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Звіт кафедри іноземних мов №2  

з науково-дослідної роботи  

за 2018 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

 

1.2  Штатний склад кафедри (науковці, які працюють на повну та неповну ставку на 

кафедрі виконують відповідний обсяг НДР), їх науковий ступінь, посада, тема та обсяг 

запланованої НДР, обов’язково вказати публікації (монографії, статті, тези) кожного 

викладача.  

 

1.  Липко І.П., зав.каф., к.ф.н., доцент 

«Лінгводидактичні аспекти навчання іноземних мов та перекладу», 1,5 друк. арк.   

             Опубліковано  1,5 друк. арк. 
      

Статті: 

 

1. Липко І.П. Специфіка мовних засобів та організація семантичного простору 

сугестивного дискурсу (на матеріалі текстів судових промов)/ І.П.Липко, М.О.Зайцева 

// Advanced Education, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018 р. – С.26-31 зареєстровано в 

міжнародній наукометричній базі даних ESCI (Web of Science).-(1/0,5 друк. арк.) 

 

2. Lypko I.P. Features of Persuasiveness and Suggestiveness in Legal Discourse/I.P.Lypko, 

M.O. Zaitseva //Психолінгвістика.Психолингвистика. Psycholinguistics: [зб. наук. праць 

ДВНЗ«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. – Вип. (23) 2. – 

С. 81-93. -- 216 с. (Збірник зареєстровано в міжнародній наукометричній базі даних ESCI 

(Web of Science). (1/0,5 друк. арк.) 

 

 

Тези: 

1. Липко І.П. Переклад англомовних прикметникових та іменникових термінів-

словосполучень у сфері Європейського права/ І.П. Липко// 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. 57-59 (0,2 друк. арк.) 
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2. Липко І.П. International relations students’ translation strategies/ І.П. 

Липко//Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Інновації та традиції 

у мовній підготовці студентів», 13 грудня 2018 р.  – Харків, Харківський національний 

університет будівництва та архітектури.  – (0, 3 друк. арк.) 

 

 

2. Артеменко Т.М., к.ф.н., доцент (0, 5 ставки) 

«Лінгводидактичні аспекти навчання іноземної мови», 0,75 друк. арк. 

 

Опубліковано 0,8 друк. арк. 

 

Тези: 

1. Артеменко Т.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів як 

необхідної складової процесу навчання іноземних мов/ Т.М. Артеменко//Тези 

доповідей та повідомлень учасників конференції Школи педагогічної майстерності 

НЮУ імені Ярослава Мудрого. − Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2018. – C. 12-

16 – (0,2 друк. арк.)  

 

 2. Комунікативна компетентність як основа комунікативно-інтерактивного процесу 

навчання іноземної мови / Т.М. Артеменко// Матеріали Міжвузівського науково-

практичного семінару «Іншомовна комунікативна компетентність у фаховій 

діяльності», 27 листопада 2018 р. − Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов №2. −C. 10-14 (0,2 друк. арк.) 

 

3. Артеменко Т.М. Мовна комунікативна діяльність як об'єкт навчання іноземних мов  

// Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2018 р.) Зб. наук. 

праць. − Переяслав-Хмельницький  державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди, 2018. Вип. 41. − С. (0,4 друк. арк.). −             [ Режим доступу] : 

http://confscience.webnode.ru  

 

3. Зайцева М.О., к.ф.н., доцент 

«Полемічний та юридичний дискурси (структура, мовне наповнення, взаємодія з 

іншими типами дискурсів)», 1,5 друк. арк. 

 

Опубліковано  2,57 друк. арк. 

Статті: 

1. Zaitseva M.O. Ways of Expressing Opposition in the Discourse of 

Confrontation/M.O.Zaitseva//«Соціально-гуманітарний вісник»: збірник наукових праць. – 

Вип. 18, 19. – Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018 р. – С. 103-107. (Тези 

та статті, які публікуються в збірнику розміщуються в пошуковій системі наукових 

публікацій «Google Scholar»). (0,47 друк.арк.) 
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2. Зайцева М.А. Лингвистическая характеристика дискурса противостояния/ 

М.А.Зайцева// Наукові записки. – Вип. 164. – Серія: Філологічні науки -- м. 

