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к. філол. н., доцент кафедри іноземних мов та методики їх навчання 

Семегин Тетяна Станіславівна 

 

Склад лабораторії: 

Викладачі кафедри: 

Воронцова Н.Г., к. філол. н., доцент, завідувач кафедри;  

Глотов О.Л. доктор філологічних наук, професор; 

Данік Н.А., асистент;  

Клак І.Є., канд. пед. наук, доцент кафедри; 

Кучер В.В., к. філол. н., доцент кафедри; 

Марунько О.А., к. філол. н., доцент; 

Сиротюк М.В., канд. пед. наук, доцент; 

Чик Д.Ч., д. філол. н., доцент;  

Чик О.І., к. філол. н., доцент; 

Янков А.В., к. філол. н., доцент; 

Янусь Н.В., к. філол. н., доцент кафедри;  

Яценюк Н.І., канд. пед. наук, доцент кафедри. 

 

Студенти-магістранти: 

11 АНм 

Берестянська Марія Степанівна 

Воробець Аліна Тарасівна 

Грогуль Оксана Михайлівна 

Коцюруба Тетяна Василівна 

Лисюк Ольга Юріївна 

Матвіюк Варвара Миколаївна 

Романів Тарас Петрович 

Собчук Ольга Богданівна 

Тисяк Іван Валерійович  

  

Герасимчук Уляна Андріївна 

Горголь Вікторія Андріївна 

Савчук Аліна Миколаївна 

Шишолик Діана Миколаївна 

 

21 АНм 

Гаврисюк Вікторія Святославівна  

Гайданакіс Олександра Миколаївна 
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Заяць Андрій Васильович  

Лещишин Ігор Ігорович  

Сиротюк Аліна Василівна 

Слободенюк Тетяна Вікторівна 

Стиранкевич Генріх Ростиславович 

Тимків Іван Петрович  

Холодюк Інна Володимирівна 

Фарина Юлія Василівна 

Яковчук Софія Ярославівна 

 

Бігунець Іванна Андріївна  

Бойчук Вікторія Олександрівна  

Вельма Катерина Іванівна  

Ковальчук Микола Олександрович 

Нікішкіна Катерина Олександрівна 

Собчук Марта Олександрівна   

 

21-АНзм 

Бевсюк Ірина Романівна 

Волицька Вікторія Степанівна 

Гілевич Надія Володимирівна 

Грабовська Юлія Юріївна  

Клак Вікторія Олегівна 

Красновська Оксана Ярославівна 

Левонюк Альоша Романівна 

Омельчук Емма Андріївна 

Опалько Оксана Володимирівна 

Сторощук Соломія Анатоліївна 

Хороша Марія Русланівна 

 

Джиган Іванна Анатоліївна 

Рябій Катерина Михайлівна 

Солодуха Лілія Володимирівна 

 

Загальна тема дослідження науково-дослідної лабораторії: «Науково-

методологічні засади сучасної лінгвістики, літературознавства та 

лінгводидактики». 

 

Метою діяльності науково-дослідної лабораторії є дослідження 

актуальних питань сучасної філології та формування науково-

методологічних засад наукового осмислення ключових позицій 

лінгводидактики та мовознавства.  

У межах науково-дослідної лабораторії проводяться науково-

методологічні семінари та круглі столи. Також у рамках лабораторії 

виконуються докторські дисертації (Сиротюк М.В.), кандидатські дисертації 
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(Данік Н.А.), виконуються вимоги для отримання вченого звання доцента 

(Кучер В.В., Янусь Н.В., Семегин Т.С.). Співробітники лабораторії беруть 

активну участь у науково-практичних конференціях.   

 

На грудень 2020 року заплановано публікацію збірника наукових праць 

молодих вчених, аспірантів і студентів за результатами діяльності 

лабораторії (Verba magistri, Вип. III). 

 

№ 

з/п 

Зміст та тематика роботи Відповідальні  Термін 

виконання 

1 Круглий стіл на тему: «Принципи 

дистанційного навчання». 

члени лабораторії Вересень 

2020 р. 

2 Науковий семінар «Синергетичний 

підхід у сучасній літературній 

компаративістиці». 

Чик Д.Ч., Чик 

О.І., Янусь Н.В., 

Кучер В.В., 

Глотов О.Л. 

Жовтень 

2020 р. 

3 Студентський науково-методичний 

семінар «Методологія сучасної 

лінгвістики». 

члени лабораторії Жовтень 

2020 р. 

4 Методичний  семінар 

«Методологія когнітивних 

досліджень у сучасному 

мовознавстві». 

Данік Н.А., 

Семегин Т.С. 

