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1. Сергєєва Галина Анатоліївна 

2. Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов № 1. 

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

«Лінгвістичне дослідження юридичного дискурсу (на матеріалі англійської та 

української правничої мови)» (1,5 д.а.) 

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

«Лінгвістичне дослідження юридичного дискурсу (на матеріалі англійської та 

української правничої мови). Інноваційні технології у викладанні іноземних 

мов» (6,13 д.а.) 

4.1. форми впровадження: розділи навчального посібника, наукові 

статті, тези наукових доповідей. 

 

8. Участь у конференціях і семінарах: 

1. V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Іноземні 

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

перспективи» (Харків, 25 лютого 2021 року). 

2. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарний і 

інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених» 

(Одеса, 19 листопада 2021 року). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження інновацій 

та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті» (Рівне, 25-26 

листопада 2021 року). 

 9. Видавнича діяльність: 

 

Статті: 

1. Сергєєва Г.А. Термін і термінологія як об’єкт лінгвістичного аналізу: 

поняття та диференційні ознаки. Наукові записки Міжнародного 

гуманітарного університету: [збірник]. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 

2021. Вип. 35. С. 48-52. (0,5 д.а.) 

2. Сергєєва Г.А. Технічні інновації в організації самостійної роботи студентів-

юристів при вивченні курсу англійської мови. Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 43. С. 216-219. (фахове 

видання України (категорія Б) у галузі педагогічних та філологічних наук)  

(0,67 д.а.) 

 



Тези: 

1. Сергєєва Г.А. Використання онлайн-ресурсів для розвитку лексичної 

компетенції студентів-юристів. Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, 

психолого-педагогічні та методичні перспективи: матеріали V Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції, Харків, 25 лютого 2021 року / 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків: НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого, 2021. С. 288-293. (0,23 д.а.) 

2. Сергєєва Г.А. Використання ІТ-інструментів на онлайн-занятті з англійської 

мови. Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 12-13 

листопада 2021 року. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 

2021. С. 119-123. (0,3 д.а.) 

3. Сергєєва Г.А. Англійські терміни в українській правничій термінології:  

етимологічна ідентифікація та статус у мові-реципієнті. Дослідження 

інновацій та перспективи розвитку науки і теніки у XXI столітті: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, Рівне, 25-26 листопада 2021 

року / Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука. Рівне, 2021. С. 91-93. (0,23 д.а.) 

 

Навчальні посібники: 

1. Legal English: навч. посіб. для студентів закладів вищої освіти спеціальності 

«Право» / В.П. Сімонок, О.І. Зелінська, О.В. Каданер та ін.; за заг. ред. В.П. 

Сімонок, О.Ю. Кузнецової. Харків: Право, 2021. С. 80-91, С. 151-160, С. 238-

248.  

(1,7 д.а.) 

2. Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови до магістратури / [уклад.: 

О.П. Лисицька, С.С. Микитюк, Т.В. Мельнікова та ін.]; за заг. ред. В.П. 

Сімонок. Харків: Право, 2021. С. 100-113, С. 153-157, С. 176-183.  

(2,5 д.а.) 

 

9.2. Публікації в міжнародній наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Республіка Польща) 

1. Сергєєва Г.А. Термін і термінологія як об’єкт лінгвістичного аналізу: 

поняття та диференційні ознаки. Наукові записки Міжнародного 

гуманітарного університету: [збірник]. Одес : Видавничий дім «Гельветика», 

2021. Вип. 35. С. 48-52. (0,5 д.а.) 

2. Сергєєва Г.А. Технічні інновації в організації самостійної роботи студентів-

юристів при вивченні курсу англійської мови. Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 43. С. 216-219. (0,67 д.а.) 

 

13. Відгук на автореферат дисертації Ковкіної Є.В. “Спеціальна лексика 

криміналістичної експертизи (генетичний та структурно-семантичний 



аспекти)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, захист якої відбувся 

23.04.2021 року у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького. 

 

  

Загальна кількість: 6,13 д.а. 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов 

(протокол № 4 від 25 листопада 2021 р.) 

 

 

 

 

Виконавець     доц. Сергєєва Г.А. 

 

Зав. кафедри     проф. Сімонок В.П. 
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