
 

ПРАВЛІННЯ 
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів, 

молодих вчених філологічного факультету 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

 

Тичініна Альона Романівна 

Голова Ради молодих вчених філологічних факультету 

▪ кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.06.06  

▪ (теорія літератури); 

▪ асистент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

▪ сфера наукових інтересів: теорія літератури, методологія, 

наратологія, жанрологія;  

▪ посилання на наукові профілі: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OntIviQAAAAJ&hl=uk  

https://chnu.academia.edu/AlyonaTychinina  

https://orcid.org/0000-0001-7798-0930   

▪ контакти: +380992255201;  a.tychinina@chnu.edu.ua 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OntIviQAAAAJ&hl=uk
https://chnu.academia.edu/AlyonaTychinina
https://orcid.org/0000-0001-7798-0930


 

Горохолінська Ірина Володимирівна 

Заступниця голови Ради Молодих Вчених 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(науковий напрям, грантова діяльність) 

▪ докторка філософських наук за спеціальностями 09.00.11 

(релігієзнавство) та 09.00.14 (богослов’я);  

▪ доцентка кафедри філософії та культурології; 

▪ сфера наукових інтересів: філософія релігії, секулярне та 

постсекулярне в сучасній релігійності, етика. 

▪ посилання на наукові профілі: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gd2fWPgAAAAJ&hl=uk  

https://publons.com/researcher/2303744/iryna-horokholinska/  

 

 
Калинич Катерина Федорівна 

Секретар  Ради молодих вчених філологічних факультету 

▪ аспірантка, асистент  кафедри зарубіжної літератури та теорії 

літератури Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича;  

▪ сфера наукових інтересів: методика викладання зарубіжної літератури 

у Вищій школі, історія зарубіжної літератури;  

▪ посилання на науковий профіль: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GSSVH_wAAAAJ&hl=uk 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gd2fWPgAAAAJ&hl=uk
https://publons.com/researcher/2303744/iryna-horokholinska/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GSSVH_wAAAAJ&hl=uk


 

Струк Іванна Михайлівна 

• кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 

(українська мова); 

• асистент кафедри сучасної української мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

• сфера наукових інтересів: комунікативна лінгвістика, 

діалектологія, лінгводидактика;  

• посилання на науковий профіль: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GDnOJWkAAAAJ&hl=uk 

 

 

Попович Юлія Олександрівна 

▪ кандидат наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04  

(теорія та історія журналістики); 

▪ асистент кафедри журналістики Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; 

▪ сфера наукових інтересів: історія журналістики, історія видавничої 

справи, авторське право, медіабезпека, права людини та медіа;  

▪ посилання на наукові профілі: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UapHamwAAAAJ 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4390-0856  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GDnOJWkAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UapHamwAAAAJ
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4390-0856


 

Колдунов Іван Григорович 

▪ студент 4 курсу філологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича;  

▪ спеціальність 035 "Філологія" (Зарубіжна література); 

▪ випускник  Віденського університету  Зигмунда Фройда (спеціальність 

«Психотерапія»). 

▪ сфера наукових інтересів: зв'язок літератури XX століття і 

феноменології, лірика Еріха Фріда, епічна поезія Вільяма Блейка, 

поетичний переклад, експериментальна проза, теорія пародії. 

 

Попаденко Антон Ігорович 

▪ Студент 5 курсу філологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича;  

▪ Спеціальність 033 "Філософія"; 

▪ сфера наукових інтересів: метафізика, схоластика, філософія 

релігії, аксіологія. 



 

Віщак Юліанна Сергіївна 

 

▪ студентка 5 курсу філологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича;  

▪ спеціальність 061 "Журналістка" (ОП " Видавнича справа та 

медіаредагування). 

▪ сфера наукових інтересів: комп'ютерна графіка, типографіка, 

видавнича справа в Україні, веб-дизайн. 

 

 

Козак Оксана Іванівна 

 

▪ студентка 4 курсу філологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

▪ спеціальність «Соціальне забезпечення»; 

▪ сфера наукових інтересів: технології надання соціальної допомоги, 

інновації в сфері соціального захисту, теорії і практики соціального 

забезпечення. 



 

Щербанюк Кетелін Юрійович 

 

▪ студент 2 курсу  філологічного факультету  Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

▪ спеціальність «Середня освіта» (румунська мова і література);  

▪ сфера наукових інтересів: історія та теорія літератури, 

компаративістика, перекладознавство. 

 

Цівінська Юлія В’ячеславівна 

 

▪ магістр філології за спеціалізацією «035.01 українська мова та 

література»; 

▪ випускниця Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича; 

▪ лаборант кафедри української літератури; 

▪ сфера наукових інтересів: історія української літератури, сучасна 

українська література, творчість Сергія Жадана. 

 

 



 

Венгер Аліна Артурівна 

 

▪ студентка 5 курсу філологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича;  

▪ спеціальність "Філософія"; 

▪ сфера наукових інтересів: західний езотеризм, психоаналіз 

К.Г.Юнга, аналіз алхімічних і герметичних текстів, гностицизм.  

 

 

Лисенко Олена Юріївна 

 

▪ студентка 4 курсу філологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

▪ спеціальність «Середня освіта» (українська мова і література);  

▪ сфера наукових інтересів: сучасна українська література, поезія, 

німецькомовна поезія Буковини, компаративістика.  

 



 

Завитик Марія Михайлівна 

 

▪ студентка 4 курсу філологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

▪ спеціальність «Соціальне забезпечення»; 

▪ сфера наукових інтересів: соціальна робота, соціальний супровід 

сім’ї, культурно-дозвіллєва діяльність. 

 

Горбатюк Марина Олександрівна 

 

▪ студентка 4 курсу філологічного факультету  Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

▪ спеціальність "Українська мова та література"; 

▪ сфера наукових інтересів: лексико-семантичні особливості 

звертань, лінгвопрагматика, віршознавство, сучасна буковинська 

література, національне питання в життєписах українських 

письменників. 

 



 

 

 

 

Капаци Андрій Юрійович 
 

▪ студент 3 курсу філологічного факультету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича; 

▪ спеціальність «Українська мова і література»; 
▪ голова Студентського парламенту Чернівецького національного 

університету; 
▪ сфера наукових інтересів: історія української мови, комунікативна 

лінгвістика, діалектологія, проблеми українського правопису, 

лінгводидактика, соціолінгвістика. 