Листопад 

2020 р. 

5 Методичний семінар «Основні 

інноваційні тенденції у сучасній 

лінгводидактиці в контексті 

Європейського освітнього 

простору». 

Клак І.Є., Яценюк 

Н.І.,  

Воронцова Н.Г., 

Марунько О.А., 

Глотов О.Л. 

Листопад 

2020 р. 

6 Публікація збірника наукових 

праць молодих вчених, аспірантів і  

студентів (Verba magistri, Вип. III). 

члени лабораторії Грудень   

2020 р. 

7 Науковий семінар 

«Інтернаціоналізація закладів 

освіти як передумова успішної 

грантової діяльності». 

Воронцова Н.Г., 

Клак І.Є., Яценюк 

Н.І., Марунько 

О.А. 

Лютий 

2021 р. 

8 Методичний семінар «Інструменти 

фасилітації для проведення 

ефективних навчальних занять з 

іноземної мови в онлайн-форматі». 

Воронцова Н.Г., 

Клак І.Є.,  

Яценюк Н.І., 

Янков А.В. 

Лютий 

2021 р. 

9 Науковий семінар «Дистанційне 

навчання у вивченні іноземних 

мов: особливості організації 

навчального процесу». 

Янусь Н.В., 

Семегин Т.С., 

Глотов О.Л., 

Долга Т.О., Шмир 

Березень 

2021 р. 



М.Ф. 

10 Методичний  семінар 

«Особливості підтримання 

психологічного зв’язку між 

викладачем і студентами у 

вивченні іноземних мов». 

Янусь Н.В., 

Семегин Т.С.,  

Долга Т.О., Данік 

Н.А., Шмир М.Ф. 

Березень 

2021 р. 

11 Методичний  семінар 

«Використання мультимедійних 

засобів у процесі on-line навчання 

іноземної мови онлайн». 

Клак І.Є., Яценюк 

Н.І.,  

Марунько О.А., 

Данік Н.А.,  

Долга Т.О. 

Квітень 

2021 р. 

12 Керівництво студентською 

науковою роботою. 

члени лабораторії упродовж  

року 

13 Керівництво написанням 

кваліфікаційних робіт (тематика 

додається). 

члени лабораторії упродовж  

року 

 

 

 

 

Науковий координатор:      Семегин Т. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 

Кваліфікаційні роботи з методики навчання іноземних мов 

 у старшій школі  ЗЗСО 

спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

 за освітньо-професійною програмою магістра  

денна форма навчання  

11-Ам група 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

студента 

 

Тема  

кваліфікаційної роботи 

 

Прізвище та 

ініціали 

керівника, 

посада, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання 

1.  Берестянська 

Марія 

Степанівна 

Технології проєктного навчання 

іноземних мов і культур учнів 

старших класів ЗЗСО 

Воронцова Н.Г., 

доцент, кандидат 

філологічних 

наук 

2.  Воробець Аліна 

Тарасівна 

Інструменти фасилітації у он-лайн 

навчанні іноземних мов і культур 

учнів старших класів ЗЗСО 

Воронцова Н.Г., 

доцент, кандидат 

філологічних 

наук 

3.  Грогуль Оксана 

Михайлівна 

Інструменти фасилітації у навчанні 

іноземних мов учнів старших класів 

ЗЗСО 

Воронцова Н.Г., 

доцент, кандидат 

філологічних 

наук 

4.  Коцюруба 

Тетяна 

Василівна 

Використання технологій соціального 

партнерства як способу фасилітації  

навчання іноземних мов у ЗЗСО 

Воронцова Н.Г., 

доцент, кандидат 

філологічних 

наук 

5.  Лисюк Ольга 

Юріївна 

Формування лінгвокраїнознавчої 

компетентності в учнів старшої школи 

Чик Д. Ч., 

доцент, доктор 

філологічних 

наук 

6.  Матвіюк 

Варвара 

Миколаївна 

Лінгводидактичні засади формування 

іншомовної лексичної компетентності 

учнів засобами епітетних конструкцій 

Семегин Т.С., 

доцент кафедри,  

кандидат 

філологічних 

наук 



7.  Романів Тарас 

Петрович 

Методологія формування лексичної 

компетентності учнів у процесі 

вивчення фразових дієслів 

Семегин Т.С., 

доцент кафедри,  

кандидат 

філологічних 

наук 

8.  Собчук Ольга 

Богданівна 

Нетрадиційні методи навчання на 

уроках англійської мови в старших 

класах 

Янусь Н.В., 

доцент кафедри, 

кандидат 

філологічних 

наук 

9.  Тисяк Іван 

Валерійович  

Формування англомовної лексичної 

компетентності в учнів (середня 

школа) у процесі читання 

Янусь Н.В., 

доцент кафедри, 

кандидат 

філологічних 

наук 

 

