
Звіт кафедри іноземних мов №2  

з науково-дослідної роботи  

за 2020 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

 

1.2      Штатний склад кафедри (науковці, які працюють на повну  ставку на 

кафедрі виконують відповідний обсяг НДР), їх науковий ступінь, посада, 

тема та обсяг запланованої НДР, обов’язково вказати публікації 

(монографії, статті, тези) кожного викладача.  

 

Викладачі кафедри, які працюють на повну ставку – 9 

 

1. Липко І.П., зав.каф., к.ф.н., доцент 

«Лінгводидактичні аспекти навчання іноземних мов та перекладу», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 1,8 друк. арк. 

Стаття:  
1. Липко Ірина. Порівняльні характеристики перекладу складних англомовних 

галузевих термінів українською мовою / Л. Черноватий, І. Липко, С. 
Романюк //  Наукові записки. – Випуск 187. – Серія: Філологічні науки – 
Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020.– 736 с.- C. 557-565  
0,3 др.арк/0,9 др.арк. 

 
Монографія: 

1. Липко І. П. Communicative-pragmatic theory and constative-interrogative 
microdialogue/І.О. Липко// Teaching English for specific purpose in context of modern 
educational paradigm: entering global community: монографія [за редакцією І.П. Липко]. 
– Х.: НЮУ імені Я. Мудрого, 2020. – С. 12–31.  (1,1 друк. арк.). 

2. Липко І. П. Conclusions/І.О. Липко// Teaching English for specific purpose in context of 

modern educational paradigm: entering global community: монографія [за редакцією І.П. 

Липко]. – Х.: НЮУ імені Я. Мудрого, 2020. – С. 190–196.  (0,4 друк. арк.) 

 

2. Зайцева М.О., к.ф.н., доцент 



 
«Способи вираження персуазивності та сугестивності в англомовному 

юридичному дискурсі», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

 Монографія: 
 

2. Zaitseva M. O. Introduction. Recent trends in linguistic studies/M.O. Zaitseva// 
Teaching English for specific purpose in context of modern educational 
paradigm: entering global community: монографія [за редакцією І.П. Липко]. 
– Х.: НЮУ імені Я. Мудрого, 2020. – С. 5–12.  (0,5 друк. арк.). 

3. Zaitseva M. O. Specific nature of legal discourse/M.O. Zaitseva// Teaching 
English for specific purpose in context of modern educational paradigm: entering 
global community: монографія [за редакцією І.П. Липко]. – Х.: НЮУ імені 
Я. Мудрого, 2020. – С. 31–46.  (1,0 друк. арк.). 

 

3. Романюк С.М., к.ф.н., доцент 

«Методичні аспекти формування іншомовної професійної компетенції у 

майбутніх правників», 1,5 др. арк. 

Опубліковано 2,6 др. арк. 

Стаття:  

1. Романюк Світлана. Порівняльні характеристики перекладу складних 

англомовних галузевих термінів українською мовою / Л. Черноватий, І. 

Липко, С. Романюк //  Наукові записки. – Випуск 187. – Серія: Філологічні 

науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020.– 736 с.- C. 557-565 (0,3 

др.арк/0,9 др.арк.) 

Розділи монографії: 

1. Romaniuk S.M. Methodology of forming professional intercultural 

competence of law students  / Романюк С.М. // 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. – 207 с. - с. 72-98  (1,7 др.арк.) 



2. Romaniuk S.M. Autonomous learning for improving listening comprehension 

/Романюк С.М., Н.А.Сорока //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. 

114-127.  (0,6 др.арк) 

 
4. Сорока Н.А., к.п.н., доцент 

«Психологічні та методичні аспекти навчання іноземної мови», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 2,1 друк.арк. 

Монографія: 

1. Soroka N.A. Autonomous learning for improving listening comprehension 
[текст]/Романюк С.М., Н.А.Сорока //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. 114-127.(0,6 др.арк.)  
2.  Soroka N.A.  Psychological background of teaching foreign languages to students 
majoring in law. [текст]/ Н.А. Сорока //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. 145-166.(1,2 др.арк.)  
 
Тези: 

1.  Сорока Н.А. Шляхи удосконалення професійно-орієнтованого викладання 
іноземних мов у немовних ЗВО. /Н.А. Сорока// 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. 64-68. (0,3 др.арк) 

 

5. Щокіна Т.М., к.ф.н., доцент 

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

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

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.) 

 
6. Демченко Д.І., к.п.н., доцент 

«Формування професійної іншомовної компетентності майбутнього 

юриста засобами іноземної мови» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,0 друк. арк. 

