
Резюме  

   330 

 
 

Відомості про авторів 
 
 

Безродних Ірина Геннадіївна – старший викладач 
кафедри англійської філології Дніпропетровського національ-
ного університету ім. Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ). 

 
Боковець Анастасія Вікторівна – аспірант кафедри 

англійської філології та зарубіжної літератури Класичного 
приватного університету (м. Запоріжжя). 

 
Висоцька Наталія Олександрівна – доктор філологічних 

наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури 
Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ). 

 
Жлуктенко Наталія Юріївна – кандидат філологічних 

наук, професор, професор кафедри зарубіжной літератури 
Інституту філології Київського національного університету ім. 
Т.Шевченка (м. Київ). 

 
Кейс Віталій – фахівець з історії англійської літератури, 

перекладач (м. Нью-Йорк, США). 
 
Корпанюк Микола Павлович – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української літератури Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету ім. 
Григорія Сковороди (м. Переяслав-Хмельницький). 

 
Лазаренко Дар’я Миколаївна – аспірант кафедри 

англійської філології Запорізького національного університету 
(м. Запоріжжя). 

 
Москвітіна Дар’я Анатоліївна – аспірант кафедри 

англійської філології та зарубіжної літератури Класичного 
приватного університету (м. Запоріжжя). 

 



Відомості про авторів 

331 

Сидоренко Оксана Василівна – кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри культурології та українознавства Запорізь-
кого державного медичного університету (м. Запоріжжя). 

 
Соколянский Марк Георгиевич – доктор філологічних 

наук, професор. Член Міжнародної Шекспірівської Асоціації 
(ISA), член редколегії журналу „Multicultural Shakespeare“ та 
редакцїйних рад журналів „Zagadnienia Rodzajow Literackich“ та  
„Toronto Slavic Quarterly“ (м. Любек, Німеччина). 

 
Тарасенко Кирил Валентинович – кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри англійської філології та зарубіжної 
літератури Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). 

 
Торкут Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри англійської філології та зарубіжної 
літератури Класичного приватного університету, директор 
Українського міжуніверситетського науково-дослідницького 
шекспірівського центру (м. Запоріжжя). 

 
Федоряка Людмила Діамарівна – кандидат філологічних 

наук, старший викладач кафедри англійської філології Криво-
різького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг). 

 
Філоненко Олександра Геннадіївна – викладач Коледжу 

преси і телебачення (м. Миколаїв). 
 
Храброва Ганна Миколаївна – аспірант кафедри 

англійської філології та зарубіжної літератури Класичного 
приватного університету (м. Запоріжжя). 

 
Черняк Юрій Іванович – завідувач наукової лабораторії 

ренесансних студій Класичного приватного університету 
(м. Запоріжжя). 

 
Чистяк Дмитро Олександрович – аспірант і викладач 

кафедри французької філології, Інститут філології Київського 
національного університету) імені Тараса Шевченка, член 



Резюме  

   332 

Національної cпілки письменників України та Асоціації 
перекладачів країн СНД і Балтії (м. Київ). 

 
Шевченко-Савчинська Людмила Григорівна – кандидат 

філологічних наук, докторант Переяслав-Хмельницького дер-
жавного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, 
старший викладач кафедри латинської мови Національного 
медичного університету ім. О.О.Богомольця (м. Київ). 

 
Шереметьєва Вікторія Костянтинівна – аспірант кафедри 

англійської філології та зарубіжної літератури Класичного 
приватного університету (м. Запоріжжя). 

 
Шестаков В’ячеслав Павлович – доктор філософських 

наук, професор, заслужений діяч культури Російської Федерації, 
Російський інститут культурології (м. Москва, Росія). 

 
Щербина Марина Анатоліївна – викладач кафедри 

іноземних мов Дніпродзержинського державного технічного 
університету (м. Дніпродзержинськ). 

 
 
 
 


