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Звіт кафедри іноземних мов №2  

з науково-дослідної роботи  

за 2017 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження. 

1.2. Штатний склад кафедри (науковці, які працюють на повну та неповну ставку 

на кафедрі виконують відповідний обсяг НДР), їх науковий ступінь, посада, тема 

та обсяг запланованої НДР, обов’язково вказати публікації (монографії, статті, 

тези) кожного викладача.  

 

1. Липко І.П., зав.каф., к.ф.н., доцент 

«Лінгводидактичні аспекти навчання іноземних мов та перекладу», 1,5 друк. арк.   

             Опубліковано 8,25 друк. арк. 
 

Навчальні посібники: 

1. Навчальний посібник. Translation Course. Переклад англомовної літератури. 

Юридична література./ Л.М. Черноватий, І.П. Липко та ін. (Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України) – видання 4-те, випр. і доповн. Вінниця: 

Нова книга. – 2017 р. - 280 с. – (22,68/5,67 друк. арк.) 

 

2. Lexical and Grammatical Features of English Scientific Discourse: Учебное 

пособие для студентов старших курсов, аспирантов и научных 

работников/Зайцева М.А., Артеменко Т.Н., Романюк С.Н. (под общей редакцией 

Липко И.П. −  Киев: Центр учебной литературы, 2017. − 146 с. − (9,12/2,28 друк. 

арк.)   

      

Тези: 

1. Lypko I. Impact of the source text features upon translation strategies./ І.П. 

Липко//Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: 

Тези доповідей ІХ наукової конференції з міжнародною участю. – Харків: ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 2017. – С. 62-64. – (0,1 друк. арк.) 

 

2. Липко І.П Компетентністний підхід до розвитку фахово-орієнтованої 

іншомовної компетентності майбутніх юристів-міжнародників/І.П. Липко// 

Матеріали Міжвузівського круглого столу «Розвиток фахово-орієнтованої 

іншомовної компетентності із застосуванням сучасних інформаційних технологій», 

08 грудня 2017 р. – Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого. (0,2 друк. арк.) 
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2. Артеменко Т.М., к.ф.н., доцент 

«Лінгводидактичні аспекти навчання іноземної мови», 1,5 друк. арк. 

 

Опубліковано 2,28 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Lexical and Grammatical Features of English Scientific Discourse: Учебное пособие 

для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников (Розділи 

навчального посібника: передмова та розділ 4 «Introductory there and  

it»)/Составители: Зайцева М.А., Артеменко Т.Н., Романюк С.Н. (под общей 

редакцией Липко И.П.) – Киев: Центр учебной литературы, 2017. – 146 с. (2,28/9,12 

друк. арк.). 

 

3. Зайцева М.О., к.ф.н., доцент 

«Полемічний та юридичний дискурси (структура, мовне наповнення, взаємодія з 

іншими типами дискурсів)», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,48 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Lexical and Grammatical Features of English Scientific Discourse: Учебное пособие 

для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников (Розділи 

навчального посібника: передмова та розділ 4 «Introductory there and  

it»)/Составители: Зайцева М.А., Артеменко Т.Н., Романюк С.Н. (под общей 

редакцией Липко И.П.) – Киев: Центр учебной литературы, 2017. – 146 с. (2,28/9,12 

друк. арк.). 

Тези: 

1. Зайцева М.О. Професійна підготовка студентів юридичних вузів на основі 

компетентнісного підходу/ М.О. Зайцева // Матеріали Міжвузівського круглого 

столу «Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної компетентності із застосуванням 

сучасних інформаційних технологій», 08 грудня 2017 р. – Харків, НЮУ імені 

Ярослава Мудрого. (0,2 друк. арк.) 

 

 

4. Романюк С.М., к.ф.н., доцент 

«Методичні аспекти формування іншомовної професійної компетенції у 

майбутніх правників», 1,5 друк. арк. 

