ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Анісімова Ніна Павлівна, доктор ф ілологіч
них наук, доцент, професор каф едри украї
нської літератури та ком паративістики
Бердянського держ авного педагогічного
університету.
Анненкова Олена Сергіївна, доктор філологі
чних наук, професор кафедри російської та
зарубіжної літератури Національного педа
гогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Бесараб Олена М иколаївна, кандидат філо
логічних наук, доцент каф едри іноземних
мов для гуманітарних ф акультетів Дніпро
петровського національного університету
імені О. Гончара.
Бондар Лю дмила О лександрівна, кандидат
філологічних наук, д окторан т каф едри
новітньої української літератури Інститу
ту філології Київського національного уні
верситету імені Тараса Ш евченка.
Б орисенко Наталія М иколаївна, кандидат
філологічних наук, доцент каф едри прик
ладної лінгвістики Одеського національ
ного університету імені І. І. Мечникова.
Василиш ин Ігор П етрович, кандидат філо
логічних наук, доцент каф едри української
мови Національного університету «Львів
ська політехніка».
В ласенко Лю дмила Василівна, старш ий ви
кладач каф едри ділової інозем ної мови та
міжнародної комунікації Н аціонального
університету харчових технологій.
Водяна Поліна М ихайлівна, доцент каф едри
української літератури та м етодики на
вчання М иколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського.
Гончарова Наталя В олодим ирівна, викла
дач української мови та літератури Мико
лаївського будівельного коледжу КНУБА.
Гончарук Валентина А натоліївна, кандидат
педагогічних наук, доцент каф едри украї
нської літератури та українознавства
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Уманського держ авного педагогічного уні
верситету імені Павла Тичини.
Горбонос Ольга В'ячеславівна, кандидат
ф ілологічних наук, доцент каф едри світо
вої літератури і культури імені проф.
В. О. Мішукова Херсонського держ авного
університету.
Гурдуз Андрій Іванович, кандидат філоло
гічних наук, доцент каф едри української
літератури та м етодики навчання М икола
ївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського.
Данильчук Ольга М ихайліна, кандидат фі
лологічних наук, в. о. доцента каф едри
прикладної лінгвістики Національного
університету кораблебудування імені ад
мірала Макарова.
Доній Вікторія Сергіївна, аспірантка каф ед
ри світової літератури та культури імені
В. О. Мішукова Херсонського держ авного
університету.
Ільїнська Ніна Іллівна, доктор філологічних
наук, професор, завідувач кафедри світової
літератури та культури імені О. Мішукова
Херсонського державного університету.
Капура Ольга Миколаївна, аспірантка кафед
ри української літератури Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Кеба О лександр В олодим ирович, доктор
ф ілологічних наук, професор, завідувач
каф едри германських мов і зарубіжної л і
тератури Кам’янець-П одільського націо
нального університету імені Івана Огієнка.
Кирилюк Світлана Дмитрівна, кандидат фі
лологічних наук, доцент каф едри україн
ської літератури Чернівецького національ
ного університету імені Ю.Федьковича.
Кир'янчук Ігор Богданович, аспірант каф ед
ри української літератури Рівненського
держ авного гуманітарного університету.
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Кіраль Сидір Степанович, доктор ф ілологіч
них наук, професор каф едри української,
англійської, латинської мов Н аціонально
го університету біоресурсів і природоко
ристування України.
Коч Наталя В олодим ирівна, доктор філоло
гічних наук, доцент, завідувач каф едри
української мови та лінгводидактики Ми
колаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського.
Кучера Анна М иколаївна, кандидат філоло
гічних наук, доцент каф едри іноземних
мов П рикарпатського національного уні
верситету імені Василя Стефаника.
Л имаренко Алла Л еонідівн а, аспірантка ка
ф едри української літератури К іровоград
ського держ авного педагогічного універ
ситету імені Володимира Винниченка.
Лящ енко Олеся А натоліївна, кандидат філо
логічних наук, асистент каф едри інозем 
ної філології природничих ф акультетів
Київського національного університету
імені імені Тараса Ш евченка.
М арцінковський Ігор Богданович, кандидат
медичних наук, доцент Гуманітарного ін
ституту Н аціонального університету кора
блебудування імені адмірала М акарова,
голова правління М иколаївського облас
ного об’єднання Всеукраїнського товарис
тва «Просвіта» імені Тараса Ш евченка.
