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Науковий гурток  
з німецької філології 
Німецька мова як перша іноземна 
Керівник: ШАПОЧКІНА О.В. 
Напрямки діяльності:  
написання наукового німецькомовного 
тексту, підготовка бакалаврського та 
магістерського проєкту, наукова 
презентація дослідження, ведення 
наукових дебатів. 
Пріоритетним є індивідуальне 
дослідження студента. 
Форми роботи: доповіді, засідання 
«круглого столу», завдання-
дослідження. 
Графік роботи: щомісяця другий 
вівторок. 
Місце роботи: онлайн-формат на 
платформі google meet. 
  

Гурткова робота 

Лінгвокраїнознавчий гурток  
«Mit Deutschland im Herzen»  
(«З Німеччиною в серці») 
Німецька як друга іноземна 
Керівник: ПОПОВА С.Г. 
Напрямки діяльності: ознайомлення 
студентів з інформацією про реалії 
іншомовної культури, опрацювання робочого 
лінгвокраїнознавчого матеріалу, залучення 
студентів до діалогу культур шляхом 
презентацій, виступів, дискусій. 
Пріоритетним є формування комунікативної 
компетенції у студентів під час 
міжкультурного спілкування через адекватне 
розуміння мовленнєвих актів та тексту. 
Форми роботи: обговорення, виступи, 
засідання «круглого столу», самостійна 
робота. 
Графік роботи: друга середа місяця 
Місце роботи: онлайн-формат на освітній 
платформі Zoom 

з  8 вересня 2020 року  з 13 січня 2021 року 



Спільні віртуальні проєкти Центру.  Студенти 2 курсу німецької 
філології (група ФНБ-1-19, куратор Городілова Т.М.) взяли 
участь у віртуальній інтелектуальній грі "Німецькі сліди",  
17 вересня 2020 р. за підтримки Гете-Інституту в Україні та 
компанії Сіті-Квест. 

Віртуальний проєкт з Гете Інститутом 

17 вересня 2020 року 



Установчі та звітні конференції з 
різних видів практик,  
онлайн-захисти студентських 
проєктів  

За 2020-2021 н.р. проведено: 
7 настановчих та 6 звітних 
конференцій 
 
успішно захищені студентські 
проєкти з різних видів практик 

Проміжні звіти 
магістрів та 
бакалаврів 

22 січня 2021 року 

 Проміжний звіт бакалаврів та магістрів кафедри 

германської філології.  

Присутні керівники та викладачі кафедри: 

доцент Гайдаш А.В., доцент  

Торговець Ю.І., доцент Редька І.А.,  доцент 

Рахнянський В.В.  

 

 Модератор події- професор Колесник 

Олександр Сергійович 

Звітувало 25 студентів 4 і 5 років навчання 



Профорієнтаційні заходи 

Відкрита лекція  «Особливості ділової 
email-комунікації та online пошуку 
партнерів» від компанії Jooble – другого 
в світі сайта-агрегатора вакансій. 
Модератор: тім-лідерка департаменту по 
роботі з партнерами – Анна Лисюк. На 
лекції були присутні студенти 4, 5, 6 
курсів зі своїми викладачами. 

13 жовтня 2020 року 



Соціальні проєкти 

Соціальний проект "З Києвом і для 
Києва" на тему "Різдво в Німеччині та 
німецькомовних країнах».Захід 
підготовлений студентами групи ФАБ-2-
19-4.0д під керівництвом старшого 
викладача кафедри германської 
філології Порошиної В.Д. 

Соціальний проєкт "З Києвом і для 
Києва". Тема зустрічі - Основи 
локалізації відеоігор. Модератор: 
викладач кафедри германської філології 
Тетяна Чередничок 

17 жовтня 2020 року 

24 грудня 2020 року 



Студенти німецької філології першого 
року навчання, група ФНБ-1-20-4.0д 
прослухали відкриту лекцію на тему 
"Німецькомовні запозичення в 
українській мові", модератор: викладач 
кафедри германської філології 
Городілова Т.М. Захід присвячений Дню 
української писемності 

Відкриті лекції викладачів кафедри 

9 листопада 2020 року 



Відкриті лекції викладачів кафедри 

Відкрита лекція викладача кафедри 
германської філології Пилинського 
Михайла Ярославовича  «Виклики 
навчання в США» 

4 грудня 2020 року  



Майстер-класи викладачів кафедри 

Лінгвокраєзнавчий майстер-клас "Київ - 
Лейпціг"  проведенний разом з 
магістранткою 6 курсу Бомбалою 
Софією та студентами 3 курсу ФАб-3-18-
4.0д. Модератор – викладач кафедри 
германської філології Іваніселі Олена 
Вахтангівна 

9 листопада 2020 року 



Майстер-клас «What is Public Speaking? 
Why Is It Important?» «Як стати гарним 
спікером?» Модератор – старший 
викладач кафедри германської філології 
Бобер Наталія Миколаївна 

Майстер-класи викладачів кафедри 

30 листопада 2020 року 



Майстер-класи викладачів кафедри 

Майстер-клас старшого 
викладача кафедри 
германської філології 
Надіі  Володимирівни 
Говорун на тему 
волонтерства. 

3 лютого 2021 року 



Співпраця зі StartDeutsch Schule 

10 грудня 2020 року 

Онлайн-зустріч викладачів кафедри 
германської філології із представниками 
німецької школи Startdeutsch 



Підписання договору про  
співпрацю між 
інститутціями 

Студентський розмовний клуб рівня А1, 
В2 (модератор: директор 
StartdeutschSchule Маркус Пойзер ) 

Співпраця  
зі StartDeutsch Schule 

23 грудня 2020 року  

28 грудня 2020 року 



Студентський розмовний клуб з німецької мови 



  Проведення спільної регіональної олімпіади німецької 

мови зі школою-партнером StartDeutsch Schule 

 Відкриті лекції із носіями мови  

 Засідання розмовного студентського клубу (раз на місяць) 

 Реалізація соціальних проєктів та студентських наукових 

проєктів (передзахисти та захисти дипломів), захисти 

презентацій  із різних видів практик 

 Гурткова робота зі студентами 

 Проведення майстер-класів та відкритих лекцій викладачів 

кафедри германської філології  

Перспективи 
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