             Опубліковано 2,2 друк. арк. 
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Навчальні посібники: 

1. Розділ навчального посібника - Романюк С. М.  Лексико-грамматическая 

организация английского научного дискурса : Учебное пособие для студентов 

старших курсов, аспирантов и научных работников. / Составители : Зайцева М.А., 

Артеменко Т.Н., Романюк С.М. (под. общей редакцией Липко И.П.) – Киев : Центр 

учебной литературы, 2017. – 146 с.  (2,28 друк. арк.) 

 

Тези: 

 

1. Новий формат підсумкового контролю на магістерських програмах із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій // «Розвиток фахово-

орієнтованої іншомовної компетентності із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій» : матеріали Міжвузівського круглого столу, 08 

грудня 2017 р. / Нац. юр. ун-т  ім. Я. Мудрого. - Харків : 2017.  – С.   (0,2 друк. арк.) 

 

5. Сорока Н.А., к.п.н., доцент 

«Психологічні та методичні аспекти навчання іноземної мови», 1, 5 друк. арк. 

Опубліковано 1, 75 друк. арк. 

Статті: 

1. Сорока Н.А. Психологічне обґрунтування переваг емпіричного підходу у вивченні 

іноземної мови як освітнього процесу майбутніх фахівців/ Н.А. Сорока  // Вісник 

Дніпропетровського Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і 

психологія». Педагогічні науки, 2017. – С. 273-281 (0,76 друк. арк.) 

2. Сорока Н.А. Мотивація як один із головних психологічних чинників у вивченні 

іноземної мови у немовному вузі./Н.А.Сорока //Матеріали ХХІV Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 

2017. - Вип. 24. – С.247-252 (0,5 друк.арк.) 

3. Сорока Н.А. Шляхи подолання психологічних бар’єрів у процесі вивчення 

іноземної мови студентами немовних вузів./ Н.А.Сорока // Матеріали ХХІХ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. - Переяслав-

Хмельницький, 2017. - Вип. 29. - С. 415-419 (0,43 друк.арк.) 

 

Тези: 

1. Сорока Н.А. Роль мультимедійної дошки у процесі викладання іноземної мови 

у вищих навчальних закладах. /Н.А. Сорока.//Тези доповідей учасників 

Міжвузівського круглого столу «Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної 

компетентності із застосуванням сучасних інформаційних технологій», 08 

грудня 2017 р. / Національний юридичний університет  імені Ярослава Мудрого. - 

Харків : 2017.  – С. (0,15 друк. арк.) 
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6. Демченко Д.І., к.п.н., доцент 

«Формування професійної іншомовної компетентності майбутнього юриста 

засобами іноземної мови», 1,5 друк. арк.  

 

  Опубліковано 8,22 друк. арк.  

 

Навчальні посібники: 

1. Переклад міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові 

угоди у галузі прав людини: Навчальний посібник для студентів вищих закладів 

освіти / Черноватий Л.М., Ганічева Т.В., Зінукова Н.В.,  Демченко Д.І., Малєєва 

Т.Є. – Вінниця: Нова книга, 2017. – 272 с. – (20,74/4,14  друк.арк.) 

2. Книга для викладача до навчального посібника для студентів вищих закладів 

освіти «Переклад міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові 

угоди у галузі прав людини»[Черноватий Л.М., Ганічева Т.В., Зінукова Н.В., 

Демченко Д.І.,  Малєєва Т.Є.] – Вінниця: Нова книга, 2017. – 176 с. – (19,9/3,98 друк. 

арк.) 

 

Тези: 

1. Демченко Д.І. Спрямованість професійної мовної підготовки у вищих 

юридичних навчальних закладах./Д.І. Демченко//Тези доповідей учасників  

Міжвузівського круглого столу  «Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної 

компетентності із застосуванням сучасних інформаційних технологій». – Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. – С. –(0,1 

друк. арк.) 

 

7. Малєєва Т.Є., ст. викладач 

«Професійно-мовне спілкування як предмет навчання іноземної мови у ВНЗ»,  

1 друк. арк. 