Статті: 

1. Демченко Д.І. ,Мета  змін в парадигмі методології освіти. //Science 

progress in European countries: new concept and modern solutions./ 11th 

International Scientific Conference, January 31, 2020 Stuttgart, Germany.C73-

84. (0,7 друк. арк.) 

Монографія: 

1. Demchenko D.I ,Pedagogical conditions of formation of professional foreign 

language competence of Law students// Teaching English for specific 

purpose in context of modern educational paradigm : entering global 

community: DemchenkoD.I./монографія   [під редакцією І.П. Липко].- 

Харків : НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2020.-207с.-С.127-145. (1,3 



друк. арк) 

7. Малєєва Т.Є., ст. викладач 

«Професійно-мовне спілкування як предмет навчання іноземної мови у 
ЗВО»,  1 друк. арк. 

Опубліковано 1,13 друк. арк. 

Монографія: 

1. Maleyeva T.Y. Implementation of Internet and Web-technologies for 
teaching/learning foreign languages at law schools/T.Y. Maleyeva/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. – 207 с. – С. 173 – 182 (0,6 
друк.арк.) 

 

Тези: 

1.   Малєєва Т.Є. Використання Web-технологій на заняттях з іноземної мови. 
/ Т.Є.Малєєва//Матеріали Міжвузівського методичного семінару «Мовна 
освіта як чинник підготовки сучасних фахівців: лінгвістичний та 
методологічний аспекти». - Національна академія Національної гвардії 
України, Харків, 2020. – С. 39-41 (0,12 друк.арк.) 

2.  Малєєва Т.Є. Аудіо та відео матеріали як елемент дистанційного навчання 
іноземної мови у вищій школі./ Т.Є.Малєєва//Матеріали ІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції “World science:problems, prospects and 
innovations” – Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2020. 904 p. – С. 510 – 514 
(0,21 друк.арк.)  

3.   Malieieva T. Information and communication technologies in foreign language 
learning. /T. Malieieva//Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції «Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних 
наукових досліджень». – Східноєвропейський центр наукових досліджень,  
Київ. 2020.  222 с. – С. 208-211 (0,2 друк.арк.) 

 

8. Місеньова В.В., к.філол.н., доцент  

«Лінгводидактична та лінгвокультурологічна системи навчання іноземних 
студентів російської мови як іноземної у ЗВО»,  1,5 друк. арк. 

Опубліковано  1,91 др. арк. 

Монографія: 



1.  Misenyova V.V.  Phraseology as an Integral Part of Linguistic Culture / V.V. 
Misenyova // Teaching English for specific purpose in context of modern 
educational paradigm: entering global community: монографія [за редакцією І.П. 
Липко]. – Х.: НЮУ імені Я. Мудрого, 2020. – С. 66–72.  (0,5 друк. арк.) 

2.  Misenyova V.V. Modern Technologies of Teaching Foreign Languages at Law 
Schools / V.V. Misenyova // Teaching English for specific purpose in context of 
modern educational paradigm: entering global community: монографія [за 
редакцією І.П. Липко]. – Х.: НЮУ імені Я. Мудрого, 2020. – С. 167–173.  (0,5 
друк. арк.) 

Статті: 

1. Мисенёва В.В. Обучение устному переводу иностранных студентов-
юристов / В.В. Мисенёва // Science progress in European countries: new 
concepts and modern solutions. – Stuttgart: The Center for Scientific 
Research “Solution”, 2020. – С. 84-95.  (0,5 друк. арк.) 

Тези: 

1.   Місеньова В.В. Гендерні стереотипи у сучасній фразеології / В.В. 
Місеньова // Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців: 
лінгвістичний та методологічний аспекти: Тези доповідей міжвузівського 
науково-методичного семінару (28 січня, 2020). – Х.: Національна академія 
Національної гвардії України, 2020. – С. 38-41. (0,16 друк. арк.)  

2.   Мисенёва В. Особенности изучения делового английского языка 
студентами-международниками / В. Мисенёва // Научная инициатива 
иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-
практической конференции студентов и молодых ученых (19 марта 2020 г.). – 
Харьков: ХНАДУ, 2020. – С. 114–119. (0,25 друк. арк.) 

9. Галаган Я.В., к.філол.н., викладач ( Звільнена з листопада 2020 року)                                                                                        

«Методичні аспекти формування іншомовної професійної компетентності 
іноземних громадян», 1,5 друк. арк 

 
Опубліковано 1,4 друк. арк.   
 

Монографія 

Галаган Я. В. Linguoculturological features of teaching foreign languages to 
students of law / Y. V. Halahan // Teaching English for specific purpose in context 
of modern educational paradigm: entering global community: монографія [за 
редакцією І.П. Липко]. – Х.: НЮУ імені Я. Мудрого, 2020. – С. 45–65.  (1,4 
друк. арк.) 