Кропивницький: Вид. «КОД», 2018. – С. 336-342. (Збірник включено до Переліку 

наукових фахових видань України рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України (наказ №54 від 25 січня 2013 року)). - (0,63 друк. арк.) 

 

3. Zaitseva M.O. Features of Persuasiveness and Suggestiveness in Legal 

Discourse/M.O.Zaitseva//Психолінгвістика.Психолингвистика. Psycholinguistics: [зб. наук. 

праць ДВНЗ«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. – 

Вип.(23) 2. – С. 81-93. -- 216 с. (Збірник зареєстровано в міжнародній наукометричній 

базі даних ESCI (Web of Science).(1/0,5 друк.арк.) 

 

4. Zaitseva M.O. Psychological and Pedagogical Recommendations for Students to Deliver 

Work-Related Presentations in English /M.O.Zaitseva// Вісник Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка Серія: Педагогічні науки, 2018. -

- Вип. 38. (0,62/0,32 друк. арк.) 

 

5. Зайцева М.О. Специфіка мовних засобів та організація семантичного простору 

сугестивного дискурсу (на матеріалі текстів судових промов)/ І.П.Липко, М.О.Зайцева // 

Advanced Education, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018 р. ––Вип. 10. - С.26-31 

зареєстровано в міжнародній наукометричній базі даних ESCI (Web of Science).-(1/0,5 

друк.арк.) 

 

Тези: 

 

1. Зайцева М.О. Професійна підготовка студентів юридичних вузів на основі 

компетентнісного підходу/М.О. Зайцева//Матеріали Міжвузівського науково-

практичного семінару «Іншомовна комунікативна компетентність у фаховій 

діяльності», 27 листопада 2018 р. – Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, кафедра 

іноземних мов №2. – (0,15 друк. арк.) 

 

4. Романюк С.М., к.ф.н., доцент 

«Методичні аспекти формування іншомовної професійної компетенції у майбутніх 

правників», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,4 друк. арк. 

 

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 – 

http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/
http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/
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January, 2018. – 216 p..  – С.187-190 (Scientific Indexing Services (USA) Citefactor (USA), 

International Innovative Journal Impact Factor, Міжнародний реєстр періодичних видань 

масової інформації.) . – (0,7 друк. арк.) 

 

Тези: 

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

фахівців вузькопрофільної спеціалізації // Іншомовна комунікативна компетентність у 

фаховій діяльності : 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.  (0,3 друк. 

арк.) 

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.) 

 

 

5. Сорока Н.А., к.п.н., доцент 

«Психологічні та методичні аспекти навчання іноземної мови», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1, 41 друк. арк. 

Статті: 

1. Soroka N.A. Psychological Principles of learning Foreign Language through 

Communication /N.A. Soroka // Virtus: Scientific Journal – СPM «ASF» (Канада, 

Монреаль) – February #20, 2018. – С. 65-70 (0,7 друк.арк.) зареєстровано в міжнародних 

наукометричних базах Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International 

Innovative Journal Impact Factor, Міжнародний реєстр періодичних видань масової 

інформації.  

 

2. Soroka N.A., Zaitseva M.O. Psychological and Pedagogical Recommendations for 

Students to Deliver Work-related Presentations in English/ N.A. Soroka// Вісник 

Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Серія 

Педагогічні науки. – Випуск 38. – грудень 2018. – С. …. (0,64/ 0,32 друк.арк. ) 

зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus 

 

3. Сорока Н.А. Роль аудіювання у формуванні комунікативної компетенції 

майбутнього фахівця юридичної галузі./ Н.А. Сорока, Т.М. Щокіна//«Соціально-

гуманітарний вісник»: збірник наукових праць. – Вип. 23. – Харків: Наукове 

товариство «Наука та знання», 2018 р. – С. 71-76. (0,54/0,27 друк.арк) зареєстровано в 

міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar 
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Тези: 

1. Сорока Н.А. Застосування інноваційних технологій з метою удосконалення сучасних 

методів викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах./Н.А. Сорока, Т.М. 

