
Наукові роботи студентів 2019-2020 н.р. 

Було підготовлено та вийшли друком 6 статей у збірнику наукових праць 

студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, підготовлено 20 

студентських доповідей на міжнародній та 29 доповідей на всеукраїнських 

конференціях. 

Науковий керівник Калинюк Т.В. 

1. Завалецька Ю.М. Synonymie in deutscher Phraseologie: Semantik und 

Funktion : Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету 

іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Вип.13. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А. С., 2020.  

С. 62-65. 

 

Науковий керівник Боднарчук Т.В. 

1. Шимкова Б.С. Роль стратегічної компетентності в процесі 

засвоєння старшокласниками граматичного матеріалу. Збірник наукових праць 

студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 13. 

Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А.С. С. 69-70. 

 

Науковий керівник Добринчук О.О. 

 

1. Лазаренко Т. Формування компетентності у читанні учнів старших 

класів за допомогою автентичних художніх творів. Збірник наукових праць 

студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2020.  Вип. 12.  С. 

66-68. 

2. Бурцева В. Комікс як засіб формування іншомовної соціокультурної 

компетентності  учнів старших класів. Збірник наукових праць студентів та 

магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 2020.  Вип. 12.  С. 55-57. 

3. Бучко М. Структура лексико-семантичного поля шум/Geräusch в 

німецькій мові. Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету 

іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. 2020.  Вип. 12. С. 58-61. 

 

Науковий керівник Крецька Ю.А. 

1.Бамбуляк А.О. Адаптація англіцизмів до морфологічної підсистеми 

німецької мови. Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету 

іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Вип 13. – Видавець Панькова А. С., 2020. – 192 с. С. 52-

54. 

 

 

− тез доповіді на міжнародній конференції: 

 



Науковий керівник Калинюк Т.В. 

1. Бучко М. Ю. Лексичні засоби вербалізації концепту «GERÄUSCH/ЗВУК» 

в німецькій мові : Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний 

та дидактичний аспекти : зб. матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-

Подільський, 20-21 лист. 2019 р. / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. 

Кам’янець-Подільський : Кам’янецьПодільський національний університет 

імені Івана Огієнка, 2019. с. 20-24. 

2. Червенюк А. Ю. Концепт «ЗІРКА» в німецькій лінгвокультурі : Мова та 

мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : 

зб. матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 20-21 лист. 

2019 р. / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : 

Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. с. 

111-115. 

 

Науковий керівник Боднарчук Т.В. 

1. Бондаренко І.Г. Словоскладання як один із основних способів утворення 

слів у німецькій мові. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, 

комунікативний та дидактичний аспекти: збірник матеріалів І Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 20-21 листопада 

2019 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 

17-20. 

2. Кшевецька Д.В. До питання трактування поняття «лексико-семантичне 

поле» у науковій літературі. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, 

комунікативний та дидактичний аспекти: збірник матеріалів І Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 20-21 листопада 

2019 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 

58-60. 

3. Стасюк Г.В. Лексико-стилістичні засоби творення комічного у 

німецькомовному анекдоті. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, 

комунікативний та дидактичний аспекти: збірник матеріалів І Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 20-21 листопада 

2019 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 

92-95. 

4. Зайшлюк Я.О. Особливості застосування особистісно-орієнтованого 

навчання на уроках німецької мови у старшій школі. Мова та мовлення: 

лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти: збірник 

матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-

Подільський, 20-21 листопада 2019 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, 2019. С. 173-175. 

5. Шимкова Б.С. Стратегічна компетентність як один із компонентів 

іншомовної комунікативної компетентності. Мова та мовлення: 

лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти: збірник 

матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-



Подільський, 20-21 листопада 2019 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, 2019. С. 211-214. 

 

Науковий керівник Добринчук О.О. 

1. Целушкова А. Креолізований текст як вид вербального та невербального 

засобу комунікації. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний 

та дидактичний аспекти : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 

листопада 2019 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2019.С.104-107. 

2. Гнатишин В. Особливості скорочень у німецькій мові. Мова та 

мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : 

зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листопада 2019 р. Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2019. С.29-32. 

3. Масловська А. Стилістичні особливості німецьких фразеологізмів. Мова 

та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти 

: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листопада 2019 р. Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2019. С. 64-66. 

 

Науковий керівник Зданюк Т.В. 

