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1. Микитюк Світлана Степанівна. 

2. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 1. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Рецепція 

поезій англійських поетів-романтиків. Сучасна методика викладання іноземних 

мов» − 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично-виконаної науково-дослідницької роботи: «Рецепція 
поезій англійських поетів-романтиків. Сучасна методика викладання іноземних 

мов. Дослідження з актуальних проблем філологічних наук» − 2,7 д.а.: 

4.1. форми впровадження: розділи монографії (-), підручника (-), 
навчального посібника (1 д.а.), наукові статті (0,6 д.а.), тези наукових 

доповідей та повідомлень (1,1 д.а.). 

4.2 Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що 

теоретично обґрунтовані та виділені методологічні основи та психолого-
педагогічні підходи оптимізації та активізації навчальних технологій 

викладання іноземних мов у закладі вищої освіти. Досліджено особливості 

рецепції баладної поетики Р. Сауті. Вивчено семантичні особливості 
танатологічних фразеологічних одиниць. 

 

8. Участь у конференціях: 

1. Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди: Всеукраїнська 
науково-практична конференція з міжнародною участю, Харків, 17 січня 2018 

року 

2. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-
дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: Міжнародна науково-

практична конференція, Київ, 28 лютого 2018 року 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в 

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

9. Видавнича діяльність: 

Статті: 

Index Copernicus 
1. Микитюк C. C. Трансформация балладной поэтики Р. Саути в переводах 

В.А. Жуковского 1830-х годов / С.С. Микитюк // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету: зб. наук. пр. – Серія: Філологія. – Випуск 31. – 
Одеса, 2017.– С. 123 – 126. (0,6 д.а.) 

 

 



Тези доповідей: 

1. Микитюк C. C. Современные цифровые технологии в языковом обучении 

/ С.С. Микитюк // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди: матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (17 січня 

2018 року) / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х. – 2018. – С. 68 – 71 (0,13 д.а.) 

2. Микитюк C. C. «BYOD» у навчанні іноземних мов / С.С. Микитюк // 

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. 172-173 (0,13 д.а.) 
3. 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.) 
4. 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 англійсько мови до магістратури / За 
загальною ред. проф. В.П. Сімонок. – Х., 2018. – 85 с. (10 д.а. – 1 д.а.) 

 
  

 

Загальна кількість: 2,7  д.а. 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов №1 

(протокол № 3 від  27.11.2018р ) 
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