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1. Мельнікова Тетяна Вячеславівна. 

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

3. Тема та обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Пародія як 

жанр світової літератури. Сучасна методика викладання іноземних мов» − 1,5 д.а. 

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

жанр світової літератури. Сучасна методика викладання іноземних мов» − 4,3 д.а.: 

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

посібника (2,5 д.а.), наукові статті (0,5 д.а.), тези наукових доповідей та 

повідомлень (1.3 д.а.). 

4.2 Наукова новизна отриманих результатів полягає у обґрунтуванні 

методологічних та психо-педагогічних шляхів оптимізації 

навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Досліджено 

особливості використання пародії у епістолярній спадщині середини XIX 

сторічча. 

 

8. Участь у конференціях: 

1. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: Міжнародна науково-

практична конференція, Київ, 28 лютого 2018 року 

2. Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди: Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю, Харків, 17 січня 2018 

року 

3. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору 

безпеки: Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 24 квітня 2018 року  

4. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в 

умовах сучасних трансформаційних процесів», Львів, 9-10 листопада 2018 року 

 

9. Видавнича діяльність: 

Статті: 

Index Copernicus 

1. Мельнікова Т.В. Пародія у листуванні І.С. Тургенєва (період від 

початку1840-х до початку 1850-х років) [Текст]  / Т.В. Мельнікова // Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. пр. – Серія: 

Філологія. – Випуск 31. – Одеса, 2017.– С. 63 – 66. (0,5 д.а.) 

 

 



Тези доповідей: 

1. Мельникова Т.В. Эффективность использования 

информационных технологий при обучении иностранному языку / Т.В. 

Мельникова // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, 

когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого 2018 

року) / НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. – К.  – 2018 р. – С. 170 – 172 (0,2 

д.а.) 

2. Мельнікова Т.В. Значущість інформаційних технологій при 

навчанні іноземній мові / Т.В. Мельнікова // Мовна освіта фахівця: сучасні 

виклики та тренди: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (з міжнародною участю) (17 січня 2018 року) . – Харків: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2018. – С. 

66 – 68 (0,13 д.а.) 

3. Мельнікова Т.В. Іншомовна та міжкультурна комунікативна 

компетенція як складова професійної підготовки працівників 

правоохоронних органів та сектору безпеки/ Т.В. Мельнікова// Іншомовна 

підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2018 

року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 70 – 71 

(0,2 д.а.) 

4. Микитюк С.С., Мельнікова Т.В.  English Thanatological 

Phraseological Units / «Філологічні науки в умовах сучасних 

трансформаційних процесів»: матеріали Міжнародної науково-практичної  

конференції, Львів, 9-10 листопада 2018 р. – Львів: ГО «Науково-

філологічна організація «Логос», 2018. (0,4 д.а.) 

5. Мельнікова Т.В., Микитюк С.С. Розвиток навичок 

міжкультурної комунікації як одна з базових складових навчання іноземної 

мови/ «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів»: 

матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції, Львів, 9-10 

листопада 2018 р. – Львів: ГО «Науково-філологічна організація «Логос», 

2018. (0,4 д.а.) 

 

Навчальні посібники 

1. Посібник для підготовки до ЗНО з англійської мови до магістратури. 

Спеціальність Право / За загальною ред. проф. В.П.Сімонок. – Харків: 

Право, 2018. – 85с. (10 др.арк. – 1 др.арк.)  

2. Academic English for PHD Researchers: навчально-методичний посіб./ 

О.І.Зелінська, О.П.Лисицька, Т.В.Мельнікова, Т.Ю.Мороз, 

О.О.Ходаковська; за загальною ред. проф. В.П.Сімонок. – Харків: Право, 

2018.  –  224 с. (13.0 др.арк.  – 1,5 др. арк)  



 

Загальна кількість: 4,3 д.а. 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов №1 

(протокол №  3  від 27.11.2018р.) 
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