Щокіна// Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару «Іншомовна 

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

НЮУ імені Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов №2. (0,12 друк. арк.) 

 

 

6. Щокіна Т.М., к.ф.н., доцент (з вересня 2018 р.) 

«Методичні та психологічні аспекти навчання іноземної мови».  

 

Опубліковано 0,39 друк. арк. 

Статті:  

1. Щокіна Т.М. Роль аудіювання у формуванні комунікативної компетенції 

майбутнього фахівця юридичної галузі./ Н.А. Сорока, Т.М. Щокіна//«Соціально-

гуманітарний вісник»: збірник наукових праць. – Вип. 23. – Харків: Наукове 

товариство «Наука та знання», 2018 р. – С. 71-76. (0,54/0,27 друк.арк.) зареєстровано в 

міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar 

 

Тези: 

1. Щокіна Т.М. Застосування інноваційних технологій з метою удосконалення сучасних 

методів викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах./ Т.М. Щокіна, Н.А. 

Сорока // Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару «Іншомовна 

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

НЮУ імені Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов №2. (0,12 друк. арк.) 

 

7. Демченко Д.І., к.п.н., доцент 

«Формування професійної іншомовної компетентності майбутнього юриста 

засобами іноземної мови», 1,5 друк. арк.  

 

  Опубліковано 1,6 друк. арк.  
 

Статті: 

1. Demchenko D.I., Maleyeva T.E. Formation of professional foreign language competence 

of the future lawyer/D.I. Demchenko// Вісник Глухівського національного педагогічного 

університету ім. О. Довженка. Серія Педагогічні науки. – Випуск 38. – грудень 2018. – 

С.  (0,8/0,4 друк. арк.) зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index 

Copernicus 

 

2. Демченко Д.І. Структура і сутність професійної іншомовної компетентності 

майбутнього юриста/ Д.І. Демченко//«Соціально-гуманітарний вісник»: збірник 
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наукових праць. – Вип. 23. – Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018 р. – 

С. 24-30. (1 друк. арк.) зареєстровано в міжнародній наукометричній базі даних Google 

Scholar 

 

Тези: 

  1. Демченко Д.І. Мета використання іноземної мови в процесі професійної підготовки 

майбутніх юристів. /Д.І. Демченко// Матеріали Міжвузівського науково-практичного 

семінару «Іншомовна комунікативна компетентність у фаховій діяльності», 27 

листопада 2018 р. – Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов №2.  

(0,2 друк. арк.) 

 

8. Малєєва Т.Є., ст. викладач 

 

«Професійно-мовне спілкування як предмет навчання іноземної мови у ЗВО», 

1 друк. арк. 

  

Опубліковано 0,6 друк. арк.  

 

Статті: 

1. Maleyeva T.E., Demchenko D.I.Formation of professional foreign language competence оfth

e future lawyer/ T.E. Maleyeva  // Вісник Глухівського національного педагогічного 

університету ім. О. Довженка. Серія Педагогічні науки. – Випуск 38. – грудень 2018. – С. 

 (0,8/0,4 друк. арк. ) зареєстровано в міжнародних наукометричних 

базах Index Copernicus. 

 

Тези: 

 
1. Малєєва Т.Є. Використання відеоматеріалів, як засіб підвищення мотивації студентів 

до вивчення іноземної мови в закладах вищої освіти.// 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.  (0,2 друк.арк.)  

 

 

9. Місеньова В.В., к.філол.н., доцент (з жовтня 2018 р.) 

«Лінгводидактична та лінгвокультурологічна системи навчання іноземних 

студентів російської мови як іноземної у ЗВО» 

 

Опубліковано 1,08 друк. арк. 
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Статті: 

1. Misenyova V. The use of innovative mobile devices for foreign language training at higher 

educational institutions / V. Misenyova, T. Spilnik // Викладання мов у вищих навчальних 

закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. – Вип. 32. – Харків: ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна, 2018. – С. 72 – 81. – (0,5 друк. арк.) 

