
Розподіл магістерських робіт студентів спеціальності «Філологія» 
(англійська мова і література(501група)), заочне відділення на 

2020-2021 н.р. 

ПІБ студента Тема магістерської роботи Керівник 
Гаранович Марія-Богдана 
Сергіївна 

“Актуалізація концепту 
детективне розслідування 
(на матеріалі…)” 

Д.ф.н. Єсипенко 
Н.Г. 

Гродюк Інна 
Володимирівна 

“ Особливості промов 
кандидатів у президенти 
США Д.Трампа та 
Дж.Байдена: синтаксичний 
рівень” 

К.ф.н. Гнатковська 
О.М. 

Данищук Іванна Василівна “Англомовні різножанрові 
тексти наукового регістру: 
лексичні, стилістичні та 
граматичні виміри” 

К.ф.н. Суродейкіна 
Т.В. 

Дворнікова Іванна Іванівна “Метафори в сучасному 
англійському політичному 
дискурсі(на матеріалах..)” 

К.ф.н. Грижак Л.М. 

Дубець Анна Миколаївна “Опозиція Бог-Диявол в 
сучасній американській 
лінгвокультурі (на базі 
серіалів…)” 

К.ф.н. Гнатковська 
О.М. 

Лукаш Анастасія 
Анатоліївна 

“Комунікативні стратегії і 
тактики в промовах 
Д.Трампа під час 
президентських виборів 
2020“ 

К.ф.н. Батринчук 
З.Р. 

Нестор Юліана Дмитрівна “Комунікативні стратегії 
мовців на базі “Ellen Schow” 

К.ф.н. Сапожник 
І.В. 

Петричук Марта Василівна “Неологізми в сучасній 
англійській мові” 

К.ф.н. Мусурівська 
О.В. 

Пустовар Роксолана 
Василівна 

“Формування 
комунікативної 
компетентності студентів 
першого курсу 
спеціальності філологія 
(англійська мова) за 
допомогою кінофрагментів” 

К.ф.н. Мігорян О.В. 

Покришка Христина 
Михайлівна 

“Концепт «youth” у 
американському кіно 
дискурсі” 

К.ф.н. Соловйова 
О.В. 

Січ Анюта Василівна “Прагматичний аспект 
“hooks” в сучасному 
британському мас-
медійному дискурсі“ 

К.ф.н. Ковалюк 
Ю.В. 



Хоптова Богдана 
Арсенівна 

“Непряма мова в 
англомовному художньому 
дискурсі на базі роману 
“Місто дівчат” Е.Гілберт 

К.ф.н. Лопатюк Н.І. 

 Чик(Овчар) Марія 
Георгіївна 

“Формування 
компетентності в 
аудіюванні студентів 
першого курсу 
спеціальності філологія 
(англійська мова) за 
допомогою сучасних 
технологій дистанційного 
навчання “ 

К.ф.н. 
Бешлей О.В. 
 

Швигар Діана Марківна “Функціонування архаїзмів 
в сучасному художньому 
англомовному дискурсі(на 
матеріалі ...)“ 

К.ф.н. Павлович Т.І. 

Шемчук Діонісія 
Валеріївна 

“Метод проектного 
навчання у вищій школі на 
основі онлайн платформ” 

Д.ф.н. Єсипенко 
Н.Г. 

 

 

 

Розподіл	магістерських	робіт	студентів	заочного	відділення	спеціальності	
«Середня	освіта»	на	2020-2021	н.р.	

507	група		

Прізвище	Ім’я	студента	 Тема	Магістерської	Роботи	 Керівник	
1.Задорожня	Наталія		
	

"	Використання	лексичних	
ігор	на	уроках	англійської	
мови	в	середніх	класах"	

К.ф.н.	Грижак	Л.М.	

2.Зазубек	Ольга	 “Формування	і	розвиток	
умінь	і	навичок	
діалогічного	мовлення	на	
початковому	етапі	
навчання	англійської	мови	
в	школі”.	

К.ф.н.	Гнатковська	
О.М.	

3.Кушнірюк	Марія	
	

"Формування	
комунікативної	
компетентності	учнів	
молодших	класів	шляхом	
інтерактивних	ігор".	

К.ф.н.	Лопатюк	Н.І.	

4.Лазаренко	Інна		 "Мнемотехніки	під	час	
усного	продукування	в	

К.ф.н.	Худик	К.Г.	



середній	школі"	
5.Павлик	Діана		 "Формування	навичок	

командної	роботи	на	
уроках	англійської	мови	в	
середній	школі"	

К.ф.н.	Суродейкіна	
Т.В.	

6.Печенюк	Тетяна		
	
	
	

"Використання	
комп'ютерних	технологій	у	
навчанні	лексики	
англійської	мови	в	середніх	
класах"	

К.ф.н.	Суродейкіна	
Т.В.	

7.Унгурян	Уляна	
	

"Ефективні	прийоми	
мотивації	учнів	початкових	
класів	у	володінні	
англійською	мовою"	

К.ф.н.	Бешлей	О.В.	

8.Старцева	Катерина		 “Використання	
автентичних	матеріалів	для	
формування	навичок	
читання	під	час	вивчення	
іноземної	мови	в	учнів	
старших	класів”	

К.ф.н.Куковська	В.І.	

 