 

      1.7 Наукова новизна отриманих результатів. 

Вперше проведено комплексне дослідження новітніх методів викладання 
іноземної мови з метою формування іншомовної комунікативної 
компетенції професійного спрямування у майбутніх правників. 
Досліджено підхід до іноземної мови як засобу формування професійної 
компетентності й можливості користуватися нею в процесі вивчення 
фахових дисциплін, шляхи формування іншомовної комунікативної та 
перекладацької компетентностей, проаналізовано сучасні тенденції та 
мовні засоби юридичного дискурсу. Здійснений аналіз психологічних 
умов та методологічних основ засвоєння іноземної мови професійного 
спрямування з метою формування іншомовної комунікативної 
компетенції студентів. Проведено дослідження новітніх методів 
викладання іноземної мови у процесі професійно-мовного спілкування, 
шляхів формування комунікативної мовленнєвої компетентності, 
інтерактивних методів при навчанні іноземної мови. Здійснений 
лінгвістичний та лінгвокульторологічний аналіз мовного наповнення 
текстів юридичного дискурсу, який дозволяє скласти цілісну картину 
мовного оформлення юридичного дискурсу на сучасному етапі розвитку 
юриспруденції. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень:  

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій (перелік). 

 

 Міжнародна науково-практичну конференцію іноземних 
студентів, магістрантів та аспірантів 

I Міжнародна науково-практичну конференцію іноземних студентів, 
магістрантів та аспірантів «Особливості полікультурної комунікації освітніх 
мігрантів в умовах академічного середовища» (26 березня 2020 р.). – Харків: 
НЮУ, 2020. 

 

 



2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції 

та викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість 

викладачів 

кафедри, які 

взяли участь 

Міжнародні 

1 ХLVIII Міжнародна наукова 
конференція «Актуальні наукові 
дослідження в сучасному світі» 
(заочно), Переяслав-Хмельницький, 
26 – 27 квітня 2019 р. 

2 

2 XI Міжнародна науково-практична 
конференція “Science progress in 
European countries: new concepts and 
modern solutions” (Germany, January 31, 
2020). – Stuttgart: The Center for Scientific 
Research “Solution”, 2020.  

 

1 

3 Международная научно-практическая 
конференция студентов и молодых 
учёных «Научная инициатива 
иностранных студентов и аспирантов» 
(19 марта 2020 г.). – Харьков: ХНАДУ, 
2020. 
 

1 

4 ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція “World science: problems, 
prospects and innovations”, Toronto, 
Canada, October 28-30, 2020. 
 

1 

5 Міжнародна науково-практична 
конференція «Теоретичні та практичні 
аспекти соціально-економічних 
наукових досліджень», 
Східноєвропейський центр наукових 
досліджень, Київ, 30 жовтня 2020 р. 
 

1 

Регіональні 



6 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. 
 

1 

Міжвузівські 

8 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. 
 

4 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

1. Germany, Stuttgart, XI Міжнародна науково-практична конференція 

“Science progress in European countries: new concepts and modern 

solutions” (January 31, 2020). – The Center for Scientific Research 

“Solution”, 2020 Місеньова В.В. 

2. Canada ,Toronto ІІ Міжнародна науково-практична конференція “World 

science: problems, prospects and innovations”,  October 28-30, 2020. 

Малєєва Т.Є. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк.арк) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою університету 

(номер протоколу, дата). Надати копію титульної сторінки, змісту та вихідних 

даних. 

Teaching English for specific purpose in context of modern educational 

paradigm: entering global community: монографія [за редакцією І.П. 

Липко]. – Х.: НЮУ імені Я. Мудрого, 2020. – 206 с. (13,5 друк.арк.) 



3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 3/2,1 друк. арк. 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк.арк.) – 2/1,2 друк. арк. 

1. Мисенёва В.В. Обучение устному переводу иностранных студентов-
юристов / В.В. Мисенёва // Science progress in European countries: new 
concepts and modern solutions. – Stuttgart: The Center for Scientific Research 
“Solution”, 2020. – С. 84-95.  (0,5 друк. арк.) 

2. Демченко Д.І. Мета  змін в парадигмі методології освіти. //Science progress 
in European countries: new concept and modern solutions./ 11th International 
Scientific Conference, January 31, 2020 Stuttgart, Germany.C73-84. (0,7 друк. 
арк.) 

 
3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web 

of Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік. 