 

2. Мисенёва В. Молодёжь в современном мире:  проблемы и перспективы / В. Мисенёва, 

З. Умарова // Нові наукові горизонти: досягнення, пошук. – Зб. наук. праць. Вип. 1. – 

Харків:  ФОП Тарасенко В.П., 2018. – С. 152–158. (0,4 друк. арк.) 

 

 

Тези: 

 
1. Місеньова В.В. Формування комунікативної компетенції інофонів./В.В. Місеньова// 

Матеріали Науково-практичного семінару «Іншомовна комунікативна компетентність у 

фаховій діяльності», 27 листопада 2018 р. – Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого. (0,18 

друк. арк.) 

 

 

10. Галаган Я.В., к.філол.н., викладач  (з жовтня 2018 р.)                                                                                            

«Сучасна російськомовна поезія України».  

 

Опубліковано 0,57 друк. арк. 
 

Тези: 

 
1. Галаган Я. В. Художественный образ Харькова в поэтическом мире М.Д. 

Рахлиной /Я. В. Галаган // Актуальные научные исследования в современном мире 

материалы ХХХV международной научно-практической Интернет-конференции. – 

Переяслав-Хмельницкий, 2018. Вып. 3 (35), ч. 6 – С. 56–60 (0,3 друк. арк.) 

 

2. Галаган Я.В. Webquests in the process of forming professional foreign language 

communicative competence/Я.В. Галаган// Матеріали Міжвузівського науково-

практичного семінару «Іншомовна комунікативна компетентність у фаховій діяльності», 

27 листопада 2018 р. – Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов 

№2.  (0, 17 друк. арк.) 

  

3. Galagan Ya. Еhe use of information technologies in learning foreign languages in higher 

educational institutions/ Ya. Galagan// Тези доповідей  Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету (1988–1991 

рр.), доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва 

Михайла Івановича , Частина 2, с. 192 – 193 (0,1 друк. арк.) 
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1.3 Вказати викладачів, які не виконали НДР. 

1) Романюк С.М., к.ф.н., доц. (заплановано –1,5 друк.арк.; виконано – 1,4 друк.арк.) 

2) Сорока Н.А., к.п.н., доц. (заплановано–1,5 друк.арк.; виконано – 1,41 друк.арк.) 

3) Малєєва Т.Є., ст. викладач (заплановано –1 друк. арк.; виконано - 0,6 друк. арк.) 

 

      1.7 Наукова новизна отриманих результатів. 

 

Проведено комплексне дослідження новітніх методів викладання іноземної мови з 

метою формування іншомовної комунікативної компетенції професійного 

спрямування у майбутніх правників. Досліджено підхід до іноземної мови як засобу 

формування професійної компетентності й можливості користуватися нею в 

процесі вивчення фахових дисциплін, шляхи формування іншомовної 

комунікативної та перекладацької компетентностей, проаналізовано сучасні 

тенденції та мовні засоби наукового дискурсу. Здійснений аналіз психологічних 

умов та методологічних основ засвоєння іноземної мови професійного спрямування 

з метою формування іншомовної комунікативної компетенції студентів. Проведено 

дослідження новітніх методів викладання іноземної мови у процесі професійно-

мовного спілкування, шляхів формування комунікативної мовленнєвої 

компетентності, інтерактивних методів при навчанні іноземної мови. Здійснений 

лінгвістичний аналіз мовного наповнення текстів юридичного дискурсу, який 

дозволяє скласти цілісну картину мовного оформлення юридичного дискурсу на 

сучасному етапі розвитку юриспруденції. 

 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:  

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, наукових 

конференцій (перелік). 

 

Методичний семінар: 

 

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

Centre Boiko School UA010, НЮУ імені Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов №2. - 

15 березня 2018 року. 
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Міжвузівський 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. 

 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції та 

викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість 

викладачів 

кафедри, які 

взяли участь 

Міжнародні 

1 ХХХV Международная научная 

конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире» 

(заочно), Переяслав-Хмельницкий, 26 – 

27 марта 2018 года 
 

1 

2 ХХII Міжнародна науково-практична 

конференція: Викладання мов у вищих 

навчальних закладах освіти на 

сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки 

(м. Харків, 7-8 червня 2018 р.). – 

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.   

