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Коротка біографія Шишкіна Карина Ігорівна. 

Викладач іноземної мови (англійська) та іноземної мови за професійним 

спрямуванням (англійська). Магістр  за спеціальністю "Мова і література", 

філолог. У 2018 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 10.02.04 

Германські мови (англійська). Коло наукових інтересів - дослідження 

табуйованних концептів вікторіанства у річищі лінгвоекології. 

 

Педагогічна робота.  

Викладач іноземної мови (англійська) та іноземної мови за 

професійним спрямуванням (англійська). 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 
Бєлова М.О., Шишкіна К.І. Антонімія як основа евфемістичної номінації 

соціокультурних табу у вікторіанському художньому дискурсі (лінгвокогнітивний аспект). 

Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2018. Вип. 1. С. 41-50. 

Бєлова М.О., Шишкіна К.І. Метонімія як підґрунтя евфемістичної субституції (на 

матеріалі вікторіанського художнього дискурсу). //Актуальні проблеми перекладознавства 

та романо-германської філології: матеріали XІ міжнар. наук. конф. (Чернівці, 11-12 

травня. 2018 ). Вип. 1. (15). Чернівці, 2018. С. 60-64. 

Шишкіна К. І. Перифрастичні евфемістичні номінації соціокультурних табу: 

лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вікторіанського художнього дискурсу). 

Лінгвістичні дослідження. 2017. Вип. 45. С. 47-53.. 

Шишкіна К.І. Евфемістична номінація соціокультурних табу у вікторіанському 

художньому дискурсі: семантичний аспект. // Актуальні проблеми термінології, перекладу 

і філології: виклики та перспективи: матеріали ІX міжнародної наук. конф. (Чернівці, 5-6 

травня. 2016 ). Вип. 1-2 (11-12). Чернівці, 2016. С.312-316. 

Шишкіна К.І. Метафора як підґрунтя евфемістичної номінації соціокультурних 

табу у вікторіанському художньому дискурсі: лінгвокогнітивний аспект. Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. 

Методика викладання іноземних мов». 2016. Вип. 83 С. 87-93. 

Бєлова М.О. Шишкіна К. І. До питання про евфемізацію вікторіанських табу у 

світлі еколінгвістики / Бєлова М.О. К. І. Шишкіна // Філологічні науки: сучасні тенденції 

розвитку : міжнародна науково практична конференція. – О. :Центр філологічних 

досліджень, 2020 – С. 82-85 

Бєлова М.О., Шишкіна К.І. Евфемістична лексикалізація табуйованих концептів 

вікторіанства у лінгвокогнітивному аспекті (на матеріалі вікторіанського художнього 
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дискурсу). Science and Education: a New Dimension. Philology. 2019.Vol. 58. Issue 194. 2019. 

P. 10-14. (видання входить до науковометричної бази Index Copernicus) 

 

Підвищення кваліфікації на кафедрі іноземних мов ХДАК, (12.04.21 — 

25.06.21) Довідка № 67 від 09.04.21 р. Тема: Підвищення кваліфікації (стажування). 

Актуальні проблеми викладання іноземних мов в закладах вищої освіти мистецького 

спрямування. 

 


