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

«Проблеми міжкультурної комунікації професійного спрямування, методичні 
аспекти навчання іноземної мови» 1, 5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Проблеми міжкультурної комунікації професійного спрямування, методичні 
аспекти навчання іноземної мови» 3 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті – 2/1,4 друк.арк., 
тези – 2/0,2 друк.арк., розділ навчального посібника – 1/1,4 друк.арк. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 
1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні 
дослідження в умовах міжкультурної комунікації», 19-20 квітня 2018 р., м. 
Острог 
2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди», 17 січня 2018 р, м. 
Харків 
9. Видавнича діяльність: 5/ 3 друк. арк. 
9.2.  
Статті:  
1. Бесараб Т.П., Павліщева Я.О. « Інноваційність дискурсів А. Азімова та Г. 
Міллера в контексті американської літератури XX століття»: Науковий 
журнал «Молодий вчений» № 9 (61) вересень 2018 р. – с. 357-363 (1 
друк.арк.) (Index Copernicus) 
2.«Приемы юридического дискурса»: Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія»/ Т.П. Бесараб, Н.В. Лутай – Острог, 
2018р., (0,4 друк. арк.) (Index Copernicus) 
Тези:  
1. Т.П. Бесараб « Связующие приемы юридического дискурса»: Матеріали 
 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди», Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, С. 3-5 (0,1 друк.арк.)  
2. Т.П. Бесараб «Імплементація компетентністного підходу у викладанні 
іноземних мов для студентів – юристів»: ХІІ конференція школи педагогічної 
майстерності «Компетентнісний підхід і якість вищої юридичної освіти» - 



Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, (0,1 
друк.арк.)  
Навчальний посібник: 
Competence in English: типові тестові завдання : навч.-практ. посіб. / уклад.: 
О.Ю. Кузнецова, Л.О. Голубнича, Т.П. Бесараб та ін. – Харків : Право, 2018. 
– 172 с. ( 1,4 друк. арк.) 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов № 3 (Протокол № 4 від 5 
грудня  2018 року) 
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