
ВИПУСКНИКИ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА 

(НІМЕЦЬКА)) 



Яценюк (Гончарук) 

Надія Іванівна 
 

Випуск 2000 року. Кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри Кременецької 

обласної гуманітарно-

педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка. 

Захистила дисертацію на тему: 

«Підготовка майбутніх учителів 

іноземної мови до формування 

іншомовної комунікативної 

компетенції молодших 

школярів засобами 

підручника» за спеціальністю 

13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. 



Микуляк Ольга Василівна 
 

 Випуск 2015 р. Асистент кафедри.  

З 15 березня 2016 до 14 березня 2017 

рр. була учасником дослідницької 

програми для аспірантів Еразмус+ в 

Університеті Фехта (Німеччина), де 

мала змогу відвідувати лекції 

провідних науковців та зібрати 

фактичний матеріал для написання 

дисертації. З травня 2017 року – член 

Асоціації українських германістів 

(АУГ).  



Протасевич (Свиридюк) 

Любов Анатоліївна  
 

Випускниця Кременецького 

педагогічного інституту ім. Тараса 

Шевченка (2012 р.). Кандидат 

філологічних наук, викладач англійської 

мови. 

У 2016 році захистила кандидатську 

дисертацію зі спеціальності 10.01.05 – 

порівняльне літературознавство на тему 

«Сучасний молодіжний роман в 

українській, німецькій і російській 

літературах (на матеріалі творчості Л. 

Дереша, С. Ушкалова, Б. Лєберта, В. 

Герндорфа, Є Альохіна)» .  

 



Вохнер (Романюк) Інна  
 

Вчитель інформаційних технологій 

(ФРН) 

У 2001 році закінчила 

Кременецький педагогічний коледж 

імені Т.Г.Шевченка.  

  

Навчалася в педагогічній вищій 

школі міста Вайнгарт (ФРН) за 

спеціальністю вчитель математики, 

історії, етики та політології 



Аліна Василівна Шнеебергер 

(Гончарук)  
 

Випускниця Кременецького 

педагогічного коледжу ім. Тараса 

Шевченка (2001 р.). Викладач 

німецької мови (Австрійська 

республіка). 

Є активним членом 

української громади у місті 

Хартберг (федеральна земля 

Штирія).  

Екзаменатор 

стандартизованих європейських 

тестів TELC  рівнів А1-В2. 



Чубик Андрій Олександрович  

Випускник Кременецького педагогічного 

коледжу ім. Тараса Шевченка (2001 р.). Провідний 

фахівець відділу стратегічного планування та 

аналізу Державного підприємства  Національна 

енергетична компанія «Укренерго». Стипендіат 

міжнародних програм Association4U Fellowship 

(2016-2018), Eastern Partnership Civil Society 

Facility Fellowship (2017), Think Visegrad Fellowship 

(2015), Robert Bosch Foundation Fellowship Program 

Goerdeller Kolleg for Good Governance (2012), 

Bundestag (2011).  

Автор і співавтор численних дослідницьких 

робіт та публікацій, зокрема: Energy Union and 

Energy Security in Eastern Partnership Countries, 

November 2015,  



Мирослава Бльодке (Фостик) 

 
 

Випускниця Кременецького 

педагогічного коледжу ім. Тараса 

Шевченка (2001 р.). 

З 2010 року працює економістом та 

помічником адвоката у «Hillerscheid & 

Kollegen» (ФРН). 


