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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», 3,22 
друк.арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР - наукові статті (0,6 друк.арк.), тези 
наукових доповідей та повідомлень (0,95 друк.арк.),  навчальний посібник (1,67 
друк.арк.). 
8. Участь у конференціях, семінарах: 
1)ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною 
участю “Мовна освіта фахівця: сучасні виклики  та тренди” (Харків, 27 лютого 
2020 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 
2)Міжнародна науково-практична конференція “Психологія та педгогіка 
сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні” (Львів, 20-21 
серпня 2020 року, Львівська педагогічна спільнота). 
3)ІІ Науково-практична конференція “Механізми сучасного інноваційного 
розвитку педагогічної науки та освіти” (Івано-Франківськ, 16-17 жовтня 2020 
року). 
Участь у конференції з міжнародною участю: 
International Scientific Conference “Priority Development Fields of the European 
Research Area” (Рига, 25 вересня 2020 року). 
9. Видавнича діяльність: 5 / 1,55 друк. aрк. 
        Статті: 1/ 0,6 друк. aрк. 
        Тези: 4/  0,95 др.арк. 
Наукові публікації: 
1.Особливості та ефективність використання відео-ресурсів у вивченні 
іноземної мови// Молодий вчений. – № 6(82) – 2020. –  С.340-345. (0,6 др.арк.,  у 
наукометричній базі Index Copernicus). 
Тези: 
1.Павліщева Я.О., Бесараб Т.П. Викладання англійської онлайн: методологія та 
виклики // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції з міжнародною участю “Мовна освіта фахівця: сучасні виклики  та 
тренди” (27 лютого 2020 року). - С. 148-151 (0,15 др. арк.):   
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-



content/uploads/2017/12/%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%D0%A1%D0%AB
88.pdf 
2.The role of using feminitves in overcoming gender asymmetry // International 
Scientific Conference “Priority Development Fields of the European Research Area”, 
2020. - Riga: Baltija Publishing. - pp.28 — 32. (0,3 др.арк.) 
3.Ігрові елементи у викладанні іноземних мов// Збірник тез наукових робіт 
учасників міжнародної науково-практичної конференції “Психологія та 
педгогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні”, 
2020. - Львів: ГО “Львівська педагогічна спільнота”. - С.58 — 62. (0,3 др.арк.) 
4.Challenges and priorities of ESL teachers in non-English speaking countries 
//Матеріали ІІ Науково-практичної конференції “Механізми сучасного 
інноваційного розвитку педагогічної науки та освіти”, 2020. - Херсон: 
Видавництво “Молодий вчений”. - С.9-13. (0,2 др.арк.) 
Навчальні посібники: 
Підготовка до ЄВІ з англійської мови: Training and Practice: навч.-практ.посіб. 
/[уклад.: О.Ю. Кузнецова, Л.О. Голубнича, Т.П. Бесараб та ін.]. - Харків: Право, 
2020. - 202 с. (1,67 др.арк.) 
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