1. Липко Ірина. Порівняльні характеристики перекладу складних 

англомовних галузевих термінів українською мовою / Л. Черноватий, І. Липко, 

С. Романюк //  Наукові записки. – Випуск 187. – Серія: Філологічні науки – 

Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020.– 736 с.- C. 557-565  0,3 др.арк/0,9 

др.арк. (Збірник входить до наукометричної бази  Google Scholar) 

2. Романюк Світлана. Порівняльні характеристики перекладу складних 

англомовних галузевих термінів українською мовою / Л. Черноватий, І. Липко, 

С. Романюк //  Наукові записки. – Випуск 187. – Серія: Філологічні науки – 

Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020.– 736 с.- C. 557-565 (0,3 др.арк/0,9 

др.арк.) (Збірник входить до наукометричної бази  Google Scholar) 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science) 

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 
редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-
фактор, за формою: 

 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск, 
перша-
остання 



сторінки 
роботи 

Статті 
1 Місеньова В.В. Обучение устному 

переводу 
иностранных 
студентов-юристов 

Science progress in 
European countries: 
new concepts and 
modern solutions. 

The Center for 
Scientific 
Research 
“Solution”, 
2020. – С. 84-
95. 

2 Демченко Д.І. Мета  змін в 
парадигмі 
методології освіти 

Science progress in 
European countries: 
new concept and 
modern solutions 

11th 
International 
Scientific 
Conference, 
January 31, 
2020.C73-84 

 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друкованої 

продукції 

Монографії Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези доповідей 

та наук. 

повідомлень на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом 

МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірники 

нормативн

ої 

літератури 

Кодекси, 

комента

рі 

зразок 
13/17,39 1/13,5 4/2,6 8/1,74 0 0 0 0 

 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. 

           1. Малєєва Т.Є., старший викладач 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві  з викладачами  одиниць/друк.арк.   -  20 тез ( 5,6 друк. арк) 

 Тези доповідей на Першу міжнародну науково-практичну конференцію 



іноземних студентів, магістрантів та аспірантів «Особливості полікультурної 

комунікації освітніх мігрантів в умовах академічного середовища» (26 березня 

2020 р.). – Харьків: НЮУ, 2020. ( Доцент Місеньова В.В., Зайцева М.О.) 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.   

 1. Місеньова В.В. - 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. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ, ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

1)  На базі кафедри працює English Speaking Club; 

2) Викладачі кафедри є членами Всеукраїнської спілки викладачів перекладу 

(ВСВП). 

3) Рецензування : 

1. Рецензування навчально-методичного посібника з усної практики «LET`S 

TALK»/  Ю.С. Скриннік, С.О. Тарасова. (Доц. Липко І.П.) 

2.Рецензування освітньо-професійної програми ХНУ імені В. Каразіна 

«Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова» 

Спеціальність 035.041 «Філологія.Германські мови і література (переклад 

включно)» (Доц. Липко І.П.) 

3. Рецензування двох магістерських робіт: Виплавень О.О. (НАНГУ, група 

018М), «Когнітивно-прагматичні особливості дискурсу моди в українському 

перекладі (на матеріалі англомовних Fashion текстів)»; Ільченко О.А. 

(НАНГУ, група 018М) «Діалогічний вимір сучасної мови ЗМІ в аспекті 

українсько-англійського перекладу» (Доцент Зайцева М.О.) 



4. Рецензування підручника: Розвиток мовленнєвої компетентності на рівні В2 

«Smart English for Architects». Частина II: підручник за редакцією проф. Т.В. 

Сергеєвої. – Харків:  ХНУБА. – 193 с.(Доц. Місеньова В.В.)    

5.Рецензування навчального посібника:  Підготовка слухачів інтенсивних 

курсів з вивчення англійської мови (середній рівень): навчальний посібник для 

військовослужбовців Національної гвардії України. Частини I, II. //  А.Є. 

Сіренко, Є.В. Лисенко. – Харків: НАНГУ, 2020. – 1247 с. (Доц. Місеньова В.В.) 

6. Рецензування навчального посібника “Effective Military 

Writing”(PartII)(Укладачі Л.К.Стрілець, Н.В.Яковенко, Кафедра іноземних мов 

Національної академії Національної гвардії України. (Доц. Сорока Н.А.) 

7. Рецензування навчального посібника «Тилове забезпечення армій країн, 

мова яких вивчається». (Укладач Гузиніна Т.В., НАНГУ) (Викл. Галаган Я.В.) 

8. Рецензування навчального посібника «Язык специальности юристам» /Т.А. 

Иванова, И.И. Черненко/ (Доц. Місеньова В.В.) 

 

 

Завідувач кафедри  

іноземних мов №2                                                                           І.П. Липко 


