
Теми магістерських «Середня освіта» (2018 н.р.) заочне відділення (5 
курс) 

Студент 
 

Тема магістерської Керівник 

Андрейчук Наталія 
Сергіївна 

Використання наочності 
в процесі формування 
іншомовної лексичної 
компетенції в учнів 
середньої школи 

Єсипенко Н.Г. д.ф.н., 
проф. 

Пулберь Анастасія 
Сергіївна 

Формування 
соціокультурної 
компетентності учнів у 
процесі позакласної 
роботи з іноземної мови 

Шиба А.В. 

Решетова Діана 
Юріївна 

Використання пісенного 
матеріалу у навчанні 
англійської мови учнів 
початкової школи 

Худик К.Г. к.ф.н., асист 

Басараба Крістіна 
Іллівна 

Формування усної 
мовленнєвої 
компетентності в учнів 
базової школи засобами 
інтерактивних 
технологій навчання  

Сапожник І.В. к.ф.н., 
доц 

Качмарська Галина 
Андрївна 

Формування 
рецептивних та 
репродуктивних 
лексичних навичок в 
учнів на середньому 
етапі навчання 
англійської мови. 

Михайленко В.В. 
д.ф.н., проф. 

Панчук Андріана 
Андріївна 

Формування  
граматичної 
компетентності з 
використанням різних 
видів наочності на 
уроках англійської мови 
в середній школі 

Куковська В.І. к.ф.н., 
асист 

Дусяк Антоніна 
Степанівна 

Особливості 
застосування 
комп’ютерних  
технологій в процесі 
формування 
компетентності в письмі 

Лопатюк Н.І. к.ф.н., 
доц 



учнів середньої школи 
на уроках англійської 
мови 

Баранова Марта 

Іванівна 

Самостійна робота 
учнів старших класів у 
формуванні 
англомовної 
компетентності в письмі 

Грижак Л.М. 
к.ф.н., доц 

Булига О.Я.  Розвиток творчих 
здібностей молодших 
школярів у процесі 
розвивального навчання 
на уроках англійської 
мови  

Гнатковська О.М. 
к.ф.н., доц. 

Деренюк Соломія 
Віталіїївна 

Реалізація 
комунікативного 
підходу в сучасних 
підручниках з 
англійсько мови  для 
учнів початкової школи  

Мігорян О.В. к.ф.н., 
доц 

Фабіянова Крестіна 
Сергіївна 

Використання римівок і 
опор-символів у 
методиці навчання 
англійської мови  

к.ф.н., асист Соловйова 
О.В.  

Паскар Чезарія 
Валеріївна 

Використання засобів 
інтерактивних 
технологій у процесі 
формування в учнів 
початкової школи 
англійськомовної 
компетентності в 
аудіюванні. 

Бешлей О.В., к.ф.н. 
асист. 

Васкул Наталія 
Василівна 

Формування 
лінгвосоціокультурної 
компетентності  в учнів 
старшої школи під час 
читання автентичних 
текстів на уроках 
англійської мови 

Бешлей О.В. к.ф.н., 
асист. 

Луців Марина 
Миколаївна 

Формування 
іншомовної мовленнєвої 
компетенції учнів 
початкових класів 
засобами інтерактивних 

Бешлей О.В. 
к.ф.н., асист 



технологій 
 

 

 

Теми магістерських «Філологія» (2018 н.р.) заочне відділення 5 курс 

Студент Тема магістерської  Керівник 
Сухарчук Марія 
Василівна 

Особливості ідіолекту 
Вероніки  Рот на 
матеріалі роману 
«Дивергент» 

Суродейкіна Т.В. к.ф.н., 
доц 

Лалак Ольга Василівна Функціонування 
французьких запозичень 
в сучасному 
англійському дискурсі 
(на матеріалі художньої 
літератури) 

Негрич Н.Д. к.ф.н., 
асист 

Позняк(Горлова) Ірина 

Олександрівна 

Лексичні засоби 
відтворення емоційного 
стану фрустрації та 
стресу (на матеріалі 
творів С. Кінга «Carrie», 
«Shining», «1408» 

Мігорян О.В. к.ф.н., доц 

Калинич Мар'яна 

Миколаївна 

Лінгвістичні засоби 
вираження гумору  на 
основі роману Хелен 
Філдінг 

Михайленко В.В. д.ф.н., 
проф. 

Лецін (Василів) Олеся 
Ростиславівна 

Концептосфера 
англомовного 
писемного дискурсу на 
матеріалі пісень гурту 
The Beatles 

Єсипенко Н.Г. д.ф.н., 
проф. 

Алі Тетяна Сергіївна Особливості 
використання 
темпоральних 
фразеологізмів у 
сучасному 
англомовному дискурсі 

Суродейкіна Т.В. к.ф.н., 
доц 

Білокучма Юлія 
Антонівна 
 

Мовленнєві акти 
незгоди в контексті 
сучасної англомовної 
комунікації (на 

Сапожник І.В. к.ф.н., 
доц 



матеріалі скриптів 
телешоу) 

Федина Анна 
Володимирівна 

Функціонування 
порівняння на 
синтаксичному рівні 
давньоанглійської мови 

Соловйова О.В.к.ф.н., 
асист 

Кецман Оксана 

Василівна 

Англійські демінутиви: 
семантичний аспект (на 
матеріалі словників та 
художніх творів) 

Мігорян О.В. к.ф.н., доц 

Лавус Анна Романівна Концепт «Mental Illness» 
в сучасному 
американському 
художньому дискурсі 
(на матеріалі творів 
C.Чбоскі та Н.Віцзіні) 

Лопатюк Н.І. к.ф.н., доц 

Гаврилюк К.С.  Фразеологізми з 
культурним 
компонентом  у 
публіцистичному 
дискурсі  

Гнатковська О.М. к.ф.н., 
доц. 