 

 Опубліковано 8,31 друк. арк.  

 

Навчальні посібники: 

1. Переклад міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові 

угоди у галузі прав людини: Навчальний посібник для студентів вищих закладів 

освіти / Черноватий Л.М., Ганічева Т.В., Зінукова Н.В.,  Демченко Д.І., Малєєва 

Т.Є. – Вінниця: Нова книга, 2017. – 272 с. – (20,74/4,14  друк.арк.) 

2. Книга для викладача до навчального посібника для студентів вищих закладів 

освіти «Переклад міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові 

угоди у галузі прав людини»[Черноватий Л.М., Ганічева Т.В., Зінукова Н.В., 
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Демченко Д.І.,  Малєєва Т.Є.] – Вінниця: Нова книга, 2017. – 176 с. – (19,9/3,98 друк. 

арк.) 

 

Тези: 

1. Малєєва Т.Є. Організація самостійної роботи студентів з використанням 

інформаційних технологій/ Т.Є. Малєєва//Освітні технології та педагогічний етос. 

Частина 2. Тези доповідей та повідомлень учасників XI конференції Школи 

педагогічної майстерності НЮУ імені Ярослава Мудрого. - за заг. редакцією В.В. 

Комарова. - Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2017. - С 14-15. – (0,1 друк.арк.) 

2. Малєєва Т.Є. Використання сучасних інформаційних технологій на заняттях з 

іноземної мови та в позааудиторній самостійній роботі студентів/Т.Є.Малєєва//Тези 

доповідей учасників  Міжвузівського круглого столу  «Розвиток фахово-

орієнтованої іншомовної компетентності із застосуванням сучасних інформаційних 

технологій». – Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 2017. – С. –(0,09 друк.арк.) 

 

8. Черкасова Т.М., ст. викладач 

«Лінгвістичні особливості вивчення німецької мови у підготовці майбутнього 

юриста». 

 

Опубліковано 0,6 друк. арк. 

 

Тези: 

1) Черкасова Т.М. Навчання професійно орієнтованій лексиці студентів юридичних 

спеціальностей / Т.М. Черкасова // Дні науки – 2017/ XI Міжнародна науково-

практична конференція. Прага, Чехія, 22.03.2017 р.- 30.03.2017 р., С. 12-15. (0,2 друк. 

арк.). 

2) Черкасова Т.М. Якість вищої юридичної освіти/ Т.М. Черкасова//Методика, 

дидактика та освітні практики. Частина 1. Тези доповідей та повідомлень учасників 

XI конференції Школи педагогічної майстерності НЮУ імені Ярослава Мудрого. - за 

заг. редакцією В.В. Комарова. - Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2017. - С 166-

168. (0,2 друк. арк.). 

 3) Черкасова Т.М. Іншомовна компетентність як фактор розвитку комунікативної 

культури студентів-юристів. / Т.М. Черкасова // Матеріали Міжвузівського круглого 

столу «Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної компетентності із застосуванням 

сучасних інформаційних технологій», 08 грудня 2017 р. – Харків, НЮУ імені 

Ярослава Мудрого. (0,2 друк. арк.) 

 

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР. 

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми 

договору. 
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1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 

1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано заявок на видачу 

охоронних документів, отримано охоронних документів). 

1.7.  Наукова новизна отриманих результатів. 

Проведено дослідження та аналіз новітніх методів викладання іноземної мови з 

метою формування іншомовної комунікативної компетенції професійного 

спрямування у майбутніх правників. Досліджено підхід до іноземної мови як засобу 

формування професійної компетентності й можливості послугуватися нею в процесі 

вивчення фахових дисциплін. Проведено лінгвістичний аналіз лексико-граматичної 

організації англійського наукового дискурсу, який дозволив скласти цілісну 

картину мовного оформлення юридичного дискурсу на сучасному етапі розвитку 

юриспруденції. Проведено аналіз досліджень психологічних умов та методологічних 

основ засвоєння іноземної мови професійного спрямування з метою формування 

іншомовної комунікативної компетенції студентів. 

