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правників», 1,5 др. арк. 

4. «Методичні аспекти формування іншомовної професійної компетенції у майбутніх 

правників», 1,4 др. арк. 

      
4.1. Форми впровадження: стаття - 1 (0,7 др. арк.), тези наукової доповіді - 2 (0,7 др. арк.) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: Комплексне дослідження новітніх методів 

викладання іноземної мови з метою формування іншомовної комунікативної 

компетенції професійного спрямування у майбутніх правників. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-

правових актів. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого самоврядування 

(в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення). 

 

Науково-практичний семінар: 

1. Міжвузівський науково-практичний семінар «Іншомовна комунікативна 

компетентність у фаховій діяльності», 27 листопада 2018 р. – Харків, НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, кафедра іноземних мов №2. 

 

Методичний семінар: 

1. «FCE overview. Reading and Use of English. Listening»,  - Тест-центр Cambridge English 

Centre Boiko School UA010, НЮУ імені Ярослава Мудрого. - 15 березня 2018 року. 

 

Міжнародний науково-практичний семінар: 

1. Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та традиції у мовній підготовці 

студентів», 13 грудня 2018 р.  – Харків, Харківський національний університет 

будівництва та архітектури. 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. – 1 др. арк. 
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Стаття:  
1. Романюк С. М.  Професійна іншомовна підготовка магістрів за спеціалізаціями «Правоохоронна 

діяльність у збройних силах» і «Юрисконсультська робота» / С.М. Романюк // Virtus: Scientific 

Journal – СPM «ASF» (Канада, Монреаль) –  #20 – Part 1 – January, 2018. – 216 p..  – С.187-190 (0,7 

друк. арк.) (Scientific Indexing Services (USA) Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact 

Factor, Міжнародний реєстр періодичних видань масової інформації.)  

 

Тези: 

1. Романюк С.М. Формування іншомовної комунікативної компетентності у фахівців 

вузькопрофільної спеціалізації // Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару 

«Іншомовна комунікативна компетентність у фаховій діяльності», 27 листопада 2018 р. – 

Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов №2 –  С.90-93 (0,3 друк. арк.) 

(електронне видання) 

2. Романюк С.М. Деякі особливості формування іншомовної професійної компетенції у 

майбутніх юристів./С.М. Романюк.// Матеріали Міжнародного науково-практичного 

семінару «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів», 13 грудня 2018 р.  – Харків, 

Харківський національний університет будівництва та архітектури.  – (0, 4 друк. арк.) 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, 
Web of Science. 

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.    
колегії якого-небудь видання. 

 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
 

Почесна грамота ректора Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого за 

вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди святкування Дня науки в Україні. – 18.05.2018 р. 

 

 

«   »                          2018 р.                          __________________ 
    (підпис викладача) 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри іноземних мов № 2 

              

 

Протокол №___________            від                                                 2018 року                       

               

 

 

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