Собчишин Марія 
Ігорівна 

Сучасна англомовна 
реклама в IT галузі: 
лексичні, синтаксичні та 
стилістичні аспекти 

Панаськов А.В. к.ф.н., 
доц 

Швед (Душенко) Марія 
Степанівна 

Засоби вираження 
епістемічної 
модальності на основі 
промов американських 
політичних діячів 

Лопатюк Н.І. 
к.ф.н., доц 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теми магістерських «Середня освіта» (2018 н.р.) денне відділення 5 курс 

Студент  Тема магістерської Керівник 
Гуляк Оксана Олегівна Використання 

комп`ютерних 
технологій для 
формування фонетичної 
компетентності учнів 
середньої школи  

к.ф.н., доц. Лопатюк Н.І. 

Томащук Світлана 
Василівна 

Використання мовних 
ігор для формування 
лексичної 
компетентності учнів 
середньої школи на 
уроках англійської мови 

к.ф.н., асист. Бешлей 
О.В. 

Карпова (Павленко) 
Валентина Олегівна 

Використання 
відеоконтентів TED 
talks на уроках 
англійської мови учнів 
старшого шкільного 
віку 

к.ф.н., доц. Мусурівська 
О.В. 

Тодорюк (Палійчук) 
Надія Василівна 

Інтерактивні методи 
навчання у процесі 
формування 
комунікативної 
компетентності учнів 
початкової школи  

к.ф.н., асист. Соловйова 
О.В. 

Галуга Зінаїда 

Володимирівна  

Розвиток лексичної 
компетенції учнів 
старшої школи за 
допомогою автентичних 
відеоматеріалів 
англомовних серіалів  

Гнатковська О.М. к.ф.н., 
доц. 

Костинюк Ярослава 
Ігорівна 

Формування навичок  
мовлення у середній 
школі на уроках 
англійської мови за 
допомогою аудіо-
візуальних засобів 

д.ф.н., проф. Єсипенко 
Н.Г. 

Ласюк Тетяна 
Богданівна 

Методи інтерактивного 
навчання в процесі 
формування 
компетентності учнів 
базової школи  

к.п.н., в.о. доц. Шиба 
А.В. 

   



Грибова Вікторія 
Вікторівна 

Технології проблемного 
навчання  як умова 
формування 
мовленнєвої  
компетентності учнів 
старших класів на 
уроках англійської мови 

к.ф.н., доц. Мігорян 
О.В. 

Горбачова  В.А. Використання кейс-
методики як засобу 
формування критичного 
мислення учнів старших 
класів 

Гнатковська О.М. 
к.ф.н., доц.  

Кучера О.Ю. Таксономія Блума у 
процесі розвитку 
критичного мислення на 
уроках англійської мови 
у старшій школі 

к.ф.н., доц. Суродейкіна 
Т.В. 

Парасюк Наталія 
Василівна 

Застосування 
автентичних матеріалів 
на уроках англійської 
мови для формування 
компетентності в 
аудіюванні учнів 
старших класів  

к.п.н.,  доц.  
Шиба А.В. 
 

Кіореску  В.А. Шляхи підвищення 
мотивації вивчення 
англійської мови 
учнями старших класів 

к.ф.н., доц. Мусурівська 
О.В 

 
 
    

 



 

Теми магістерських «Філологія» (2018 н.р.) денне відділення 5 курс 

Студент Тема магістерської Керівник 
Шевченко Романа 
Григорівна 

Функціонування 
стилістично зниженої 
лексики в англомовному 
художньому і газетному 
дискурсах 

к.ф.н., доц. Лопатюк Н.І. 

Зінчук (Грицюк) 
Мар’яна Іванівна   

Внутрішня мова в 
англомовному 
художньому дискурсі  

к.ф.н., доц. Сапожник 
І.В. 

Довгопола Анна 
Сергіївна 

Сучасна англомовна 
військова термінологія 
(на матеріалі газетного 
та інтернет-дискурсу) 

д.ф.н., проф. Колесник 
О.С. 

Шенько (Гинку) Валерія 
Вадимівна 

Фразеологічні одиниці з 
емотивним 
компонентом у 
художньому дискурсі: 
гендерний аспект 

к.ф.н., доц. Мусурівська 
О.В. 

Ліннікова Вікторія 

Олександрівна 

Засоби вираження 
агресії у політичних 
дебатах сучасних 
американських 
політиків  

Гнатковська О.М. к.ф.н., 
доц. 

Хмель Уляна Віталіївна Культурно-прагматичні 
ідіоми у сучасному 
англомовному 
кінодискурсі 

к.ф.н., доц. Мігорян 
О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


