
  

  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 

Місеньової Вікторії Вікторівни 

 
1. Місеньова Вікторія Вікторівна. 

2. Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов № 2 

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

Лінгводидактична та лінгвокультурологічна системи навчання іноземних студентів 

російської мови як іноземної у ЗВО. 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Лінгводидактична та лінгвокультурологічна системи навчання іноземних студентів 

російської мови як іноземної у ЗВО. 1,74 др. арк. 

      4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.): наукові статті, тези 

наукових доповідей. 
      4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна науково-дослідницької роботи з мовної підготовки іноземних 

громадян у ЗВО полягає у формуванні комунікативної компетентності інофонів та 

забезпеченні їхніх комунікативних потреб у різних сферах спілкування. 

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): 

 
Конференції: 

 

1. Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 

«Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов» (20 марта 2019 г.). – 

Харьков: ХНАДУ, 2019. 

2. ХХIII Міжнародна науково-практична конференція: Викладання мов у вищих 

навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки (м. Харків, 6-7 

червня 2019 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. 
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Науково-практичний семінар: 

 

1. Міжвузівський науково-практичний семінар «Сучасна парадигма викладання іноземних 

мов у закладах вищої освіти», 16 квітня 2019 р.  Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

кафедра іноземних мов №2. 

2. Міжвузівський науково-практичний семінар «Іноземна мова у формуванні професійної 

іншомовної компетентності студентів ЗВО», 28 листопада 2019 р. – Харків, НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов № 2. 

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

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.  1,74 друк. арк 

 

Статті: 
 

1. Місеньова В.В. Питання про прагматичну специфіку фразеологічних одиниць у сучасній 

лінгвістиці / В.В. Місеньова // Актуальные научные исследования в современном мире. – 

Журнал «iScience». – Вып. 4 (48), ч. 6. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – С. 84 – 90. 

(Збірник входить до наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar) (0,3 друк. арк.) 

2. Мисенёва В.В. Методические приёмы обучения лексике в условиях иноязычной языковой 

среды / В.В. Мисенёва // Virtus: Scientific Journal. – Publisher: Center of modern pedagogy 

« Learning Without Boarders» (Canada). September № 26, 2019. – Р.171-179. (Збірник входить 

до наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar) (0,4 друк. арк.) 

 
 

Тези: 

 

3. Мисенёва В. Технические средства обучения на занятиях по иностранному языку / 

В. Мисенёва, Р. Ахмедов // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: 

материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых (20 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 18 – 22. (0,2 друк. арк.) 

4. Мисенёва В. Инкультурация иностранных студентов-юристов в поликультурной 

академической среде / В. Мисенёва, О. Самадова // Научная инициатива иностранных 

студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых (20 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 102 – 106. 

(0,2 друк. арк.) 

5. Мисенёва В. Значение иностранного языка в профессионально-ориентированном обучении 

иностранных студентов международно-правового факультета / В. Мисенёва, М. Шамсиева // 

Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых (20 марта 2019 г.). – 

Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 152 – 155. (0,16 друк. арк.) 

6. Місеньова В.В. Коммуникативные лексические упражнения как один из приёмов обучения 

иностранному языку / В.В. Мисенёва // Збірник тез доповідей Міжвузівського науково-

практичного семінару «Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої 

освіти», 16 квітня 2019. – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. – С. 113-117. (0,2 друк. арк.) 

7. Місеньова В.В., Козка І.К. Підвищення загальної культури іноземних студентів 

нефілологічних спеціальностей у закладах вищої освіти / В.В. Місеньова, І.К. Козка // 

Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези 

ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 6–7 червня 2019 року. – Харків: 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019. –  С. 42 – 44. (0,08/0,04 

друк. арк.) 
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8. Мисенёва В.В. Основные трудности реципиентов при изучении лексических единиц 

на занятиях по русскому языку как иностранному / В.В. Мисенёва // Матеріали 

Міжвузівського науково-практичного семінару «Іноземна мова у формуванні професійної 

іншомовної компетентності студентів ЗВО», 28 листопада 2019 р. – Харків, НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов № 2. – С. (0,2 друк. арк.) 