1. Марчук Віта Сутність понять «текст» і «дискурс» у контексті формування 

соціокультурної компетенції. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-

практичної конференції «Мова та мовлення: лінгвокультуро-логічний, 

комунікативний та дидактичний аспекти», м. Кам’янець-Подільський, 20-21 

листопада 2019. с. 184-186. 

2. Колцун Зоряна Використання літератури на уроках іноземної мови. 

Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Мова та 

мовлення: лінгвокультуро-логічний, комунікативний та дидактичний аспекти», 

м. Кам’янець-Подільський, 20-21 листопада 2019. с. 178-180. 

3. Шамрій Ліана Використання інтернет-ресурсів для формування 

мовленнєвої компетентності у письмі на уроках німецької мови. Збірник 

матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Мова та мовлення: 

лінгвокультуро-логічний, комунікативний та дидактичний аспекти», м. 

Кам’янець-Подільський, 20-21 листопада 2019. с. 205-208. 

4. Головатюк Ліана До проблеми варіативності слова в німецькій розмовній 

мові. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Мова 

та мовлення: лінгвокультуро-логічний, комунікативний та дидактичний 

аспекти», м. Кам’янець-Подільський, 20-21 листопада 2019. с. 32-35. 

5. Гуменюк Каріна Стилістичний аспект функціонально-семантичного поля 

порівняння. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Мова та мовлення: лінгвокультуро-логічний, комунікативний та дидактичний 

аспекти», м. Кам’янець-Подільський, 20-21 листопада 2019. с. 35-36. 

6. Рибчинська Олена Способи перекладу німецьких фразеологічних 

одиниць. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Мова та мовлення: лінгвокультуро-логічний, комунікативний та дидактичний 



аспекти», м. Кам’янець-Подільський, 20-21 листопада 2019. с. 144-147. 

7.  Перебендюк Настя Способи перекладу німецької безеквівалентної 

лексики. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Мова та мовлення: лінгвокультуро-логічний, комунікативний та дидактичний 

аспекти», м. Кам’янець-Подільський, 20-21 листопада 2019. с. 140-142. 

 

Науковий керівник Яремчук І.М. 

 

1. Шевченко Г.В. Ігрові технології у навчанні німецької мови. Мова та 

мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : 

збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції / редкол. Т. 

В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 208−211. 

2. Прудивус Д. Проблемні завдання як засіб навчання групового 

спілкування учнів основної школи. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, 

комунікативний та дидактичний аспекти : збірник матеріалів І Міжнародної 

науково-практичної конференції / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, 2019. С. 192−195. 

3. Дудчак В.В. Особливості використання пісень на уроках німецької 

мови. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та 

дидактичний аспекти : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної 

конференції / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 

167−170. 

 

 

− тез доповіді на всеукраїнській конференції: 

Науковий керівник Калинюк Т.В. 

1. Долгова Р. Основні напрями дослідження «гендеру» у лінгвістиці 

:«Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник 

матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-

Подільський, 9 квітня 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2020. С. 40-43. 

2. Кудринецька Л. Система інформаційних технологій навчання та напрями 

їх використання : «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та 

перспективи» : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9 квітня 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк 

(відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 135-138. 

3. Крохмалюк Н. Функції фразеологізму у мас-медійному дискурсі : 

«Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник 

матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-

Подільський, 9 квітня 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-



Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2020. С. 61-65. 

4. Кудринецька Л. Скрайбінг на уроках німецької мови у початковій школі 

: Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи: збірник 

наукових праць. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, педагогічний факультет, кафедра теорії та методик початкової освіти; 

редкол.: Н.В. Бахмат, Н.В. Гудима, О.В. Ковальчук. Київ : Міленіум, 2020. Вип. 

2. С. 96-97. 

5. Крохмалюк Н. Функціонально-стилістичні особливості медіа-жанру 

«гороскоп» : Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне 

видання] : матеріали Всеукр.наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів, 

докторантів,молод. учених, Харків, 14 трав. 2020р. / Харків. нац. пед. ун-т 

ім.Г.С.Сковороди ; [редкол.: Ю.Д.Бойчук (голов. ред) та ін.]. Харків, 2020. 

С. 169-171. 

 

Науковий керівник Боднарчук Т.В. 

1. Бондаренко І.Г. Функціонування композитів у романі І. Нолль „Der Hahn 

ist tot“. Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи : 

збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. 

Кам’янець-Подільський, 9 квітня 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та 

ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, 2020. С. 20-24. 

2. Колцун З.Я. До проблеми співвідношення рідної і іноземної мов на 

білінгвальному уроці в школі. Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід 

та перспективи : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9 квітня 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк 
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