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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Гендерні 
проблеми міжкультурної комунікації, аспекти навчання іноземної мови», 1,5 
друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Гендерні 
проблеми міжкультурної комунікації, аспекти навчання іноземної мови», 1,5 
друк.арк, 272 годин. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР - наукові статті, тези наукових доповідей 
та повідомлень, доопрацювання та перевидання навчального посібника. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: виявлені наукові дані і факти 
становлять основу для удосконалення практичної діяльності і подальшої 
дослідницької роботи 
8. Участь у конференціях, семінарах: 
Міжнародний науково-методичний семінар “Проблеми та перспективи навчання 

іноземних мов у ЗВО” (Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет, січень 2019 р.) 

IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю 

“ Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні 

перспективи” (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

лютий 2019 р.) 

ІІІ Міжнародна наукова конференція “Іншомовна підготовка працівників 

правоохоронних органів та сектору безпеки” (Національна академія прокуратури 

України, березень 2019 р.) 

9. Видавнича діяльність: 5 / 15 друк. aрк. 
  Статті: 
 Borzenko O., Pavlishcheva Ya. Educational Games with an interactive whiteboard at 

professional English lessons// Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 

- 2019. - Volume 11, Issue 2. - p. 18 — 37. Electronic 



resource:[http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1363/pdf] 

(0,9 др.арк.) 

Тези: 

1) Медіа-технології як ефективний засіб викладання іноземних мов у 

непрофільних закладах вищої освіти// Іншомовна підготовка працівників 

правоохоронних органів і сектору безпеки:матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (27 березня 2019 року). – Київ: Національна академія 

прокуратури України, 2019.- С. 134 — 136. (0,2 др.арк.) 

2) Павліщева Я. О., Бесараб Т. П. Діалог та внутрішній монолог як провідні 

наративні форми в текстах А. Азімова та Г. Міллера (порівняльний аналіз)// 

Проблеми та перспективи навчання іноземних мов у ЗВО : матеріали 

міжнародного науково-методичного семінару (Харків, 23 січня 2019 р.). – Х. : 

ХНАДУ, 2019.  - С. 92 — 95. (0,2 др.арк.) 

3) Лексичний підхід у вивченні англійської мови в юридичних закладах вищої 

освіти// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференція з 

міжнародною участю „Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-

педагогічні та методичні перспективи” (Харків, 20 лютого 2019 р.). - 

[http://nauka.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%

D0%BA-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1

%86%D1%96%D1%97-2019-PDF.pdf] (0,2 др.арк.) 

Навчальні посібники: 

Legal Path : навчально-практичний посібник 2-ге вид., переробл. і допов. – Харків: 

Право, 2019. - 232 с. ( 13,5 др.арк.) 

9.1.  Публікації у наукометричних базах Web  of Science та Index Copernicus: 
 Borzenko O., Pavlishcheva Ya. Educational Games with an interactive whiteboard at 

professional English lessons// Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 



- 2019. - Volume 11, Issue 2. - p. 18 — 37. Electronic 

resource:[http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1363/pdf] 

(0,9 др.арк.) 

Інші види роботи: 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки тез доповідей на 

конференцію:  

Студентська наукова конференція “Promotion of Legality in Ukraine”: 

1.Деревʼянко Сергій (1-18-07), “Right of the people to uprising”; 

2.Мустафаєва Саіда (1-18-13), “Civil society: myth or reality?” 
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