
 
Список студентів до захисту магістерських дисертацій 

18.12.2017 р. о 9:00 ауд. 606 
 

035 «ФІЛОЛОГІЯ» (денна) 

ЕК № 23.8 

Голова комісії: Межжеріна Ганна Валентинівна - доктор філологічних наук, 
професор кафедри філологічних та природничих дисциплін Національного 
авіаційного університету 

Волощук Ірина Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії, 
практики та перекладу англійської мови 

Тараненко Лариса Іванівна - доктор філологічних наук, професор кафедри 
теорії, практики та перекладу англійської мови 

Тікан Яна Гаврилівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії, 
практики  та перекладу англійської мови 

Секретар:  

Удот Анастасія Володимирівна - викладач кафедри теорії, практики та 
перекладу англійської мови 

 

Група ЛА-61м 

Барченко Ксенія Олегівна 

Гладка Ольга Михайлівна 

Горбачук Ольга Ігорівна 

Желевська Ірина Олегівна 

Лемеш Юлія Дмитрівна 

 

 

 



 

Список студентів до захисту магістерських дисертацій 

18.12.2017 р. о 9:00  ауд.- 739 
035 «ФІЛОЛОГІЯ» (денна) 

ЕК № 23.9 

Голова комісії: Пастушенко Тетяна Володимирівна кандидат філологічних наук, 
доцент, зав. кафедри іноземних мов природничих факультетів Київського 
національного університеу ім. Тараса Шевченка 

Члени комісії: 

Ткачик Олена Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
теорії, практики та перекладу англійської мови 

Федоренко Світлана Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії, практики  та перекладу англійської мови  

Демиденко Ольга Павлівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії, практики та перекладу англійської мови 

 Секретар: 

 Скобнікова Оксана Володимирівна - викладач кафедри теорії, практики та 
перекладу англійської мови 

Група ЛА-61м 

Бондаренко Олеся Валентинівна 

Канюс Дарина Романівна 

Хіміч Вікторія Вадимівна 

Шимчук Анжела Валентинівна 

Шутюк Катерина Віталіївна 

 
 
 
 



 
Список студентів до захисту магістерських дисертацій 

19.12.2017 р. о 9:00 ауд. 606 
 

035 «ФІЛОЛОГІЯ» (денна) 

ЕК № 23.8 

Голова комісії: Межжеріна Ганна Валентинівна - доктор філологічних наук, 
професор кафедри філологічних та природничих дисциплін Національного 
авіаційного університеу 

Волощук Ірина Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії, 
практики та перекладу англійської мови 

Тараненко Лариса Іванівна - доктор філологічних наук, професор кафедри 
теорії, практики та перекладу англійської мови 

Тікан Яна Гаврилівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії, 
практики  та перекладу англійської мови 

Секретар:  

Удот Анастасія Володимирівна - викладач кафедри теорії, практики та 
перекладу англійської мови 

 

Група ЛА-61м 

Соцька Оксана Юріївна 

Шукатка Валерія Геннадіївна 

Ярмак Дар'я Олександрівна 

Цап Марія Вікторівна (заочна) 

 

 
 
 
 



 
Список студентів до захисту магістерських дисертацій 

19.12.2017 р. о 9:00  ауд.- 727 
035 «ФІЛОЛОГІЯ» (денна) 

ЕК № 23.9 

Голова комісії: Пастушенко Тетяна Володимирівна кандидат філологічних наук, 
доцент, зав. кафедри іноземних мов природничих факультетів Київського 
національного університеу ім. Тараса Шевченка 

Члени комісії: 

Ткачик Олена Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
теорії, практики та перекладу англійської мови 

Федоренко Світлана Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії, практики  та перекладу англійської мови  

Демиденко Ольга Павлівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії, практики та перекладу англійської мови 

 Секретар: 

 Скобнікова Оксана Володимирівна - викладач кафедри теорії, практики та 
перекладу англійської мови 

Група ЛА-61м 

Матиборська Анастасія Владиславівна 

Столяр Анна Анатоліївна 

Шишенко Світлана Сергіївна 

 


