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НПП кафедри впродовж звітного періоду здійснювали керівництво науково-
дослідною роботою здобувачів вищої освіти. Було підготовлено та вийшли 
друком 2 статті у збірнику наукових праць студентів та магістрантів факультету 
іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка, підготовлено 22 студентські доповіді на міжнародних та 23 
доповіді на всеукраїнських конференціях.  
 
Науковий керівник – Калинюк Т.В. 

• Долгова Р. Гендерна фразеологія: основні підходи. Мова та мовлення: 
лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти: збірник 
матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-
Подільський, 19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. 
Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка, 2020. С. 51-55. 

• Крохмалюк Н. Трансформація фразеологізмів у мові масмедіа. Мова та 
мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний 
аспекти: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. 
Кам’янець-Подільський, 19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. 
ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 92-94. 

 
Науковий керівник – Боднарчук Т.В. 

• Колцун З.Я. Народна загадка як лінгвокультурний феномен. Мова та 
мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти: 
збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. 
Кам’янець-Подільський, 19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. 
ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 79-81. 

• Ожогань Р.Р. До питання трактування поняття «евфемізм» у науковій 
літературі. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та 
дидактичний аспекти: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Кам’янець-Подільський, 19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т.В. 
Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 96-98. 

• Подоляк В.В. Особливості «Kanak Sprak» та її потенційні можливості. 
Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний 
аспекти: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. 
Кам’янець-Подільський, 19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. 



ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 105-107. 

• Шимкова Б.С. Вправи для розвитку метакогнітивних стратегій 
планування навчальної діяльності учнів. Мова та мовлення: 
лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти: збірник 
матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-
Подільський, 19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. 
Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка, 2019. С. 182-184. 
 
Науковий керівник – Добринчук О.О. 

• Лазаренко Т. Клоуз-тест як засіб контролю у навчанні іноземній мові. 
Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний 
аспекти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 
19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-
Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, 2020. С. 161-163. 

• Бурцева В. Форми роботи з текстами коміксів на уроках іноземної мови. 
Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний 
аспекти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 
19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-
Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, 2020. С. 140-142. 

• Бучко М. Авторські семантичні варіанти позначення поняття “Geräusch„ 
у романі Тані Наузе “Berlin, Meyerbeer 26„ : збірник матеріалів ІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т.В. Калинюк 
(відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 24-27. 

• Гнатовська І. Використання креолізованих текстів на уроках іноземної 
мови.  Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти: збірник 
матеріалів ІХ  Міжнародної студентської Інтернет-конф., 1-7 квітня 2021 р. 
Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка, 2021. С.173-176. 

• Гнатовська І. Дидактизація креолізованих текстів на уроці німецької 
мови. Фахові мови й новітні підходи до їх викладання : збірник матеріалів ІІ 
Міжнародної конференції 19-20 травня 2021 р. / За ред. О.І. Чайки, О.С. 
Поліщука. Київ : Видавництво НУБіП України, 2021. С.147-148. 
 
Науковий керівник – Зданюк Т.В. 



• Марчук В. До питання ранжування текстового матеріалу. Мова та 
мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 лист. 2020 р. Кам’янець-
Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, 2020. С. 62-65. 

• Будерацька І. Запозичення англіцизмів в сучасну німецьку мову: 
причини та шляхи. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний 
та дидактичний аспекти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 лист. 
2020 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2020. С.20-24.  

• Гуменюк К. Стилістичні засоби вираження порівняльних конструкцій у 
формі композитів. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний 
та дидактичний аспекти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 лист. 
2020 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2020. С.42-45.  

• Головатюк Л. Словотворчі варіанти в німецькій  розмовній лексиці. 
Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний 
аспекти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 лист. 2020 р. Кам’янець-
Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, 2020. С. 40-42. 
 
Науковий керівник – Крецька Ю.А. 

• Бамбуляк А. Класифікація тестів для контролю іншомовних знань учнів 
закладів загальної середньої освіти. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, 
комунікативний та дидактичний аспекти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 19-20 листопада 
2020 р. / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : 
Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 
133-135. 



• Олійник К. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 
різних етапах формування граматичної компетентності. Мова та мовлення: 
лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : збірник 
матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-
Подільський, 19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. 
Кам’янець-Подільський : Кам’янецьПодільський національний університет 
імені Івана Огієнка, 2020. С. 171-173. 

• Целушкова А. Характеристика писемного мовлення як виду 
мовленнєвої діяльності. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, 
комунікативний та дидактичний аспекти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 19-20 листопада 
2020 р. / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : 
Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 
179-181. 
 
Науковий керівник – Яремчук І.М. 

• Гнатишин В.М. Використання дигітальних технологій на уроках 
німецької мови в учнів основної (базової) школи. Мова та мовлення: 
лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : збірник 
матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / редкол. Т. В. 
Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 146-149.  

• Гермаківська Т. Метод проектів як засіб активізації творчої 
діяльності учнів основної школи на уроках німецької мови. Мова та мовлення: 
лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : збірник 
матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / редкол. Т. В. 
Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 143-145. 

• Завалецька Ю.М. Funktionen von Slang-Synonymen. Людина як 
суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та 
навчанні іноземних мов : матеріали XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. К. : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 2021. С.76-79. 

• Шинкарюк І.C. Besonderheiten der Wortbildung von den 
zusammengesetzten Substantiven der modernen deutschen Sprache. Людина як 
суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та 
навчанні іноземних мов : матеріали XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. К. : КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 2021. С. 215-217. 
 

− тез доповідей на всеукраїнській конференції; 
 



Науковий керівник – Калинюк Т.В. 
• Божок І. Сучасні проблеми концептології : «Іноземна мова у 

полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник матеріалів ІІІ 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 8 
квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С. 
17-19. 