 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У цьому розділі перелічуються та аналізуються: 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні з наданням 

зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших нормативних актів, у 

проведенні правових експертиз проектів нормативних актів, у роботі робочих груп та 

комісій по розробці законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці 

котрих брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений проект або 

рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів вищих 

судових органів (навести перелік). 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих груп 

та ін. 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України, Вищих спеціалізованих 

Судів України (з наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх 

готували. 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 
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Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:  

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, наукових 

конференцій (перелік). 

Міжвузівський круглий стіл «Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної 

компетентності із застосуванням сучасних інформаційних технологій», 08 грудня 

2017 р. – Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції та 

викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1 XI Міжнародна науково-практична 

конференція. Прага, Чехія, 22.03.2017 р.- 

30.03.2017 р. 

1 

2 ХХІV Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації» 28 квітня 2017 року -  

Державний вищий навчальний заклад 

«Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди»., 2017 р. 

 

1 

3 XXIX Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації» 31 жовтня 2017р. - 

Державний вищий навчальний заклад 

«Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди»., 2017 р. 

 

1 

4 IX наукова конференція з міжнародної 

участю «Актуальні проблеми 

перекладознавства та методики навчання 

перекладу», 20-21 квітня 2017 р. – Харків, 

ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

 

1 

Всеукраїнські 
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Круглі столи, вебінари 

1 XI конференція Школи педагогічної 

майстерності НЮУ імені Ярослава 

Мудрого. - Харків, НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, 2017. 

 

2 

2 Міжвузівський круглий стіл «Розвиток 

фахово-орієнтованої іншомовної 

компетентності із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій», 08 грудня 

2017 р. – Харків, НЮУ імені Ярослава 

Мудрого. 

 

8 

3 Вебінар June Free webinars Web of 

Science, End Note, Researcher ID, Impact 

Factor, JCR, In Cites, Derwent Innovation 

Index, Organization profile, червень 2017 

р.  

 

1 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

У цьому розділі необхідно навести: 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, обсяг в 

друк.арк) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою університету (номер протоколу, 

дата). Надати копію титульної сторінки, змісту та вихідних даних. 

Вказати монографії опубліковані за кордоном. 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (автори, назва, обсяг в 

друк.арк.). 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників (автор, назва, 

обсяг в друк.арк.). 

1. Липко І.П., Черноватий Л.М. та ін. Навчальний посібник. Translation Course. 

Переклад англомовної літератури. Юридична література. Посібник для студентів 

вищих закладів освіти.– (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) – 

видання 4-те, випр. і доповн. - Вінниця: Нова книга. – 2017 р. - 280 с.– (22,68 друк. 

арк.) 
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2. Зайцева М.А., Артеменко Т.Н., Романюк С.Н. (под общей редакцией Липко И.П.) 

Lexical and Grammatical Features of English Scientific Discourse: Учебное пособие для 

студентов старших курсов, аспирантов и научных работников. −  Киев: Центр учебной 

литературы, 2017. − 146 с. − (9,12 друк. арк.) 

 

3.  Демченко Д.І.,  Малєєва Т.Є., Черноватий Л.М. та ін. Навчальний посібник 

International Bill of Human Rights. Переклад текстів міжнародних англомовних угод 

українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини. -  Вінниця : Нова Книга, 

2017. - перевидання. – 272 с. – (20, 74 друк. арк.) 

 

4. Демченко Д.І.,  Малєєва Т.Є., Черноватий Л.М. та ін. Книга для викладача. 

International Bill of Human Rights. Переклад текстів міжнародних англомовних угод 

українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини.  -  Вінниця : Нова Книга, 

2017. - перевидання. – 176 с. – (14,9 друк.арк.) 

 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк.арк.) 

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of Science) 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік. 

