09.2021 денна доц. Охріменко М.А. східної філології 

 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

ІІ рік навчання 

Бикова Алла 

Анатоліївна 01.10.2013 денна проф. Данилич В.С. 

іспанської  

та французької 

філології 

державний 

бюджет 

10.02.05 –

загальне 

мовознавство 

 

 

‒ 

 

 

Васютіна 

Наталія 

Олександрівна 

 

 

 

 

 

11.09.2020 

 

 

 

 

 

заочна 

 

 

 

 

 

проф. Ніконова В.Г. 

 

 

англійської філології  

і перекладу імені 

професора  

І.В. Корунця 

 

 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 

 

 

 

 

 

035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Водяницька 

Тетяна 

Сергіївна 09.09.2020 денна доц. Охріменко М.А.  східної філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Євтушевська 

Юлія Юріївна 09.09.2020 денна проф. Пилипенко Р.Є. 

 

англійської філології  

і перекладу імені 

професора  

І.В. Корунця 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 



Кінтеро 

Олександр-

Йоханн 09.09.2020 денна проф. Кравченко Н.К.   

англійської філології  

і перекладу імені 

професора  

І.В. Корунця 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Кучер Наталія 

Василівна 11.09.2020 заочна проф. Матвієнко О.В. психології і туризму 

 

 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

Сучасні наукові освітні 

студії: педагогіка, 

методика навчання 

іноземних мов  

і культур, наукова 

англійська 

Набок Маріка 

(Марина) 

Антонівна 11.09.2020 денна проф. Савчук Р.І. 

іспанської та 

французької 

філології 

 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Петриченко 

Ірина 

Анатоліївна 10.09.2020 денна проф. Бондаренко І.П. східної філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Порошинська 

Юлія 

Валеріївна  01.10.2013 денна доц. Синєгуб С.В. 

англійської філології  

і перекладу імені 

професора  

І.В. Корунця 

державний 

бюджет 

10.02.16 – 

перекладо-

знавство 

 

 

‒ 

Раджпут 

Камран 

Сагірович 09.09.2020 денна проф. Корольова А.В. 

германської  

і фіно-угорської 

філології імені 

професора  

Г.Г. Почепцова 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Стеценко  

Дар'я 

Володимирівна 09.09.2020 денна проф. Волкова С.В. 

англійської 

філології, перекладу  

і філософії мови 

імені професора 

О.М. Мороховського 

державний 

бюджет 035 Філологія 

 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 



У Ганна 

Сенхенівна 09.09.2020 денна доц. Охріменко М.А. східної філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Філатов Андрій 

Олександрович 11.09.2020 денна доц. Волярська О.С. психології і туризму 

 

 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

Сучасні наукові освітні 

студії: педагогіка, 

методика навчання 

іноземних мов  

і культур, наукова 

англійська 

Ящук Ольга 

Вікторівна 09.09.2020 денна проф. Матвієнко О.В. психології і туризму 

державний 

бюджет 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

Сучасні наукові освітні 

студії: педагогіка, 

методика навчання 

іноземних мов  

і культур, наукова 

англійська 

ІІІ рік навчання 

Алімова Анна 

Юріївна 10.09.2018 денна проф. Некряч Т.Є. 

англійської 

філології, перекладу  

і філософії мови 

імені професора 

О.М. Мороховського 

державний 

бюджет 035 Філологія 

 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Клепак 

Анастасія 

Валеріївна 06.09.2019 денна доц. Сорокін С.В. східної філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Ковальчук 

Юлія Юріївна 06.09.2019 денна Любімова Ю.С. східної філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

 

 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 



Кравець Олена 

Іванівна 06.09.2019 денна проф. Валігура О.Р. східної філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Малишева-

Кочубей Марія 

Вікторівна  01.10.2013 денна проф. Бєлєхова Л.І. 

 

англійської 

філології, перекладу 

і філософії мови 

імені професора  

О.М. Мороховського 

державний 

бюджет 

10.02.04 –

германські 

мови 

 

 

 

‒ 

Оксак Гліб 

Леонідович 06.09.2019 денна доц. Філоненко Н.Г. 

