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1. Сімонок Валентина Петрівна 

2. Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних 

мов № 1. 

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

«Прикладна лінгвістика та проблеми сучасної комунікації у навчальному 

процесі» - 2 д.а. 

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

«Прикладна лінгвістика та проблеми сучасної комунікації у навчальному 

процесі» - 7,1 д.а.: 

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

навчального посібника (4,5 д.а.), наукові статті (1,8 д. а.), тези наукових 

доповідей та повідомлень (0,8 д. а.). 

 

8. Участь у конференціях і семінарах: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові 

дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток 

мови та літератури». (Львів, 7-8 квітня 2017 р.) 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Іншомовна підготовка 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали 

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

3. 2017 TESOL-Ukraine National Convention. (Lviv, April 25-26, 2017). 

4. Міжвузівський методичний семінар «Викладання іноземних мов для 

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

2017 р.) 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

Навчальний посібник: 

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 – 3 д.а.] 



 

Статті: 

1. Сімонок В.П. Розширення семантичної структури запозичених слів / 

В.П. Сімонок //Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): 

зб. наук. праць. – Том 2. - № 5. – Дрогобич, 2016. – 188 с. С.96-100 (0,6 д.а.) 

2. Сімонок В.П. Запозичена з романо-германських мов фінансово-

економічна лексика / В.П. Сімонок // Науковий вісник міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: Філологія: зб. наук. праць. – Вип. 25. – 

том 1. – Одеса: МГУ, 2017. – С. 74-78. (0,7 д.а.) 

3. Сімонок В.П. Антонімія іншомовних слів у сучасній українській мові / 

В.П. Сімонок // Філологічні студії: зб. наук. статей. – Вип.23 / Укладачі: 

А.Г. Козлова, О.О. Скоробогатова, І.І. Степанченко. – Харків: ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди, 2017. – 140 с. – С. 3 -12. (0,5 д. а.) 

 

Тези доповідей: 

1. Valentyna Simonok, Olga Zelinska. Digital storytelling for law students. 

Pathways to Success for Contemporary English Teachers and Their Learners: 

Book of Convention Papers / Comp. A. Radu. Eds. A. Radu, L. Kuznetsova. – 

Lviv: ПП «Марусич», 2017. – 208 р. – P. 170-172. (0,1 д. а.) 

2. Сімонок В. П. Рольові ігри як засіб формування діалогічного мовлення на 

заняттях з англійської мови / В.П. Сімонок // Іншомовна підготовка 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2017 р). – 

К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – 176 с. – С.139-141. 

(0,2 д. а.) 

3. Симонок В.П. Иноязычные элементы в словарном составе современного 

английского языка / В.П. Симонок // Сучасні наукові дослідження 

представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та 

літератури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 7 -

 8 квітня 2017 р.). – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 

2017. – 172 с. – С. 67-70. (0,3 д.а.) 

4. Сімонок В.П. Інноваційні технології у викладанні іноземних мов / 

В.П. Сімонок // Викладання іноземних мов для працівників правоохоронних 

органів та сектору безпеки : матеріали міжвузівського методичного семінару 

(12 жовтня 2017 р.). – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – 

102 с. – С.87-88. (0,2 д. а.) 

 

 Рецензування: 

 Рецензія на монографію Лариси Андріївни Суботи «Комунікативний 

підхід до навчання наукового дискурсу іноземних студентів» (Харків, 

2017 р.).  

 Рецензія на колективну монографію за редакцією 

проф. Л.М. Пелепейченко «Теоретичні та практичні аспекти стратегічних 

комунікації Національної гвардії України» (Харків, 2017 р.). 



 Рецензія на навчальний посібник “Англійська мова для студентів 

економічних спеціальностей”. Автори: Бучковська С.А., Ільєнко О.Л., 

Моштаг Є.С., Тарабановська О.М.. (Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М.. Бекетова, 2017 р.) 

 Рецензія на навчальний посібник «Стилістика англійської мови». 

Укладач: Дудоладова О.В. (Харківський національний університет 

ім. В.Н. Каразіна, 2017 р.) 

 

15. Відгуки на автореферати: 

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Анжели Вікторівни 

Посохової на тему: «Вербальні засоби творення фахового контексту 

художнього твору: лінгвокогнітивний і лінгвостилістичний аспекти (на 

матеріалі роману А. Хейлі «Airport»)». (Запоріжжя, 2017 р.). 

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Калерії Лонтьєвни 

Ковальової на тему: «Діалогічна організація роману Бориса Акуніна 

“Алмазная колесница”». (Харків, 2017 р.). 

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Ірини Іванівни 

Степаненко на тему: «Правове виховання учнів старшої школи Великої 

Британії (друга половина ХХ століття)». (Харків, 2017 р.) 

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Олени Василівни 

Холодняк на тему: «Стилістика листів М.О. Максимовича»)». (Харків, 

2017 р.). 

 

 

 

Загальна кількість: 7,1  д.а. 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов 

(протокол № 3 від 28.11.17) 

 

 

 

 

Виконавець     проф. Сімонок В.П. 

 

Зав. кафедри     проф. Сімонок В.П. 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
	СІМОНОК ВАЛЕНТИНИ ПЕТРІВНИ
	за 2017 рік

