
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 
Щокіної Тетяни Миколаївни 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Щокіна Тетяна Миколаївна 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Методичні та 

психологічні аспекти навчання іноземної мови», 1,5 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Методичні та 

психологічні аспекти навчання іноземної мови», 1,5 друк.арк. 
 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 
посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.): розділи 
монографії, 2 тез наукових доповідей 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Аналіз досліджень методологічних та 

психологічних умов основ засвоєння іноземної мови професійного спрямування з метою 
формування іншомовної комунікативної компетенції студентів.  

 
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). 

 
Участь в конференціях та інших методологічних заходах 

 
1. Міжвузівський науково-методичний семінар «Мовна освіта як чинник підготовки 

сучасних фахівців: лінгвістичний та методологічний аспекти», 28 січня 2020 р. – 
Харків, Національна академія Національної гвардії України, кафедра іноземних мов. 

2. Регіональна науково-практична конференція молодих учених «Бізнес-економіка та 
консалтинг: сучасні тренди», 21 травня 2020 р. – Харків: Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, кафедра економічної теорії. 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Монографія: 
1. Shchokina T.  M. Formation of foreign language communicative competence of future 

lawyers [текст]/ Т.М.Щокіна //Teaching English for specific purpose in context of modern 
educational paradigm: entering global community: монографія [під редакцією І.П. Липко]. 
– Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2020. – С.99-105. (0,4 друк.арк.) 

2. Shchokina T.  M. Listening comprehension as leading modality of teaching foreign 
languages for law students [текст]/ Т.М.Щокіна //Teaching English for specific purpose in 
context of modern educational paradigm: entering global community: монографія [під 
редакцією І.П. Липко]. – Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2020. – С.105-114. (0,6 
друк.арк.) 

Тези: 
1. Щокіна Т.М. Роль інноваційних технологій у формуванні іншомовної 

компетентності студентів / Щокіна Т.М. // Матеріали Міжвузівського науково-
методичного семінару «Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців: 
лінгвістичний та методологічний аспекти», 28 січня 2020 р. – Харків, 
Національна академія Національної гвардії України, кафедра іноземних мов. – С. 
76-79. (0,25 друк. арк.) 

2. Щокіна Т.М. Дискусія як метод навчання іноземної мови студентів економічних 
спеціальностей / Щокіна Т.М. // Матеріали регіональної науково-практичної 
конференції молодих учених «Бізнес-економіка та консалтинг: сучасні тренди», 
21 травня 2020 р. / за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків: Право, 2020. – С. 69-71. 
(0,25 друк. арк.) 

    
 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, Web of Science. 

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

 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
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. 
 

«   »                          2020 р.                          __________________ 
        (підпис викладача) 

Звіт затверджений на засіданні кафедри іноземних мов № 2 
              
 
Протокол №___________            від                                                 2020 року         
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Додаток 1 
 

№ 
з/п Назва виду роботи Години 

6 

1 Shchokina T.  M. Formation of foreign language communicative competence 
of future lawyers [текст]/ Т.М.Щокіна //Teaching English for specific purpose 
in context of modern educational paradigm: entering global community: 
монографія [під редакцією І.П. Липко]. – Харків: НЮУ імені Ярослава 
Мудрого, 2020. – С.99-105. 

40 

 

2.Shchokina T.  M. Listening comprehension as leading modality of teaching 
foreign languages for law students [текст]/ Т.М.Щокіна //Teaching English for 
specific purpose in context of modern educational paradigm: entering global 
community: монографія [під редакцією І.П. Липко]. – Харків: НЮУ імені 
Ярослава Мудрого, 2020. – С.105-114. 

60 

14 

1. Щокіна Т.М. Роль інноваційних технологій у формуванні іншомовної 
компетентності студентів / Щокіна Т.М. // Матеріали Міжвузівського 
науково-методичного семінару «Мовна освіта як чинник підготовки 
сучасних фахівців: лінгвістичний та методологічний аспекти», 28 січня 
2020 р. – Харків, Національна академія Національної гвардії України, 
кафедра іноземних мов. – С. 76-79.  

40 

 

2 .Щокіна Т.М. Дискусія як метод навчання іноземної мови студентів 
економічних спеціальностей / Щокіна Т.М. // Матеріали регіональної 
науково-практичної конференції молодих учених «Бізнес-економіка та 
консалтинг: сучасні тренди», 21 травня 2020 р. / за заг. ред. А. П. 
Гетьмана. – Харків: Право, 2020. – С. 69-71. 
 

40 

 РАЗОМ: 180 

 
               
              

 