 

1 

3 ХІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Мови і світ: дослідження 

та викладання», 22-23 березня 2018 

року, факультет іноземних мов 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (ЦДПУ) м. 

Кропивницький. 

 

1 

4 Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток харчових 

виробництв, ресторанного та 

1 

http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/conf/1615-conf-19-11-18
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/conf/1615-conf-19-11-18
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/conf/1615-conf-19-11-18
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готельного господарств і торгівлі: 

проблеми, перспективи, ефективність», 

присвячена 80-р. з дня народження 

ректора університету, д.т.н, проф. 

Бєляєва М.І. - 19 листопада 2018 

 

5 Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації», 28 листопада 

2018 року. − Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди. 

 

1 

Всеукраїнські 

1 Всеукраїнська науково-практична 

конференція  з міжнародною участю 

«Сучасна іншомовна освіта в Україні та 

закордоном: стан, виклики і 

перспективи», 24-25 жовтня 2018 р., м. 

Глухів: Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка 

 

1 

Науково-практичні, методичні семінари 

1 Міжвузівський науково-практичний 

семінар «Іншомовна комунікативна 

компетентність у фаховій діяльності», 

27 листопада 2018 р. − Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, кафедра іноземних мов №2. 

10 

2 Методичний семінар: 

1. «FCE overview. Reading and Use of 

English. Listening»,  - Тест-центр 

Cambridge English Centre Boiko School 

UA010, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

кафедра іноземних мов №2. - 15 

березня 2018 року. 

 

8 

3 Конференція Школи педагогічної 

майстерності НЮУ імені Ярослава 

Мудрого. − Харків, НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, листопад 2018 р. − 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого. 

1 

http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/conf/1615-conf-19-11-18
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/conf/1615-conf-19-11-18
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/conf/1615-conf-19-11-18
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/conf/1615-conf-19-11-18
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/conf/1615-conf-19-11-18
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4. Міжнародний науково-практичний 

семінар «Інновації та традиції у мовній 

підготовці студентів», 13 грудня 2018 

р.  – Харків, Харківський національний 

університет будівництва та 

архітектури. 

 

2 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 12/8,36 друк. арк. 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк.арк.) – 2/1,4 друк. арк. 

1. Soroka N.A. Psychological Principles of learning Foreign Language through Communication /N.A. 

Soroka // Virtus: Scientific Journal – СPM «ASF» (Канада, Монреаль) – February #20, 2018. – С. 65-

70 (0,7 друк.арк.) зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Scientific Indexing 

Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor, Міжнародний 

реєстр періодичних видань масової інформації.  

2. 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.)  

 

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік – 2/2 друк. арк. 

1. I.P. Lypko,  Features of Persuasiveness and Suggestiveness in Legal Discourse/I.P.Lypko, M.O. 

Zaitseva//Психолінгвістика.Психолингвистика. Psycholinguistics: [зб. наук. праць 

ДВНЗ«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. – Вип.(23) 2. – С. 81-93. 

-- 216 с. (Збірник зареєстровано в міжнародній наукометричній базі даних ESCI (Web of 

Science). (1 друк. арк.) 

2. Липко І.П., Зайцева М.О. Специфіка мовних засобів та організація семантичного простору 

сугестивного дискурсу (на матеріалі текстів судових промов)/ І.П.Липко, М.О.Зайцева // Advanced 

Education, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», 2018 р. – С.26-31 зареєстровано в міжнародній наукометричній базі даних 

ESCI (Web of Science). - (1 друк.арк.) 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of Science) 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік. – 7/4,85 друк. арк. 

1. Demchenko D.I., Maleyeva T.E. Formation of professional foreign language competence of the 

future lawyer/D.I. Demchenko// Вісник Глухівського національного педагогічного університету 

ім.О. Довженка. Серія Педагогічні науки. – Випуск 38. – грудень 2018. – С.  (0,8/0,4 друк. арк. ) 

зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus 

2. Демченко Д.І. Структура і сутність професійної іншомовної компетентності майбутнього 

юриста/ Д.І. Демченко//«Соціально-гуманітарний вісник»: збірник наукових праць. – Вип. 23. – 

Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018 р. – С. 24-30. (1 друк. арк.) зареєстровано в 

міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar. 