            Кваліфікаційні роботи з методики навчання іноземних мов  

у старшій школі  ЗЗСО  

спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) 

за освітньо-професійною програмою магістра 

денна форма навчання 

11-Нм група 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

студента 

 

Тема  

кваліфікаційної роботи 

 

Прізвище та 

ініціали 

керівника, 

посада, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання 

1.  Герасимчук 

Уляна 

Андріївна 

Планування уроку німецької мови з 

урахуванням сучасних методично-

дидактичних принципів 

Ломакович В.Я., 

доцент, кандидат 

педагогічних 

наук 

2.  Горголь 

Вікторія 

Андріївна 

Використання різних соціальних 

форм робіт з метою підвищення 

мотивації учнів на уроці німецької 

мови 

Ломакович В.Я., 

доцент, кандидат 

педагогічних 

наук 

3.  Савчук Аліна 

Миколаївна 

Особливості викладання німецької 

мови з використанням інноваційних 

технологій навчання в умовах 

дистанційного навчання 

Яценюк Н. І., 

доцент кафедри, 

кандидат 

педагогічних 

наук 

4.  Шишолик Вивчення фразеологізмів з Марунько О.А., 



 

 

Кваліфікаційні роботи з методики навчання іноземних мов 

 у старшій школі  ЗЗСО 

 спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

 за освітньо-професійною програмою магістра  

заочна форма навчання  

11-Азм група 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

студента 

 

Тема  

кваліфікаційної роботи 

 

Прізвище та 

ініціали 

керівника, 

посада, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання 

1.  Вальчук 

Вікторія 

Миколаївна 

Формування іншомовної лексичної 

компетентності учнів НУШ в 

умовах дистанційного навчання 

Клак І.Є., 

доцент кафедри, 

кандидат 

педагогічних 

наук 

2.   Гринюка Юрій 

Михайлович 

Формування соціокультурної 

компетентності в учнів старшої 

школи 

Чик Д. Ч., 

доцент, доктор 

філологічних 

наук 

3.   Жигун Оксана 

Миколаївна 

Лінгводидактичні засади вивчення 

евфемізмів у старшій школі 

Семегин Т.С., 

доцент кафедри, 

кандидат 

філологічних 

наук 

4.  Коваль Віталія 

Віталіївна  

Формування та підвищення 

мотивації до вивчення англійської 

мови в учнів старшої школи 

Чик Д. Ч., 

доцент, доктор 

філологічних 

наук 

5.   Колісник 

Андрій 

Русланович 

Методика формування 

англомовного монологічного 

мовлення в учнів старшої школи із 

використанням художніх фільмів 

Чик Д. Ч., 

доцент, доктор 

філологічних 

наук 

6.  Михальчук 

Тетяна Іванівна 

Методика проєктного навчання на 

уроці англійської мови в старшій 

школі 

Чик Д. Ч., 

доцент, доктор 

філологічних 

Діана 

Миколаївна 

антонімічним компонентом на 

заняттях німецької мови 

доцент, кандидат 

філологічних 

наук 



наук 

7.  Очеретинюк 

Олена 

Василівна 

Формування англомовної 

граматичної компетентності в учнів 

на старшому етапі вивчення 

іноземної мови в школі 

Янусь Н.В., 

доцент кафедри 

філологічних 

наук 

8.   Сало Христина 

Андріївна  

Методичні основи формування 

медіаграмотності у майбутніх 

вчителів англійської мови НУШ 

Сиротюк М.В., 

доцент, 

кандидат 

педагогічних 

наук 

 

 

 

Кваліфікаційні роботи з порівняльної типології  

англійської та української мов / контрастивної стилістики англійської 

та української мов / актуальних питань когнітивної лінгвістики 

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

 за освітньо-професійною програмою магістра  

денна форма навчання  

21-Ам група 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

студента 

 

Тема  

кваліфікаційної роботи 

 

Прізвище та 

ініціали 

керівника, 

посада, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання 

1.  Гаврисюк 

Вікторія 

Святославівна 

Семантико-стилістичні особливості 

фінансово-економічної термінології 

англійської мови, її відтворення 

українською мовою та 

лінводидактичні особливості її 

застосування у формуванні лексичної 

компетентності. 

Янусь Н.В., 

доцент кафедри, 

кандидат 

філологічних 

наук 

2.  Гайданакіс 

Олександра 

Миколаївна 

Формування іншомовної 

компетентності засобами 

молодіжного сленгу сучасних 

британських і американських 

підлітків: лінгвістичний і 

аксіологічний аспекти. 

