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Клак І.Є., канд. пед. наук, доцент; 
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Янков А.В., к. філол. н., доцент; 

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

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

 

Студенти: 

21-А 

Мельник Олена Василівна 

41-А 

Сотнічук Валентина Вікторівна 

 

11 АНм 

Базалійський Микола Петрович 

Головій Анастасія Петрівна 

Гомон Катерина Леонідівна 

Гордійчук Антон Олександрович 

Кобець-Губені Надія Василівна 

Кухарська Софія Петрівна 

Остапчук Тетяна Вікторівна 

Середа Оксана Олександрівна 

Тенюка Олена Петрівна 

 

Андрушків Валентина Степанівна 

Гуменюк Інна Володимирівна 



Трачук Анастасія Павлівна 

Хамуляк Діана Остапівна 

 

21 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-Азм 

Гринюка Юрій Михайлович 

Жигун Оксана Миколаївна 

Коваль Віталія Віталіївна 

Колісник Андрій Русланович 

Михальчук Тетяна Іванівна 

Очеретинюк Олена Василівна  

Сало Христина Андріївна 

 

Загальна тема дослідження науково-дослідної лабораторії: «Науково-

методологічні засади сучасної лінгвістики, літературознавства та 

лінгводидактики». 

 

Метою діяльності науково-дослідної лабораторії є дослідження 

актуальних питань сучасної лінводидактики та формування науково-

методологічних засад наукового осмислення ключових позицій методики 

навчання іноземних мов 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 

(Данік Н.А.), виконуються вимоги для отримання вченого звання доцента 

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

у науково-практичних конференціях.   

 

На грудень 2021  року заплановано публікацію збірника наукових 



праць молодих вчених, аспірантів і студентів за результатами діяльності 

лабораторії (Verba magistri, Вип. IV). 

 

№ 

з/п 

Зміст та тематика роботи Відповідальні  Термін 

виконання 

1 Методичний семінар «Особливості 

використання в освітньому процесі 

освітньої інституційної онлайн 

платформи Moodle для  організації 

змішаного формату навчання з 

фахових дисциплін». 

члени лабораторії Вересень 

2021 р. 

2 Науковий семінар «Маніфестація 

концепту ГІБРИДНА ВІЙНА 

в свідомості мовної та мовленнєвої 

особистості». 

Чик Д.Ч., 

Семегин Т.С. 

Жовтень 

2021 р. 

3 Особливості використання 

мультимедійної платформи 

Pearson portal як дієвого  засобу 

організації on-line/змішаного 

навчання іноземної мови (на 

прикладі онлайн підручника 

«Speak out»). 

Долга Т.О.,  

Данік Н.А.,  

Кучер В.В. 

Листопад 

2021 р. 

4 Методичний семінар «Сучасні 

аспекти полоністичної 

лінгводидактики». 

Глотов О.Л., 

Данік Н.А.  

 

Грудень 

2021 р. 

5 Публікація збірника наукових 

праць молодих вчених, аспірантів і  

студентів (Verba magistri, Вип. IV). 

члени лабораторії Грудень   

2021 р. 

6 Методичний семінар 

«Використання мультимедійних 

засобів у процесі on-line/змішаного 

навчання іноземної мови (на 

прикладі освітньої платформи 

Pearson portal за підручником 

«High Note»)». 

Клак І.Є., 

Семегин Т.С.,  

Янусь Н.В., 

Кучер В.В. 

Січень  

2022 р. 

7 Методичний  семінар 

«Інтернаціоналізація закладів ВО 

як основа грантової діяльності». 

Воронцова Н.Г. Лютий 

2022 р. 

8 Науковий семінар «Дистанційне 

навчання у вивченні іноземних 

мов: особливості організації 

освітнього процесу». 

Янусь Н.В., 

Семегин Т.С., 

Глотов О.Л.,  

Долга Т.О.,  

Шмир М.Ф. 

Березень 

2022 р. 



9 Студентський науково-

методичний семінар «Методологія 

сучасної лінгводидактики». 

Янусь Н.В., 

Янков А. В. 

 

Квітень 

 

2022 р. 

10 Методичний  семінар 

«Використання новітніх 

технологій на заняттях з німецької 

мови». 

Марунько О.А. Травень  

2022 р. 

11 Керівництво студентською 

науковою роботою. 

члени лабораторії упродовж  

року 

12 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  

21-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 

21-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  

21-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 

 

 


