
Кафедра німецької мови 
Тематика кваліфікаційних робіт 

 
1. Ступінь світи             Магістер 
Галузь знань                  01 Освіта / Педагогіка 
Спеціальність                014 Середня освіта (Мова і література (німецька)       
Освітньо-професійна 
програма                         Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна  
                                           література) 
Друга  
спеціальність                 Середня освіта (Мова і література (англійська) 
 
Навчальний рік            2020/2021 
Форма навчання           денна 
Кваліфікація:        Магістр середньої освіти (Мова і література 

(німецька)  
 Викладач німецької мови і зарубіжної літератури 
                               закладу вищої освіти. Вчитель німецької мови і  
                                        зарубіжної літератури закладу загальної середньої         

освіти. Вчитель англійської мови закладу 
загальної  середньої освіти. 

 
 

№ 
з/п 

Виконавець Тема роботи  Науковий 
керівник 

1. Колцун Зоряна 
Ярославівна 

 
 

Лінгвокультурні та семантичні 
особливості загадки у німецькій та 

українській мовах. 
 

 

Боднарчук Т. В., 
кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 

2. Ожогань 
Руслан 

Русланович 
 

Функціонування евфемізмів у 
німецькомовному політичному 

масмедійному 
дискурсі. 

Боднарчук Т. В., 
кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 

3. Дудчак 
Вікторія 

Вікторівна 
 

Формування креативної 
мовленнєвої компетентності у 

письмі на уроках 
німецької мови у закладах 

загальної середньої освіти ІІІ 
ступеня. 

Боднарчук Т. В., 
кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 

4. Шевченко 
Ганна 

Вячеславівна 

Жанр «оголошення про 
знайомство» в сучасних 
електронних німецьких 

медіавиданнях: гендерні, 
структурні та семантичні 

особливості. 

Кійко Ю.Є. 
доктор 

філологічних 
наук, професор 



5. Божок Інна 
Василівна 

Застосування комунікативного 
методу у навчанні іноземної мови 

у закладах загальної середньої 
освіти 

 

Кушнерик В.І., 
доктор 

філологічних 
наук, професор 

 
 
 
 
 
 
2. Ступінь освіти           магістр 
Галузь знань                  01 Освіта / Педагогіка 
Спеціальність                014 Середня освіта (Мова і література (німецька)  
                                      
Освітньо-професійна  
програма                        Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна  
                                         література) 
 
Додаткова  
спеціальність                Середня освіта (Мова і література (англійська) 
 
Навчальний рік            2020/2021 
Форма навчання          заочна 
Кваліфікація:                Магістр середньої освіти (Мова і література  
                                         (німецька).  
                                         Викладач німецької мови і зарубіжної літератури 
 закладу вищої освіти. Вчитель німецької мови і 

зарубіжної літератури закладу загальної середньої 
освіти. Вчитель англійської мови закладу 
загальної середньої освіти. 

 
№ 
з/п 

Виконавець Тема роботи Науковий 
керівник 

1. Прудивус Діана 
Богданівна 

Залежність майбутньої дії 
від функціонального стилю 
(на матеріалі художнього і 

публіцистичного стилів 
німецької мови) 

Кушнерик В.І., 
доктор 

філологічних наук, 
професор 

 

 

 

 

 



3. Ступінь вищої освіти освіти   магістр 
Галузь знань                  01 Освіта / Педагогіка 
Спеціальність                014 Середня освіта (Мова і література (німецька)  
                                      
Освітньо-професійна  
програма                        Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна  
                                         література) 
 
Навчальний рік            2020/2021 
Форма навчання          заочна (перехресний вступ) 
Кваліфікація:                Магістр середньої освіти (Мова і література    
(німецька).                                
 
                                    
 

 

Затверджено на засідання кафедри німецької мови   

протокол №10 від 28 жовтня 2020 року 

 
Завідувач кафедри німецької мови            Т. В. Калинюк 

№ 
з/п 

Виконавець Тема роботи  Науковий 
керівник 

1. Макієвська 
Оксана 

Анатоліївна 

Формування соціокультурної 
компетентності у навчанні 

німецької мови з використанням 
дигітальних технологій 

Калинюк Т.В.,  
кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 

2. Марцинюк 
Христина 

Михайлівна 

Індивідуалізація навчання 
німецької мови за допомогою 

цифрових медіа 

Калинюк Т.В.,  
кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 

3. Пазинюк 
Оксана 

Сергіївна 

Неологізми 2020 року в сучасній 
німецькій мові: семантичний і 

структурний аспекти (на матеріалі 
сайту wortwarte.de). 

Кійко Ю.Є., 
доктор 

філологічних 
наук, доцент 

4. Гнатовська 
Інна Олегівна 

Формування комунікативної 
компетентності  на уроках 
німецької мови засобами 

креолізованих текстів. 

Добринчук О. О., 
кандидат 

філологічних, 
доцент  

5 Лиманюк 
Маряна 

Сергіївна 

«Німецькомовне ділове листування 
як засіб формування 

комунікативної компетентності 
студентів-філологів» 

Зданюк Т.В.,  
кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 


