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БОНДАРЕНКО Алла Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент Ніжинського державного універ-
ситету імені Миколи Гоголя.  
Коло наукових інтересів: зв’язок художньої мови ХХ ст. із західноєвропейськими філологічними системами. 
 
БОНДАРЕНКО Юрій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент Ніжинського державного універ-
ситету імені Миколи Гоголя.  
Коло наукових інтересів: вивчення української літератури на філософсько-історичних засадах. 
 
ГОРЕЛОВА Олена Володимирівна – викладач кафедри теорії та практики перекладу Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили.  
Коло наукових інтересів: сучасна література американських індіанців, проблеми суверенітету, постмо-
дернізм та націоналізм у літературі. 
 
ДЕМСЬКА-БУДЗУЛЯК Леся Мар’янівна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відді-
лу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.  
Коло наукових інтересів: філософсько-естетичні проблеми раннього українського та європейського мо-
дернізмів, історія літературної критики, теорія історії літератури. 
 
ЄЖИЖАНСЬКА Тетяна Сергіївна – викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».  
Коло наукових інтересів: комунікативні підходи до вивчення художньої творчості. 
 
ЗАЇКОВСЬКА Оксана Михайлівна – аспірантка заочної форми навчання Інституту літератури імені 
Т. Г. Шевченка НАН України (відділ світової літератури); старший викладач кафедри практики англійсь-
кої мови ННІІМ Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.  
Коло наукових інтересів: канадська література, гіпертекст, ідентичність. 
 
ІВАНОВА Наталя Володимирівна – вчитель англійської мови ЗОШ № 30 м. Миколаєва, аспірантка 
першого року навчання Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (відділ світової літератури).  
Коло наукових інтересів: мультикультуралізм, дослідження канадської літератури, зокрема творчості 
М. Ондаатжі. 
 
КОЗЛОВ Роман Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та світової 
літератур Криворізького державного педагогічного університету.  
Коло наукових інтересів: художній час, художній простір в українській драматургії. 
 
КОРИЦЬКА Галина Романівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-
гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР., 
завідувач лабораторії з проблеми «Шляхи формування професійної компетентності вчителя-
словесника в процесі викладання філологічних дисциплін».  
Коло наукових інтересів: методика української мови та літератури, філологія. 
 
КОСЮК Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, докторант Інституту філології та 
журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки.  
Коло наукових інтересів: теорія загалом (як наукова категорія), теорія, історія, практика масової кому-
нікації, семіотика, герменевтика, культурологія, філософія, психоаналіз. 
 
КРЕМІНЬ Тарас Дмитрович – кандидат філологічних наук, доцент, докторант ДВНЗ «Перяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 
Коло наукових інтересів: історія української літератури другої половини ХХ століття, міфопоетика. 
 
ЛАВРИНОВИЧ Лілія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та 
зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки.  
Коло наукових інтересів: постмодернізм, сучасний літературний процес, проблема часу та простору у творі. 
 
ЛІСУН Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри прикладної лінгвістики 
Черкаського державного технологічного університету.  
Коло наукових інтересів: проблеми сучасної світової літератури (зокрема американські студії), прикладна 
лінгвістика, проблеми сучасної інтерпретації творів зарубіжної літератури, методика викладання інозем-
них мов. 
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МАЦЕНКА Світлана Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури 
Львівського національного університету імені Івана Франка.  
Коло наукових інтересів: синтез літератури та музики, хронотоп у літературі, література жінок, міф у 
літературі, вічні образи та мотиви у світовій літературі, проблеми наратології. 
 
НАЗАРЕНКО Людмила Анатоліївна – спеціаліст вищої кваліфікації, старший учитель ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 45 м. Миколаєва.  
Коло наукових інтересів: методика викладання літератури в середній школі, інформаційно-комунікативні 
технології у процесі вивчення літератури. 
 
РЕВА Лариса Григорівна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського НАН України.  
Коло наукових інтересів: літературознавство (давня література), літературна критика, джерела, літера-
турна біографіка (біографістика). 
 
УЛІЩЕНКО Віолетта Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент Київського університету 
ім. Бориса Грінченка.  
Коло наукових інтересів: застосування дистанційного навчання в системі літературної освіти; суб’єкт-
суб’єктне, особистісне і компетентнісно зорієнтоване навчання на уроках літератури. 
 
ХАРЛАН Ольга Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літе-
ратури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету. 
Коло наукових інтересів: порівняльні студії літератур міжвоєнного двадцятиліття (1918-1939), сучасна 
українська література. 
 
ЦАРЛОВА Ірина Володимирівна – учитель світової літератури та української мови гімназії № 2 
м. Миколаєва; аспірантка Чорноморського державного університету імені Петра Могили.  
Коло наукових інтересів: методика викладання літератури, інформаційні технології у викладанні літератури. 
 
ЧИЖ Наталія Олександрівна – аспірант кафедри української літератури Рівненського державного гу-
манітарного університету.  
Коло наукових інтересів: українська мемуаристика ХХ століття з позицій екзистенціалізму.  
 
ШЕПТИЦЬКА Тетяна Леонідівна – кандидат філологічних наук,  науковий співробітник Центру укра-
їнознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
Коло наукових інтересів: дослідження проблем українського націєтворення та державобудівництва в 
українській літературі, маргіналізації української людини у соціально-політичних зрушеннях доби і від-
биття їх у прозі 1920-60-х рр., антималоросійського та європейського дискурсу української публіцистич-
ної думки та українського художнього слова. 
 
ШТЕЙНЕР Іван Федорович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри білоруської лі-
тератури УО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини» (Білорусія).  
Коло наукових інтересів: білоруська література в слов’янському та європейському контексті, теорія лі-
тератури, перспективи класичної літератури в епоху глобалізації та зміни парадигм буття. 
 
ШУБА Юлія Володимирівна – аспірантка третього року навчання кафедри теорії літератури та історії 
української літератури Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, викладач кафедри 
практики англійської мови Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.  
Коло наукових інтересів: британський роман другої половини ХХ століття (проблеми стилю, постмодер-
ністська гра, історіографічний метароман). 
 
ШУЛЯР Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової робо-
ти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України, 
«Учитель року-2000».  
Коло наукових інтересів: методика викладання літератури в школі та університеті, підготовка вчите-
ля/викладача літератури в синергетико-аксіологіко-акмеологічному просторі, інформаційно-
комунікативні технології в системі літературної освіти.  
 
ШИНКОРЕНКО Ольга Карпівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри білоруської 
кафедри УО «Гомельський державний університет імені Ф. Скорини» (Білорусія).  
Коло наукових інтересів: проблеми поетики жанру, сучасний стан літератури і питання взаємозв’язку 
літератур. 
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