
 Коханська Ірина Станіславівна – 

кандидат філологічних наук, доцент.    

У 2007 році на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 

58.053.02 по захисту кандидатських 

дисертацій при Тернопільському 

національному педагогічному 

університеті імені Володимира 

Гнатюка захистила кандидатську 

дисертацію «Літературна репутація 

роману Е.Хемінгвея «По кому подзвін» 

в американському, російському та 

українському літературознавстві» за 

спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2008 році за 

рішенням президії Вищої атестаційної комісії України (протокол № 27-06/5 

від 21 травня 2008 року) отримала диплом кандидата філологічних наук. 

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

26 вересня 2012 року присвоєне вчене звання доцента кафедри англійської 

філології.   

У науковому доробку понад 30 наукових та навчально-методичних 

праць, серед яких навчальний посібник для домашнього читання для 

студентів старших курсів факультетів іноземних мов «American Short Story» з 

грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів», 

протокол № 1/11-8032 від 29.08.11.  

Коло наукових зацікавлень локалізується в просторі порівняльного 

літературознавства та сучасної американської прози.  

Основні наукові та навчально-методичні праці: 

1. Коханська І.С. Поетикальні особливості україномовної версії роману 

Ернеста Хемінгвея «По кому подзвін» / Ірина Коханська // Наукові праці 

Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. — 



Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. — Вип. 14. — Т. 1. — С. 

111-125. 

2. Коханська І.С. Феномен літературної репутації художнього твору (на 

прикладі роману Е.Хемінгуея «По кому подзвін» / Ірина Коханська // 

Слово і час. — К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 

2007. — № 7. — С. 23-28. 

3. Коханська І.С. Чинники конструювання літературної репутації / Ірина 

Коханська // Studia methodologica. — Тернопіль : Редакційно-видавничий 

відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. — № 20. — С. 90-96. 

4. Коханська І.С. Літературна репутація роману Е. Хемінгвея «По кому 

подзвін» в українському літературознавстві на сучасному етапі / Ірина 

Коханська // Studia methodologica. — Тернопіль : Редакційно-видавничий 

відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. — № 21. — С. 68-73. (фахове видання 

ВАК)  
5. Коханська І.С. Поняття літературної репутації в американському, 

російському та українському літературознавстві / Ірина Коханська // 

Вісник Луганського національного педагогічного університету імені 

Тараса Шевченка. — Луганськ : Вид-во Луганського національного 

педагогічного університету імені Тараса Шевченка «Альма-матер», 2007. 

— С. 81-93. 

6. Коханська І.С. Купюри у перекладі як засіб зміни художнього образу 

твору (на матеріалі роману Е. Гемінґвея «По кому подзвін») / Ірина 

Коханська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. праць / 

редкол. : Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. — К. : 

Твім інтер, 2008. — Вип. 31. — Ч. 1. — С.  90-99.  

7. Коханська І.С. Формування авангардної літературної репутації твору в 

умовах його офіційної заборони (на матеріалі роману Е. Хемінгвея «По 

кому подзвін» / Ірина Коханська // Літературознавчі обрії. Праці молодих 

учених. Випуск 14. — К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України, 2009. — С. 30-35. 

8. Коханська І.С. Релігійний вимір прози Ернеста Гемінґвея / Ірина 

Коханська // Актуальні проблеми філології та американські студії : 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 22-24 квітня 

2009. : [за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. Г. Шостак]. — К. : Вид-во Європ. 

ун-ту, 2009. — С. 117-120.     

9. Коханська І.С. Повість Гоголя «Тарас Бульба» у рецепції Джейн Смайлі / 

Ірина Коханська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. 

праць / редкол. : Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. 

— К. : Твім інтер, 2010. — Вип. 29. — Ч. 1. — С. 206-215. 

10. Коханська І.С. Роман Енн Тайлер «Digging to America» : проблематика та 

наративна специфіка / Ірина Коханська // Studia methodologica. — Випуск 

30. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. 

— С. 171-178. 

11. American Short Story : [навчальний посібник для домашнього читання для 

студентів старших курсів факультетів іноземних мов] ; метод обробка, 



комплекс вправ і завдань та коментарі І. С. Коханської. — Кременець : ВЦ 

КОГПІ ім. Тараса Шевченка. — 2012. — 158 с. (з грифом «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів», протокол № 1/11-

8032 від 29.08.11).  

12.  Навчально-методичні матеріали з курсу «Порівняльна типологія 

англійської та української мов» (англійська мова) за освітньо-

професійною програмою «спеціаліст» (денна та заочна форма навчання). 

— Кременець : КОГПІ ім. Тараса Шевченка,  2009. — 102 с. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 


