
	

	

 

Теми магістерських робіт для студентів стаціонарного відділення 
спеціальності «Філологія» (511 група) 2019-2020 н.р. 

Доц. Мігорян 
О.В. 

Берестюк Дарія 
Андріївна 

Контекстуальний аналіз сленгу як соціолекту 
сучасного американського суспільства (на 
матеріалі анімаційного серіалу «Сімпсони») 

К.ф.н., асист., 
Худик К.Г. 

Виклюк Анна 
Олегівна 

Мовні засоби створення стилістичного засобу 
напруги у романах американського письменника 
Д. Брауна 

Доц. Мусурівська 
О.В. 

Кудіна Юлія 
Володимирівна 

Концепт «Серійний вбивця» у сучасному 
американському художньому дискурсі (на 
матеріалі творів …) 

Проф. Бабелюк 
О.А. (Єсипенко 
Н.Г.) 

Куті Ксенія 
Юріївна 

Актуалізація концепту LOVE в текстах сучасних 
американських пісень 

Доц. Грижак Л.М. Маковійчук 
Маріанна 
Михайлівна 

Використання метафори як стилістичного 
прийому у пісенному дискурсі (на матеріалах 
текстів пісень американського гурту Imagine 
Dragons) 

Доц. Гнатковська 
О.М. 

Назарко Валерія 
Валеріївна 

Мовний портрет американця в діахронії( на 
матеріалі інавгураційних промов президентів 
США за останні 50 років). 

К.ф.н., асист. 
Соловйова О.В. 

Татарчук Крістіна 
Георгіївна 

 

Доц. Лопатюк 
Н.І. 

Овачук Анастасія 
Володимирівна 

Особливості гендерної картини світу в 
англійській лінгвокультурі на різних рівнях 
мови (на матеріалі промов британських та 
американських  жінок-політиків 21 століття) 

Проф. Колесник 
О.С. 

Фочук Діана 
Степанівна  

Вербалізація соціокультурних стереотипів на 
матеріалі TED-talks: лексичний та стилістичний 
аспекти. 

Доц. Сапожник 
І.В. 

Циган Наталія 
Анатоліївна 

Явище комунікативної невдачі на матеріалі 
англомовних мемів. 

Проф. Єсипенко 
Н.Г. 

Цюпин Богдан 
Тарасович 

Комунікативні стратегії і тактики в сучасному 
англомовному політичному дискурсі (на 
матеріалі промов Д. Трампа та Б. Джонсона) 



	

	

 

Проф. Єсипенко 
Н.Г. 

 

Шапурко Марія 
Михайлівна 

 

Концепт MYSTERY на матеріалі сценаріїв 
серіалу “Sherlock” (2010-2017 рр.) 

 

Доц. Павлович 
Т.І. 

Швець Марина 
Анатоліївна 

Мовне вираження антропоморфізації тварин та 
рослин у сучасних англомовних анімаційних 
фільмах (на матеріалі….) 

В.о. доц. 
Панаськов А.В. 

Шевчук Оксана 
Іванівна 

Збереження лінгвокультурних особливостей при 
перекладі англійської термінології трудового 
права на українську мову 

Доц. Мусурівська 
О.В. 

Юркайтес 
Анастасія  

Функціонування сленгу у сучасній 
американській підлітковій літературі (на 
матеріалі романів британського автора Дж. 
Гріна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

Теми магістерських робіт для студентів стаціонарного відділення 
спеціальності «Середня освіта» (512 група) 2019-2020 н.р. 

к.ф.н., асист. 
Батринчук З.Р. 

Андрусяк Олеся 
Олегівна 

Формування  граматичної компетентності 
за допомогою пісень на уроках англійської 
мови учнів початкової школи  

к.ф.н, асист. 
Бешлей О.В. 

Горин Людмила 
Володимирівна  

Розвиток творчого потенціалу учнів 
середньої школи на уроках англійської 
мови. 

к.ф.н., асист. 
Куковська В.І. 

Гунько Юлія Тарасівна Особливості використання освітньо-
технологічної платформи Edmodo як засобу 
формування комунікативної 
компетентності учнів старших класів. 

Доц. Мігорян 
О.В. 

Іванюк Іванна Сергіївна Формування лексичної компетентності на 
уроках англійської мови в учнів початкової 
школи на матеріалі Nursery Rhymes 

Доц.Мусурівська 
О.В. 

Кінащук Яна 
Ярославівна 

Розвиток навичок 21 століття на уроках 
англійської мови в учнів середньої школи 
за допомогою медіа-ресурсів. 

Доц.Мусурівська 
О.В. 

Косован Анастасія 
Федорівна 

Використання інформаційно-
комунікаційних технологій для розвитку 
усного мовлення учнів старшої школи 

К.ф.н., асист. 
Негрич Н.Д. 

Кузьмич Ірина Василівна Навчання перекладу на уроках англійської 
мови учнів старших класів. 

Доц.Суродейкіна 
Т.В. 

Марущак Каріна 
Степанівна 

Особливості розвитку діалогічного 
мовлення у молодших школярів на уроках 
англійської мови з використанням 
інтерактивних технік  

Доц. Шиба А.В. Мельничук Юрій 
Ігорович 

Використання методу повної фізичної 
реакції на уроках англійської мови учнів 
молодшого шкільного віку. 

Проф. Єсипенко 
Н.Г. 

Ореховська Анна 
Вадимівна 

Формування лексичної компетентності на 
уроках англійської мови  учнів середніх 
класів за допомогою автентичних відео 
матеріалів. 



	

	

 

К.ф.н., асист., 
Худик К.Г. 

Павлюк Катерина 
Ігорівна 

Ефективні методи навчання англійської 
мови учнів молодшої школи у mixed-ability 
class (учнів з різними здібностями) 

К.ф.н., асист. 
Соловйова О.В. 

Пньовська Вікторія 
Романівна 

Формування фонетичної компетентності на 
уроках англійської мови учнів молодшої 
школи за допомогою скоромовок та 
римівок. 

Доц.Суродейкіна 
Т.В. 

Пук Марія Ярославівна Формування навичок читання на уроках 
англійської мови учнів середньої школи із 
застосуванням сучасних підходів. 

К.ф.н., асист., 
Худик К.Г. 

Рачинська Крістіна 
Петрівна 

Збагачення лексичного запасу учнів 
молодшої школи за допомогою прийому 
«Інтелект – карт» (Mind maps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


