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

«Проблеми міжкультурної комунікації професійного спрямування, методичні 

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

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

«Проблеми міжкультурної комунікації професійного спрямування, методичні 

аспекти навчання іноземної мови» 12,43 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: колективна монографія, розділ 

навчального посібника, “Notary”. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

Міжнародна науково-практична заочна конференція «Лінгвокогнитивні та 

соціокультурні аспекти комунікації», 19 жовтня 2017 р., Національний 

університет «Острозька Академія», м. Острог. 

9. Видавнича діяльність: 3/12,43 

1. «Особливості художнього дискурсу А. Азімова та Г. Міллера»: 

Монографія / Т.П. Бесараб, Я.О. Павліщева – Харків, 2017 р., 196 с., друк. 

арк. 11,4.  

2. «Овладение иностранным языком и его преподавание»: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної заочної конференції. Збірник 

«Лінгвокогнитивні та соціокультурні аспекти комунікації» / Т.П. Бесараб, 

Н.В. Лутай – Острог, 2017 р., 0,3 друк. арк.  

3. «Legal path» РОЗДІЛ Notary Bodies: навч.-практ. посіб. / уклад.: О.Ю. 

Кузнецова, Л.О. Голубнича, Т.П. Бесараб та ін. – Харків : Право, 2017. – 188 

с.; 0,73 друк. арк.  

 

18. Отримала Подяку ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за сумлінну працю, високий професіоналіз та з нагоди 

Дня університету. 

 

Інші види роботи: 

 



1 Підготовка студентського круглого столу “Foreign Languages in the 

Changing World”, 22 вересня 2017 року – Ритова Валерія, 12 група з 

доповіддю “Українська поезія. Особливості перекладу”; 
2 Участь у Першому харківському юридичному форумі «Право та 

проблеми сталого розвитку у глобалізованому світі» (жовтень, 2017 р.); 

3 Підготовка студентів до участі у щорічній Студентській науковій 

конференції “Promotion of Legality in Ukraine”,яка відбувалась 5  квітня 

2017 року. 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов № 3 (Протокол № 4 від 1 

грудня 2017 року) 
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