Сиротюк М.В., 

доцент, кандидат 

педагогічних 

наук 



3.  Заєць Андрій 

Васильович 

Прагматичні особливості 

ідентифікації інверсії в англомовному 

художньому дискурсі. 

Янков А.В., 

доцент, кандидат 

філологічних 

наук 

4.  Лещишин Ігор 

Ігорович 

Формування іншомовної 

компетентності засобами сучасних 

неологізмів-термінів (на матеріалі 

англійської мови). 

Янков А.В., 

доцент, кандидат 

філологічних 

наук 

5.  Сиротюк Аліна 

Василівна 

Методика ідентифікації 

мовностилістичних засобів 

актуалізації гендерних стереотипів в 

англійській та українській 

лінгвокультурах. 

Семегин Т.С., 

доцент кафедри,  

кандидат 

філологічних 

наук 

6.  Слободенюк 

Тетяна 

Вікторівна 

Методика ідентифікації концепту ДІМ 

в сучасній англійській мові: 

лінгвокультурний аспект. 

Сиротюк М.В., 

доцент, кандидат 

педагогічних 

наук 

7.  Стиранкевич 

Генріх 

Ростиславович 

Лінгводидактичні засади формування 

граматичної компетентності у процесі 

вивчення еліптичних конструкцій в 

дискурсі англійської та української 

мов.  

Семегин Т.С., 

доцент кафедри,  

кандидат 

філологічних 

наук 

8.  Фарина Юлія 

Василівна 

Реалізація концептуальної метафори в 

американській урбаністичній поезії 

ХХ століття та методика викладання 

літератури англомовних країн у ЗВО. 

Янусь Н.В., 

доцент кафедри, 

кандидат 

філологічних 

наук 

9.  Холодюк Інна 

Володимирівна 

Когнітивні засади метонімій і метафор 

у сучасному англомовному 

художньому дискурсі та методика 

формування англомовної 

компетентності засобами автентичних 

текстів. 

Янусь Н.В., 

доцент кафедри, 

кандидат 

філологічних 

наук 

10.  Яковчук Софія 

Ярославівна 

 

 

Структурно-семантичні особливості 

індивідуально-авторського 

новотворення у творах жанру фентезі 

та методичні особливості 

застосування автентичних текстів 

жанру фентезі на уроках англійської 

мови. 

Янусь Н.В., 

доцент кафедри, 

кандидат 

філологічних 

наук 

 



Кваліфікаційні роботи з порівняльної типології  

німецької та української мов / контрастивної стилістики німецької та 

української мов / актуальних питань когнітивної лінгвістики 

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

 за освітньо-професійною програмою магістра  

денна форма навчання  

21-Нм група 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

студента 

 

Тема  

кваліфікаційної роботи 

 

Прізвище та 

ініціали 

керівника, 

посада, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання 

1. Бігунець Іванна 

Андріївна 

Формування лексичного компонента 

мовленнєвих умінь через вивчення 

колоронімів (на прикладі німецького 

та українського публіцистичного 

дискурсу). 

Чик О.І., 

доцент, кандидат 

філологічних 

наук 

 

2. Бойчук 

Вікторія 

Олександрівна 

Використання сучасних форм робіт 

при формуванні граматичної 

компетенції учнів. 

Ломакович В.Я., 

доцент, кандидат 

педагогічних 

наук 

3. Вельма 

Катерина 

Іванівна 

Фразеологізми як один із 

ефективних засобів формування 

лексичної компетенції на уроках 

німецької мови. 

Ломакович В.Я., 

доцент, кандидат 

педагогічних 

наук 

4. Ковальчук 

Микола 

Олександрович 

Формування прагматичної 

компетентності засобами 

невербальної комунікації у 

німецькій мові. 

Гінка Б.І., 

доцент, кандидат 

філологічних 

наук 

5. Нікішкіна 

Катерина 

Олександрівна 

Вплив словотворчих компонентів 

при вивченні фонетичного матеріалу 

учнями закладів середньої освіти. 

Ломакович В.Я., 

доцент, кандидат 

педагогічних 

наук 

6. Собчук Марта 

Олександрівна 

Формування лінгвокультурної 

компетентності на матеріалі 

непрямих назв кольорів у німецькій 

мові. 

