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«Сучасне засвоєння англіцизмів українською мовою» , 1, 5 друк. арк.  
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0,5 друк. арк.; розділи навчального посібника: 1/1,42 друк. арк. 
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1) Всеукраїнська науково-практична конференція – Харків, Національний 
юридичний університет  ім. Ярослава Мудрого, 17 січня 2018 р.; 
2) Міжнародний науково-методичний семінар  «Новітні технології у 
викладанні мов іноземним студентам» – Харків, Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет, 15-16 лютого 2018 р.; 
3) Научно-практическая конференция «Система повышения квалификации 
педагогических кадров в вузах Узбекистана: опыт, приоритеты и перспектива 
развития» - Ташкент, Ташкентская медицинская академия, 18 квітня 2018 р.; 
4) IV міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та 
перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах 
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1) «Візуалізація як комплемент підвищення мотивації навчання іноземної 
мови» : Матеріали міжнародного науково-методичного семінару  «Новітні 
технології у викладанні мов іноземними студентами» – Харків, Харківський 
національний автомобільно-дорожній університет, 15-16 лютого 2018 р., С. 
226-230 (0,3 друк. арк.)  

2) «Направления развития личности педагога университета»: Материалы 
научно-практической конференции «Система повышения квалификации 
педагогических кадров в вузах Узбекистана: опыт, приоритеты и перспектива 
развития» - Ташкент, Ташкентская медицинская академия, 18 квітня 2018 р., 
с. 175-176 (0,4 друк. арк.); 



3) «Комунікативний підхід у навчанні англійської мови в немовному 
університеті»: Матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього 
тисячоліття у країнах Європи та Азії, [Електронний ресурс] – секція XІX. 
Філологічні науки,  м. Переяслав-Хмельницкий, 31 травня 2018 р., С. 186-188 
( 0,3 друк. арк.); 
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    1) «Роль сучасної бібліотеки в розвитку університетської науки»: Матеріали 
наукової конференції України «Модель бібліотеки XXI століття» - Харків, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 15 червня 
2018 р. (0, 2 друк. арк.) 

    2) «Застосування когнітивних методів у навчанні іноземної мови 
професійного спрямування» – Мовна освіта фахівця і сучасні виклики та 
тренди: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Харків, 
Національний юридичний університет  ім. Ярослава Мудрого, 17 січня 2018 
р., С. – 126 – 129 (0,3 друк. арк.); 
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1) Competence in English: типові тестові завдання : навч.-практ. посіб. / 
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Право, 2018. – 172 с. (1,42  друк. арк.);  
15. Член Асоціації викладачів англійської мови в Україні TESOL  
 
Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов № 3 (Протокол № 4 від 5 
грудня  2018 року) 
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