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2. Кандидат філологічних наук, доцент,  доцент кафедри іноземних мов № 1. 

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

поезій англійських поетів-романтиків» − 1,5 д.а. 

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

«Рецепція поезій англійських поетів-романтиків. Сучасна методика 

викладання іноземних мов» − 5,05 д.а.: 

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

навчального посібника (3,25 д.а.), наукові статті (0,9 д.а.), тези наукових 

доповідей та повідомлень (0,9 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. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і 

практика» (Харків, 11 квітня 2017 р.).  

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Іншомовна підготовка 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції» (Київ, 21 квітня 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. Микитюк С.C. Р. Саути в творческих экспериментах В. Жуковского 

1810-х годов / С.С. Микитюк // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету: зб. наук. пр. – Серія: Філологія. – Випуск 25. – 

Одеса, 2017.– С. 120 – 123. (0,6 д.а.) 

2. Микитюк С.О., Микитюк С.С. Потреба у самореалізації як чинник 

розвитку творчого потенціалу / С.О. Микитюк, С.С. Микитюк // Психолого-

педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: 

теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(11 квітня 2017 р.) / ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х. – 2017. – С. 296 – 299.  

(0,3 д.а.) 

 

Тези доповідей: 

1. Микитюк С.С. Балладная поэтика Д. Маллета и Т. Кемпбелла в переводах 

В.А. Жуковского // 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. 101–105. (0,3 д.а.) 

2. Микитюк С.С.  Поезія Р. Бернса в перекладах М. Михайлова та Ю. Князєва 

/ С.С. Микитюк //«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. Mykytiuk S., Moroz T. Modern Digital Tools in Language Learning / 

S. Mykytiuk, T. Moroz // «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних 

органів та сектору безпеки»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, м. Київ, 21 квітня 2017 року. – К. , 2017. – С. 93 – 94. (0,2 д.а.) 

 

 

 
  

 

Загальна кількість: 5,05  д.а. 
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