М ихида Сергій Павлович, доктор ф ілологіч
них наук, доцент каф едри української л і
тератури Кіровоградського держ авного
педагогічного університету імені Володи
мира Винниченка.
Насалевич Тамара Василівна, кандидат фі
лологічних наук, доцент каф едри англій
ської філології і м етодики викладання ан 
глійської мови М елітопольського держ ав
ного педагогічного університету іме
ні Богдана Хмельницького.
Панова Наталя Юріївна, кандидат психологіч
них наук, доцент, докторант Бердянського
державного педагогічного університету.
Пархета Яна Вікторівна, аспірантка каф едри
української літератури Кіровоградського
держ авного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка.
П ідопригора Світлана В олодим ирівна, кан
д и д ат ф ілологічних наук, доцент каф едри
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української літератури та м етодики на
вчання М иколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського.
Регуш Юлія Сергіївна, кандидат ф ілологіч
них наук, асистент каф едри української
літератури та ком паративістики Б ердян
ського держ авного педагогічного універ
ситету.
Родіонова Інна Григорівна, кандидат філо
логічних наук, доцент каф едри українсь
кої літератури та м етодики навчання Ми
колаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського.
Романюк Любов М иколаївна, кандидат фі
лологічних наук, доцент каф едри україн
ської літератури та м етодики навчання
М иколаївського національного універси
тету імені В. О. Сухомлинського.
Санівський О лександр М ихайлович, викла
дач каф едри української літератури та
українознавства Уманського держ авного
педагогічного університету імені Павла
Тичини.
Сварич Надія Зіновіївна, аспірантка кафедри
новітньої української літератури Інститу
ту філології Київського національного уні
верситету імені Тараса Ш евченка.
Старовойт Лю дмила Василівна, кандидат
ф ілологічних наук, доцент каф едри украї
нської літератури та м етодики навчання
М иколаївського національного універси
тету імені В. О. Сухомлинського.
Стежко Світлана О рестівна, старш ий викла
дач каф едри докум ентознавства та інфор
маційно-аналітичної діяльності Держав
ного університету телекомунікацій.
Сур'як Микола В олодим ирович, кандидат
ф ілологічних наук, доцент, д окторан т ка
федри української літератури Східноєвро
пейського національного університету
імені Лесі Українки.
Сухарева Світлана В олодим ирівна, канди
д ат філологічних наук, д окторан т каф едри
української літератури Інституту філоло
гії та ж урналістики Східноєвропейського
національного університету імені Лесі
Українки.
Ф едько Ольга Юріївна, здобувач кафедри
культурології та українознавства Запорізь
кого державного медичного університету.
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Філатова Оксана Степанівна, доктор філо
логічних наук, професор, завідувач каф ед
ри української літератури та м етодики
навчання М иколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського.
Ф ілоненко Софія Олегівна, доктор філологі
чних наук, доцент, професор каф едри за
рубіжної літератури та теорії літератури
Бердянського держ авного педагогічного
університету.
Христо Вікторія О лександрівна, аспірантка
каф едри світової літератури та культури
імені В. О. Мішукова Херсонського держ ав
ного університету.
Ц иганок Оксана О лександрівна, старш ий
викладач каф едри української літератури,
українознавства та м етодики їх навчання
Уманського держ авного педагогічного
університету імені Павла Тичини.
Ш евченко Тетяна М иколаївна, кандидат
ф ілологічних наук, доцент, завідувач ка
ф едри видавничої справи та редагування
Одеського національного університету
імені І. М ечникова.
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Ш улик Поліна Львівна, кандидат філологіч
них наук, доцент, професор каф едри гер
манських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-П одільського національного уні
верситету імені Івана Огієнка.
Ш улькова Катерина Ігорівна, аспірантка
каф едри зарубіж ної літератури та теорії
літератури Інституту філології та соціаль
них комунікацій Бердянського держ авно
го педагогічного університету.
Щ ербак Світлана Валентинівна, кандидат
ф ілологічних наук, доцент каф едри украї
нської та світової літератур К риворізько
го педагогічного інституту ДВНЗ «Криво
різький національний університет».
Яровенко Тетяна Сергіївна, аспірантка ка
ф едри української літератури К іровоград
ського держ авного педагогічного універ
ситету імені Володимира Винниченка.
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