Марунько О.А., 

доцент, кандидат 

філологічних 



наук 

 

 

 

Кваліфікаційні роботи з порівняльної типології англійської та 

української мов / контрастивної стилістики англійської та української 

мов / актуальних питань когнітивної лінгвістики 

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

 за освітньо-професійною програмою магістра  

заочна форма навчання  

21-Азм група 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

студента 

 

Тема  

кваліфікаційної роботи 

 

Прізвище та 

ініціали 

керівника, 

посада, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання 

1.  Бевсюк Ірина 

Романівна 

 

Формування іншомовної лексичної 

компетентності на матеріалі мовних 

вербалізаторів  бінарних концептів 

WAR і PEACE.  

Семегин Т.С., 

доцент кафедри, 

кандидат 

філологічних 

наук 

2. Волицька 

Вікторія 

Степанівна 

Формування соціокультурної 

компетентності у процесі вивчення  

етнокультурних концептів.  

Семегин Т.С., 

доцент кафедри, 

кандидат 

філологічних 

наук 

3. Гілевич Надія 

Володимирівна 

Формування лінгвістичної 

компетентності у процесі вивчення 

зрощень (blendings) у сучасних 

англомовних лексикографічних 

джерелах (на базі словників кінця 

ХХ початку ХХІ століть). 

Янков А.В., 

доцент, 

кандидат 

філологічних 

наук 

4. Грабовська 

Юлія Юріївна 

 

Методика навчання аудіювання із 

застосовуванням ІКТ на уроках 

англійської мови у початковій 

школі. 

Чик Д. Ч., 

доцент, доктор 

філологічних 

наук 



 5. Григоришин 

Христина 

Віталіївна 

 

Формування стратегічної 

компетенції на уроках англійської 

мови у старшій школі. 

Чик Д. Ч., 

доцент, доктор 

філологічних 

наук 

6. Клак Вікторія 

Олегівна 

Формування лінгвокраїнознавчої 

компетенції на уроках англійської 

мови у ЗЗСО. 

Чик Д. Ч., 

доцент, доктор 

філологічних 

наук 

7. Красновська 

Оксана 

Ярославівна 

Формування іншомовної лексичної 

компетентності на матеріалі 

метафор та художніх порівнянь у 

творах У.С. Моема. 

Клак І.Є., 

доцент кафедри, 

кандидат 

педагогічних 

наук 

2. 8. Левонюк 

Альона 

Романівна 

 

Абревіація як спосіб номінації у 

сфері віртуальної комунікації та 

лінгводидактичні особливості її 

застосування у навчанні іноземних 

мов у середній школі. 

Воронцова Н.Г., 

доцент, 

кандидат 

філологічних 

наук 

9. Омельчук Емма 

Андріївна 

Формування соціолінгвістичної 

компетентності у процесі вивчення 

фразеологізмів на позначення 

концепту «милосердя» в сучасній 

англійській мові. 

Клак І.Є., 

доцент кафедри, 

кандидат 

педагогічних 

наук 

10.  Опалько 

Оксана 

Володимирівна 

Формування соціолінгвістичної 

компетентності на матеріалі мовних 

вербалізаторів концепту COLOUR. 

Клак І.Є., 

доцент кафедри, 

кандидат 

педагогічних 

наук 

11. Сторощук 

Соломія 

Анатоліївна 

 

Методика навчання діалогічного 

мовлення на автентичних 

матеріалах у процесі формування 

іншомовної компетенції на 

середньому етапі. 

Чик Д. Ч., 

доцент, доктор 

філологічних 

наук 

12. Хороша Марія 

Русланівна 

 

Формування усного мовлення учнів 

початкової школи на уроці 

англійської мови. 

Чик Д. Ч., 

доцент, доктор 

філологічних 

наук 

 



Кваліфікаційні роботи з порівняльної типології німецької та української 

мов / котрастивної стилістики німецької та української мов /  

актуальних питань когнітивної лінгвістики 

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

 за освітньо-професійною програмою магістра  

заочна форма навчання  

21-Нзм група 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

студента 

 

Тема  

кваліфікаційної роботи 

 

Прізвище та 

ініціали 

керівника, 

посада, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання 

1. 1. Джиган Іванна 

Анатоліївна 

Формування лексичної 

компетентності на матеріалі 

антонімії німецької мови. 

Гінка Б.І. 

доцент, кандидат 

філологічних 

наук 

2. Рябій Катерина 

Михайлівна 

Навчальний переклад як засіб 

формування соціокультурної 

компетенції учнів на уроці 

німецької мови (на прикладі 

роману Б. Шлінка «Ольга»). 

Чик О.І., 

доцент, кандидат 

філологічних 

наук 

3. Солодуха Лілія 

Володимирівна 

Формування лексичної компетенції 

учнів за допомогою складних 

іменників сучасної німецької мови. 

Ломакович В.Я., 

доцент, кандидат 

педагогічних 

наук 
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