романської  

і новогрецької 

філології  

та перекладу 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Орел 

(Журавель) 

Тетяна 

Валентинівна  10.09.2018 вечірня проф. Ніконова В. Г. 

англійської філології  

і перекладу імені 

професора  

І.В. Корунця 

державний 

бюджет 035 Філологія 

 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Соловей 

Дарина 

Олександрівна 06.09.2019 денна доц. Філоненко Н.Г. 

романської  

і новогрецької 

філології  

та перекладу 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Федічев 

Олександр 

Євгенійович 06.09.2019 денна доц. Сорокін С.В. східної філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Хайсарова 

Карина 

Карімівна 06.09.2019 денна доц. Павленко Ю.Ю. 

теорії та історії 

світової літератури 

імені професора 

В.І. Фесенко 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 



ІV рік навчання 

Бондаренко 

Євгенія 

Олександрівна 2018 рік вступу Денна доц. Сорокін С.В. східної філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Бумар Крістіна 

Сергіївна 10.09.2018 Вечірня проф. Філоненко Н.Г. 
іспанської та 

французької філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Волинець 

Наталія 

Володимирівна 10.09.2018 Денна проф. Попович М.М. 
іспанської та 

французької філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Гізер 

Костянтин 

Олександрович 10.09.2018 денна проф. Ніконова В.Г. 

англійської філології  

і перекладу імені 

професора  

І.В. Корунця 

державний 

бюджет 035 Філологія 

 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Іванчук 

Катерина 

Володимирівна 29.04.2016 заочна проф. Валігура О.Р. східної філології 

 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 

10.02.15 – 

загальне 

мовознавство 

 

 

 

‒ 

Калінчук 

Альона 

Олегівна 01.10.2015 заочна проф. Майєр Н.В. 

педагогіки,  

методики 

викладання 

іноземних мов  

й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

 

 

 

 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 

13.00.02 – 

методика 

викладання 

 

 

 

‒ 



Котковець 

Аліна 

Леонідівна 10.09.2018 денна проф. Майєр Н.В. 

педагогіки,  

методики 

викладання 

іноземних мов  

й інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

державний 

бюджет 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

 

Сучасні наукові освітні 

студії: педагогіка, 

методика навчання 

іноземних мов  

і культур, наукова 

англійська 

Курбаль-

Грановська 

Ольга Олегівна 10.09.2018 вечірня проф. Денисова С.П. 

німецької філології  

і перекладу  

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Ликова  

Ксенія Ігорівна 12.09.2017 денна проф. Данилич В.С. 

іспанської  

та французької 

філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Маркова Юлія 

Русланівна 10.09.2018 денна проф. Кравченко Н.К. 

англійської філології  

і перекладу імені 

професора  

І.В. Корунця 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Осьмачко 

Оксана 

Сергіївна 12.09.2017 денна доц. Сорокін С.В. східної філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Помилуйко 

Галина 

Олександрівн  12.09.2017 денна доц. Біляшевич Т.М.  

теорії та історії 

світової літератури 

імені професора  

В.І. Фесенко 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Приймак 

Дмитро 

Михайлович 10.09.2018 вечірня проф. Некряч Т.Є. 

англійської 

філології, перекладу  

і філософії мови 

імені професора 

О.М. Мороховського 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 



Романенко 

Ольга Петрівна 10.09.2018 денна проф. Корольова А.В. 

германської  

і фіно-угорської 

філології імені 

професора  

Г.Г. Почепцова 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Саф'янова 

Марія 

Олександрівна 10.09.2018 денна проф. Бондаренко І.П. східної філології 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Сунг Ольга 

Миколаївна 10.09.2018 денна проф. Некряч Т.Є. 

англійської 

філології, перекладу  

і філософії мови 

імені професора 

О.М. Мороховського 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

Шкута Олена 

Георгіївна  10.09.2018 вечірня проф. Ніконова В.Г. 

англійської філології  

і перекладу імені 

професора  

І.В. Корунця 

державний 

бюджет 035 Філологія 

Філологія у вимірах 

сьогодення: 

мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство 

 