3. 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.)  

4. Soroka N.A. Psychological Principles of learning Foreign Language through Communication 

/N.A. Soroka // Virtus: Scientific Journal – СPM «ASF» (Канада, Монреаль) – February #20, 2018. – 

С. 65-70 (0,7 друк.арк.) зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Scientific 

Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor, 

Міжнародний реєстр періодичних видань масової інформації.  

5. Soroka N.A., Zaitseva M.O. Psychological and Pedagogical Recommendations for Students to 

Deliver Work-related Presentations in English/ N.A. Soroka// Вісник Глухівського національного 

педагогічного університету ім.О.Довженка. Серія Педагогічні науки. – Випуск 38. – грудень 2018. 

– С. …. (0,64/0,32 друк.арк.) зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index 

Copernicus 

6. Сорока Н.А., Щокіна Т.М. Роль аудіювання у формуванні комунікативної компетенції 

майбутнього фахівця юридичної галузі./ Н.А. Сорока, Т.М. Щокіна//«Соціально-гуманітарний 

вісник»: збірник наукових праць. – Вип. 23. – Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 

2018 р. – С. 71-76. (0,54/0,27 друк.арк) зареєстровано в міжнародній наукометричній базі 

даних Google Scholar. 

7. Zaitseva M.O. Ways of Expressing Opposition in the Discourse of 

Confrontation/M.O.Zaitseva//«Соціально-гуманітарний вісник»: збірник наукових праць. – Вип. 18, 

19. – Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018 р. – С. 103-107. зареєстровано в 

міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar. (0,47 друк.арк.) 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus 

та Web of Science) 

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 

друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання 

сторінки роботи 

Статті 

1 Романюк 

С. М.  

Професійна 

іншомовна 

підготовка 

магістрів за 

спеціалізаціями 

«Правоохоронна 

діяльність у 

збройних силах» і 

«Юрисконсультська 

робота» 

Virtus: Scientific 

Journal – СPM 

«ASF» (Канада, 

Монреаль)  

V.20 – Part 1 – 

January, 2018. – 

216 p.  – С.187-

190 

2 Soroka N.A.   Psychological 

Principles of learning 

Foreign Language 

through 

Communication 

Virtus: Scientific 

Journal – СPM 

«ASF» (Канада, 

Монреаль) 

V.20, February, 

2018. – С. 65-70 

 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

 

Всього 

друкованої 

продукції 

Моногра

фії 

Наукові статті 

в наук. 

журналах та 

наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом 

МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірники 

нормативн

ої 

літератури 

Кодекси, 

комента

рі 

Кількість 

друк. арк. 

на одного 

викладача 

зразок 

27/11,9 - 12/8,36 15/3,54  -   -   -   -  1,19 

 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. 

           1. Малєєва Т.Є., старший викладач 
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9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

1) доц. Зайцева М.О. - Подяка ректора Національного юридичного університету ім. 

Ярослава Мудрого за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі наукові 

досягнення та з нагоди Дня науки. – 18.05.2018 р.  

2) доц. Романюк С.М.  – 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. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА 

НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

1)  На базі кафедри працює English Speaking Club; 

2) Надана рецензія на пакет навчально-методичного забезпечення дисциплін «Іноземна 

мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням» та «Іноземна мова за напрямом 

дослідження» Харківського національного університету внутрішніх справ; 

3) Викладачі кафедри є членами Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП);  

4) Другий рік поспіль кафедра отримує сертифікат, що підтверджує статус Університету 

як офіційного центру з підготовки до складання іспитів Cambridge English, який був 

наданий в рамках Меморандуму між НЮУ імені Ярослава Мудрого та екзаменаційним 

Тест-центром Cambridge English. 

 

Завідувач кафедри  

іноземних мов №2                                                                           І.П. Липко 


