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

«Сучасне засвоєння англіцизмів українською мовою» , 1, 5 друк. арк.  

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

«Сучасне засвоєння англіцизмів українською мовою». 

Опубліковано 2,23 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи навчального посібника – 

Legal Systems of the World (0,73 друк. арк.) ; наукові статті – 5 (1,5 друк. арк.);   

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1. XXXVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Проблеми 

та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах 

Європи та Азії; м. Переяслав-Хмельницкий; 31 березня 2017 р.  

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Іншомовна підготовка 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки»; м. Київ; 21 квітня 

2017 р.  

3. XXXVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Проблеми 

та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах 

Європи та Азії; м. Переяслав-Хмельницкий; 29-30 березня 2017 р.  

9. Видавнича діяльність: 6/2,23 друк.арк. 

Статті:  

1. «English for Law University Students at the Epoch of Global Cultural and 

Professional Communication». // Проблеми законності Зб.наук. пр.- Харків: 

НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2017. Вип.138., стр. 237-246.  0, 4 друк. арк. 

2. «Писемне мовлення та іншомовна комунікативна компетенція» // 

Матеріали  XXXVI міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції 

«Проблеми та перспектива розвитку науки на початку третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії».  Секція «Філологічні науки»; 31 березня 2017 р., с. 

184-186; опубліковано 0,3 др.арк.. 

3. «Мета розвитку іншомовної комунікативної компетенції майбутніх 

працівників правоохоронних органів» // Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних 

органів та сектору безпеки»; 21 квітня 2017 року, м. Київ; Національна 

академія прокуратури України; с. 125-126; опубліковано  0,2 др.арк.  

4. «Особливості навчання різних видів читання іноземною мовою в 

немовному університеті» // Матеріали  XXXVI Міжнародної науково-



практичної інтернет-конференції. Проблеми та перспективи розвитку науки 

на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії. Секція 

«Філологічні науки». 29-30 квітня 2017 р.; м. Переяслав-Хмельницкий; стр. 

179-181; опубліковано 0,3 др.арк.  

5. «Методичні підходи до формування англомовної письмової 

комунікативної компетенції» // Матеріали  XXXVI Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції. Проблеми та перспективи розвитку науки 

на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії. Секція 

«Філологічні науки». 30 жовтня 2017 р. стр. 117-120; опубліковано 0,3 др. 

акр.  

Навчальний посібник: 

Legal Path: навч.-практ. посіб. / уклад.: О.Ю. Кузнецова, Л.О. Голубнича, Т.П. 

Бесараб та ін. – Харків : Право, 2017. – 188: 0,73  друк. арк. авторських. 

9.2 Публікації у збірках, що зареєстровані у науково метричних базах 

даних: 

«English for Law University Students at the Epoch of Global Cultural and 

Professional Communication». // Проблеми законності Зб.наук. пр.- Харків: 

НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2017. Вип.138., стр. 237-246.  0, 4 друк. арк. 

(співавтор Петрова О.Б.) (Index Copernicus International). 

15. Член Асоціації викладачів англійської мови в Україні TESOL  

 

Інші види роботи: 

1 Організація роботи зі студентами по підготовці до студентської 

наукової конференції «Promotion of  Legality»; квітень 2017 р. - Khasiia 

Miranda,  Mylonenko Julia – 18 група. 
 

2 Підготовка студентів до круглого столу “Foreign Languages in the 

Changing World”, 26 вересня 2017 року - Чайка Тетяна , Шеремет 

Таміла, Парасюк Єлизаавета, Солодовнікова Анна – 16 група.  

 

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

грудня 2017 року) 
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