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БЕРЕЗА Інна Юхимівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії літератури Чор-
номорського державного університету імені Петра Могили.  
Коло наукових інтересів: українська літературна медієвістика, історична проза. 
 
БОЙЧЕНКО Ольга Петрівна – аспірантка кафедри Черкаського державного технологічного університету. 
Коло наукових інтересів: американські студії, компаративістика, лінгвокраїнознавство. 
 
ВІРЧЕНКО Тетяна Ігорівна – кандидат філологічних наук, заступник директора з науково-педагогічної 
роботи Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Гетьмана».  
Коло наукових інтересів: художній конфлікт у сучасній українській драматургії. 
 
ГУЛЕВИЧ Лілія Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії української 
літератури Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.  
Коло наукових інтересів: становлення та розвиток українського романтизму на Західній Україні протя-
гом 20-60-х рр. ХIХ ст. 
 
ДАНИЛЕНКО Людмила Вікторівна – здобувач Запорізького національного університету.  
Коло наукових інтересів: художня інтерпретація козаччини в історичних романах 50-60-х рр. ХХ ст. 
 
ДИНДАРЕНКО Оксана Анатоліївна – старший викладач кафедри англійської мови Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили.  
Коло наукових інтересів: література англійських письменників першої половини ХХ століття в світлі 
постколоніальної критики. 
 
ЗАЙДЛЕР Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної 
літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.  
Коло наукових інтересів: історія українського народу в національній літературі. 
 
КИРИЛОВА Таміла Анатоліївна – старший викладач кафедри теорії та історії світової літератури Київ-
ського національного лінгвістичного університету, аспірантка відділу світової літератури Інституту літе-
ратури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.  
Коло наукових інтересів: сучасна проза німецьких письменниць, історія німецької жіночої літератури 
ХХ століття.  
 
КОЗАЧОК Михайло Михайлович – аспірант першого року навчання Криворізького державного педаго-
гічного університету.  
Коло наукових інтересів: історична проза, зокрема, жанрові модифікації в icторичних романах Павла 
Загребельного. 
 
КОНОНЧУК Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української 
філології та культурології Академії адвокатури України.  
Коло наукових інтересів: українська література й культура в цілому про українські реалії 30-40-х років 
ХХ століття: питання художньої антропології. 
 
КРУПКА Мирослава Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури 
Рівненського державного гуманітарного університету.  
Коло наукових інтересів: сучасний літературний процес. 
 
ЛЕБЕДИНЦЕВА Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії 
літератури Чорноморського державного університету імені Петра Могили.  
Коло наукових інтересів: українська поезія ХХ ст., тілесний, ґендерний та психоаналітичний аспекти в 
літературознавстві. 
 
МАТКОВСЬКИЙ Іван Йосипович – аспірант кафедри світової літератури Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. Івана Франка, докторант Вармінсько-Мазурського університету в м. Оль-
штин (Польща).  
Коло наукових інтересів: українсько-польські літературні зв’язки, питання багато культурності в літера-
турі, компаративістика, перекладацька діяльність.  
 
НАКАШИДЗЕ Ірина Сергіївна – аспірантка, викладач кафедри української літератури 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, ФУІФМ.  
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Коло наукових інтересів: українська література ХХ ст. (зокрема література української діаспори), жанри 
поезії. 
 
ОСТАПЧУК Тетяна Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики пере-
кладу Чорноморського державного університету імені Петра Могили.  
Коло наукових інтересів: порівняльне літературознавство, проблеми пам’яті та формування ідентичнос-
ті, література української діаспори.  
 
ПІДОПРИГОРА Світлана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
літератури Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського.  
Коло наукових інтересів: жанрові модифікації української прози кінця ХХ – початку ХХІ століть, особ-
ливості розвитку української масової літератури.   
 
ПРОНКЕВИЧ Олександр Вікторович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри рома-
но-германської філології, директор Інституту філології Чорноморського державного університету імені 
Петра Могили.  
Коло наукових інтересів: історія іспанської літератури, методика викладання зарубіжної літератури. 
 
РОМАНЕНКО Олена Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри новітньої української 
літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Коло наукових інтересів: літературний процес доби Розстріляного Відродження, сучасна українська 
література, зокрема проза та поезія, жанрово-стильові трансформації в сучасному літпроцесі.  
 
РОССТАЛЬНА Олена Анатоліївна - викладач кафедри германської філології Чернігівського національ-
ного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.  
Коло наукових інтересів: жанр оповідання в англійській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст., літера-
тура фентезі. 
 
РУССОВА Владлена Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії літера-
тури Чорноморського державного університету імені Петра Могили.  
Коло наукових інтересів: історія давньої української літератури, медієвістика, український історичний 
роман. 
 
СУШКЕВИЧ Тетяна Олександрівна – аспірантка Житомирського державного університету імені Івана 
Франка.  
Коло наукових інтересів: теорія літератури, компаративістика, історичні романи.  
 
УЛЮРА Ганна Анатоліївна – кандидат фiлологiчних наук, старший науковий спiвробiтник Інституту 
літератури iм. Т. Г. Шевченка НАН України.  
Коло наукових інтересів: російська та українська жіноча проза кінця ХХ – початку ХХI ст., пострадян-
ська білоруська проза, фемiнiстська критика.  
 
ФІЛОНЕНКО Софія Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та 
теорії літератури Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету, докторант 
кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогіч-
ного університету ім. Володимира Гнатюка.  
Коло наукових інтересів: масова література, масова культура, ґендерні студії. 
 
ЦІПКО Анатолій Валентинович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник 
Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.  
Коло наукових інтересів: фольклористика, історія літератури, культурницькі питання мови. 
 
ШЕБУРЕНКОВА Тетяна Володимирівна – аспірантка Київського національного лінгвістичного уні-
верситету.  
Коло наукових інтересів: історія американської літератури, дослідження міфу, дослідження національ-
ної міфології. 
 
ЯНКОВА Надія Іванівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри новітньої української літера-
тури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
Коло наукових інтересів: історія української літератури кінця ХІХ-ХХ ст., історична проза.  


