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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Творча 

діяльність І.С. Тургенєва» − 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично-виконаної науково-дослідницької роботи: «Творча 

діяльність І.С. Тургенєва. Сучасна методика викладання іноземних мов» − 

4,85 д.а. 

4.1. форми впровадження: розділи монографії (-), підручника (-), 

навчального посібника (3,25 д.а.), наукові статті (0,5 д.а.), тези наукових 

доповідей та повідомлень (1,1 д.а.). 

 

8. Участь у конференціях: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні 

тенденції та фактори розвитку» (Одеса, 27-28 січня 2017 р.). 

2. Міжнародна науково-практична  конференція «Мова та література у 

полікультурному просторі» (Львів, 10-11 лютого 2017 р.). 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Іншомовна підготовка 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції» (Київ, 21 квітня 2017 р.).  

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні дослідження 

філологічних наук: проблеми та рішення» (Запоріжжя, 25-26 серпня 2017 р.). 

5. Міжвузівський методичний семінар «Викладання іноземних мов для 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки» (Київ, 12 жовтня 

2017 р.) 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

Навчальні посібники 

1. Завдання з англійської мови для аудиторної та самостійної роботи 

студентів заочного відділення : навч. посіб. / [Мельнікова Т.В., 

Микитюк С.С., Ходаковська О.А.]; за ред. проф. В.П. Сімонок. − Видання 

друге, виправлене та доповнене. – Х., 2017. – 88 с. (4,25 д.а.) [авторські – 

1,5 д.а.] 

2. Завдання з англійської мови студентам-юристам для аудиторної та 

самостійної роботи : навч. посіб. / [Мельнікова Т.В., Микитюк С.С., Мороз 

Т.Ю. та ін.]; за заг. ред. В.П.Сімонок. – Харків: Право, 2017. – 122 с. (7,1 д.а.) 

[авторські – 1,75 д.а.] 



Статті: 

1. Мельнікова Т.В. До проблеми класифікації пародії / Т.В. Мельнікова // 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. пр. – 

Серія: Філологія. – Випуск 25. – Одеса, 2017.– С. 116 – 118. (0,5 д.а.) 

 

Тези доповідей: 

1. Мельникова Т.В. Литературная пародия И. С. Тургенева «Нечто, или 

Чемодан» / Т.В. Мельникова //Філологічні науки: сучасні тенденції та 

фактори розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 

Одеса, 27-28 січня 2017 року. – Одеса: Південноукраїнська організація 

«Центр філологічних досліджень», 2017. – С. 37 – 40. (0,3 д.а.) 

2. Мельникова Т.В. Классификация пародии / Т.В. Мельникова //«Мова та 

література у полікультурному просторі»: матеріали Міжнародної науково-

практичної  конференції, Львів, 10-11 лютого 2017. – Львів: ГО «Науково-

філологічна організація «Логос», 2017. – С. 19 – 22. (0,4 д.а.) 

3. Мельнікова Т.В. Навчання англійської мови як інтегральна частина 

підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів та сектору 

безпеки / Т.В. Мельнікова // «Іншомовна підготовка працівників 

правоохоронних органів та сектору безпеки»: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, Київ, 21 квітня 2017 року. – К.: Національна 

академія прокуратури України , 2017. – С. 91 – 92. (0,1 д.а.) 

4. Мельнікова Т.В. Міжкультурна комунікація як предмет вивчення 

лінгвістики / Т.В. Мельнікова  // Сучасні дослідження філологічних наук: 

матеріали науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25-26 серпня 2017 р. / 

Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 82 – 85. (0,2 д. а.) 

5. Мельнікова Т.В. Педагогічна етика викладача як одна з складових 

викладання іноземних мов для працівників правоохоронних органів та 

сектору безпеки / Т.В. Мельнікова // «Викладання іноземних мов для 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки»: матеріали 

міжвузівського методичного семінару, Київ, 12 жовтня 2017 року. – К.: 

Національна академія прокуратури України, 2017. – 102 с. С. 55-56 (0,1 д.а.) 

 

 

 Загальна кількість: 4,85  д.а. 
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