 

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних. 

 

Статті: 
 

1. Місеньова В.В. Питання про прагматичну специфіку фразеологічних одиниць у сучасній 

лінгвістиці / В.В. Місеньова // Актуальные научные исследования в современном мире. – 

Журнал «iScience». – Вып. 4 (48), ч. 6. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – С. 84 – 90. 

(Збірник входить до наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar) (0,3 друк. арк.) 

2. Мисенёва В.В. Методические приёмы обучения лексике в условиях иноязычной языковой 

среды / В.В. Мисенёва // Virtus: Scientific Journal. – Publisher: Center of modern pedagogy 

« Learning Without Boarders» (Canada). September № 26, 2019. – Р.171-179. (Збірник входить 

до наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar) (0,4 друк. арк.) 

 
10. Член редакційної колегії фахового наукового збірника «Викладання мов у вищих навчальних 

закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», що видається Інститутом міжнародної 

освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 
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. 

 
                   

« 03»      грудня   2019 р.                          __________________ 
                                                                         (підпис викладача) 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри іноземних мов № 2 

              

 

Протокол №  03          від      03  грудня   2019 року                       
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Додаток 1 
 

 

 

 

 

№ 

з/

п 

Назва виду роботи Години 

2 

Методические приёмы обучения лексике в условиях иноязычной языковой среды // 

Virtus: Scientific Journal. – Publisher: Center of modern pedagogy « Learning Without 

Boarders» (Canada). September № 26, 2019. – Р.171-179.   

120 

3 
 Питання про прагматичну специфіку фразеологічних одиниць у сучасній 

лінгвістиці // Актуальные научные исследования в современном мире. – Журнал 

«iScience». – Вып. 4 (48), ч. 6. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – С. 84 – 90.   

100  

14 

1.  Коммуникативные лексические упражнения как один из приёмов обучения 

иностранному язику // Збірник тез доповідей Міжвузівського науково-практичного 

семінару «Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти», 

16 квітня 2019. – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. – С. 113-117. 

2. Підвищення загальної культури іноземних студентів нефілологічних 

спеціальностей у закладах вищої освіти // Викладання мов у закладах вищої освіти 

на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези ХХІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. 6–7 червня 2019 року. – Харків: Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 2019. –  С. 42 – 44. 

3. Основные трудности реципиентов при изучении лексических единиц на занятиях 

по русскому языку как иностранному // Матеріали Міжвузівського науково-

практичного семінару «Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної 

компетентності студентів ЗВО», 27 листопада 2019 р. – Харків, НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов № 2.   

120  

16 

Рецензування наукової статті: 

Черник П.П., Щерба О.В. Організаційно-методологічні можливості забезпечення 

курсу з вивчення іноземної мови та військово-спеціальної мовної підготовки у 

національній академії сухопутних військ// Virtus: Scientific Journal. – Publisher: 

Center of modern pedagogy « Learning Without Boarders» (Canada). September № 

26, 2019. (13 сторінок). 

16  

17 

Керівництво науковою роботою студентів: 

Підготовка тез доповідей на міжнародну науково-практичну конференцію студентів 

та молодих вчених «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов» (20 

марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. 

1. Технические средства обучения на занятиях по иностранному языку // Научная 

инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых. – Харьков: 

ХНАДУ, 2019. – С. 18 – 22. (Р. Ахмедов, 1 курс, группа 07мп-18і-01) 

2. Инкультурация иностранных студентов-юристов в поликультурной 

академической среде // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: 

материалы Международной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых. – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 102 – 106. (О. Самадова, 1 курс, 

07мп-18і-01) 

3. Значение иностранного языка в профессионально-ориентированном обучении 

иностранных студентов международно-правового факультета // Научная 

инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых. – Харьков: 

ХНАДУ, 2019. – С. 152 – 155. (М. Шамсиева, 1 курс, 07мп-18і-01). 

60  

 РАЗОМ: 416 