1. Сорока Н.А. Психологічне обґрунтування переваг емпіричного підходу у 

вивченні іноземної мови як освітнього процесу майбутніх фахівців// Н.А. Сорока 

/Вісник Дніпропетровського університету Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і 

психологія. – 2017. -  С. (0,76 друк. арк.) - зареєстровано в міжнародних 

наукометричних базах РІНЦ, Index Copernicus, Google Scholar. 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus 

та Web of Science) 

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 

друку у 2017 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Статті 

1     

2     

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

2     

 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

НЕ ВКЛЮЧАТИ МЕТОДИЧНУ ЛІТЕРАТУРУ, ПРОГРАМИ КУРСІВ, 

ТЕМАТИКУ КУРСОВИХ РОБІТ ТА Т.П. 

 

Всього 

друкованої 

продукції 

Монографії Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези доповідей 

та наук. 

повідомлень на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом 

МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірники 

нормативн

ої 

літератури 

Кодекси, 

комента

рі 

Кількість 

друк. арк. 

на одного 

викладача 

зразок 

18/34,46 - 3/1,69 11/1,74 1/5,67 3/25,36  -   -  4,31 

 

Примітка: 

 1 Числівник – число найменувань друкованої продукції, знаменник – кількість  

друкованих аркушів. 

 2 Якщо робота опублікована у співавторстві, слід ураховувати тільки той її 

обсяг, який належить автору – члену кафедри. 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової 

роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

У цьому розділі необхідно дати перелік і аналіз різних форм зв’язків кафедри з 

практичними органами. 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та кількість 

проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах підвищення кваліфікації). 
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4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих рад, 

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено 

відповідні подання (вказати назву організації, де проводилися дослідження, 

сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно перелічити підготовлені та подані 

практичними органами доповідні записки, вказати на їх практичне значення, коротко). 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади 

та ін.  

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри (конкретно вказати 

всі види консультацій наданих викладачами). 

Кафедра здійснює наступні види консультацій: консультації з пошукувачами, 

індивідуальні консультації зі студентами (кожного тижня), консультації для 

підготовки доповідей іноземною мовою для участі студентів у міжнародних науково-

практичних конференціях, олімпіадах, круглих столах. Викладачі надають допомогу 

кафедрам Університету у написанні статей та анотацій іноземною мовою.  

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних кадрів. 

Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій. 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. 

           1. Малєєва Т.Є., старший викладач 

           2. Черкасова Т.М., старший викладач 

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих рецензій окремо на 

кандидатські та докторські дисертації). 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські (окремо кількісні 

показники). 
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6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, в 

друкованих засобах масової інформації. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на кафедрі, 

кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно 

одиниць/друк.арк.  

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачами одиниць/друк.арк. 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА 

ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

1) к.п.н, доц. Демченко Д.І. отримала Почесну грамоту за плідну наукову 

діяльність, професіоналізм, сумлінну працю та з нагоди Дня науки.  

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА 

НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

1)  На базі кафедри працює English Speaking Club; 

2) надана рецензія на Пакет матеріалів з навчально-методичного забезпечення викладання 

дисципліни «Іноземна мова» для курсантів Харківського національного університету 

внутрішніх справ за спеціальністю «Кібербезпека»; 

3) надана рецензія на навчально-методичний посібник «Методичні вказівки та завдання 
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для самостійної роботи з практики перекладу англомовної економічної літератури. 

Економіка США.» доц. Ковальчук Н.М., доц. Ольховської А.С. та викл. Тіліги А.Ю.; 

4) надана рецензія на навчальний посібник «English for Postgraduates» Стрілець Л.К., 

Кумпан С.М. (Національна академія Національної гвардії України); 

5) викладачі кафедри є членами Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП);  

6) за ініціативою кафедри підписано договір про співпрацю НЮУ імені Ярослава 

Мудрого з Екзаменаційним Тест-центром Cambridge English Centre. 

 

Завідувач кафедри  

іноземних мов №2                                                                           І.П. Липко 

 

 