• Дудчак В. Стереотипне сприйняття концептів «чоловік» та «жінка» у 
німецькій лінгвокультурі : «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід 
та перспективи» : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, м. Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк 
(відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2021. С. 24-26. 

• Завалецька Ю. Sprachspiele in deutscher Phraseologie : «Іноземна мова у 
полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник матеріалів ІІІ 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 8 
квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С. 
30-32. 

• Колцун З. Концепт «Hass» і способи його вираження у художніх творах Т. 
Манна : «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» 
: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. 
Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та 
ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка, 2021. С. 33-37. 

• Ожогань Р. До питання методів дослідження концептів : «Іноземна мова у 
полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник матеріалів ІІІ 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 8 
квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С. 
60-62. 

• Сварчевський Д. Die Grundlagen der Veränderung im Deutschen Wortschatz 
: «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник 
матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-
Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-
Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, 2021. С. 86-89. 

• Шевченко Г. До проблеми репрезентації концепту «Людина» у сучасній 
німецькій мові : «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та 
перспективи» : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 



конференції, м. Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк 
(відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2021. С. 112-115. 

• Макієвська О. Einsatz von Digitalen Tools im Daf-Unterricht : «Іноземна 
мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник матеріалів 
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 
8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський 
: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С. 
148-151. 

• Марцинюк Х. Індивідуалізація навчальної діяльності учнів та її види : 
«Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник 
матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-
Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-
Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, 2021. С. 152-155. 
 
Науковий керівник – Боднарчук Т.В. 

• Колцун З.Я. До питання трактування поняття «загадка» в німецькій та 
українській науковій літературі. Іноземна мова у полікультурному просторі: 
досвід та перспективи : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. 
Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 38-41. 

• Ожогань Р.Р. До питання трактування понять «дискурс» та «мас-
медійний» дискурс у науковій літературі. Іноземна мова у полікультурному 
просторі: досвід та перспективи : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. / 
редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 63-66. 

• Божок І.В. Організація білінгвального навчання в Австрії на прикладі 
діяльності Кугі-класів (Kugy-Klassen) у федеральній гімназії для словен у 
Клагенфурті. Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи 
: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. 
Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та 
ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка, 2019. С. 129-132. 

• Дудчак В.В. Креативність у сучасному освітньому процесі. Іноземна мова 
у полікультурному просторі: досвід та перспективи : збірник матеріалів ІІІ 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 8 
квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : 



Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 
135-139. 
 
Науковий керівник – Добринчук О.О. 

• Гаврілова І. Особливості використання підсилювальних часток 
(Gradpartikeln) у німецькій мові. Іноземна мова у полікультурному просторі: 
досвід і перспективи : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-
Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, 2021. С. 20-24. 
 
Науковий керівник – Зданюк Т.В. 
• Лиманюк М. Роль ділового листування у процесі іншомовної комунікації. 

Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи : збірник 
матеріалів ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, м. Кам’янець-
Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-
Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, 2021. С. 222-224. 
• Предиткевич В. Deutsche Jugendsprache − das Untersuchungsziel der 

Linguisten. Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи : 
збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, м. 
Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та 
ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка, 2021. С. 69-72. 
• Ляска Б. Werbesprache und ihre Besonderheiten. Іноземна мова у 

полікультурному просторі: досвід та перспективи : збірник матеріалів ІІІ 
Всеукраїнської науковопрактичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 8 
квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С. 
56-60. 
• Масловська А. Die Wiedergabe der äquivalentlosen Lexik  bei der 

Übersetzung Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи 
: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, м. 
Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та 
ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка, 2021. С. 185-187. 
 
Науковий керівник – Крецька Ю.А. 

• Осадчук О. Zu dem Problem der Angizismen in der deutschsprachigen 
Werbung. Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи : 



збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, м. 
Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та 
ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка, 2021. 236 с. С. 66-69.  

• Прядко Л. Anredeformen Sie Und Du als sprachliche Höflichkeitsformen in 
der deutschen Sprache. Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та 
перспективи : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної 
конференції, м. Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк 
(відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2021. 236 с. С. 72-75.  
 
Науковий керівник – Шмирко О.С. 
• Гаврилюк Г. О. Виконання професійно спрямованих завдань на заняттях 

з іноземної мови. Iноземна мова у полікультурному просторі: досвід та 
перспективи : матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції, 
8 квітня 2021 року. Кам'янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т 
ім. І. Огієнка, 2021. С. 199-202. 
• Сергушев Д. І. Неологізми в німецькій мові, що виникли під впливом 

пандемії коронавірусу (на прикладі спортивної лексики). Iноземна мова у 
полікультурному просторі: досвід та перспективи : матеріали ІІІ всеукраїнської 
науково-практичної конференції, 8 квітня 2021 року. Кам'янець-Подільський : 
Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. С. 90-94. 
• Чіпак О. О. Lexikalische und grammatikalische Umsetzung der Konzept 

Metapher der Liebe in Texten der modernen deutschen Lieder. Iноземна мова у 
полікультурному просторі: досвід та перспективи : матеріали ІІІ всеукраїнської 
науково-практичної конференції, 8 квітня 2021 року. Кам'янець-Подільський : 
Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. С. 105-109. 
 

− тез доповідей на університетській конференції; 
 

Науковий керівник – Боднарчук Т.В. 
• 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. 

• Дудчак В.В. До питання про основні техніки креативного письма на 
уроках німецької мови. Збірник наукових праць студентів та магістрантів 
факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного 



університету імені Івана Огієнка. Випуск 14. Кам’янець-Подільський: ТОВ 
«Друкарня «Рута», 2021. С. 42-44. 
 
 


