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Демченко Діни Ісхаківни   

 
1. Демченко Діна Ісхаківна. 

2. Кандидат педагогічних  наук,  доцент. 

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

Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів засобами 

іноземної мови.  (1,5 друк. арк). 

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

Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів засобами 

іноземної мови. (9,75 друк.арк). 

      4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.): наукові статті, тези 

наукових доповідей, навчальний посібник. 
      4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна науково-дослідницької роботи полягає у дослідженні засобів 

іншомовної компетентності майбутніх юристів засобами іноземної мови. 

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): 

 
Конференції: 

1. Демченко Д.І. /Передумови компетентнісно-орієнтованої освіти у ЗВО / Д.І. 

Демченко // Topical Issues of Modern science and education: Тези доповідей ІІІ 

International Scientific and Practical Conference  24 Hours of Participation (0,8 ECTS 

credits) (3-5 October 2021). – Харків. 

2. Демченко Д.І. Компетентнісний підхід до формування змісту освіти/ Д. Демченко 

//Modern  IV International Scientific and Practical Conference  (24-25 жовтня  2021). – м. 

Берлін, Німеччина. 
 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.  9,75 друк. арк 
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Навчальні посібники: 

1. The Letter of the Law. Буква закону: підручник з англ. мови для навчання професійного 

спілкування майбутніх правників/ [Л.М. Черноватий, І.П. Липко, С.М.Романюк, 

Д.І.Демченко, Т.Є.Малєєва, М.О.Зайцева, Н.А.Сорока, Т.М.Щокіна.]; за ред. проф. Л. М. 

Черноватого та доц. І. П. Липко. – With CD-ROM Pack. – Х.: Право, 2021. – перевидання. – 

526 с. – (8,25 друк.арк.). 
 

Статті: 

1. Demchenko D. Experimental work of forming professional foreign language competence of 

law students / D. Demchenko // Propositos y representaciones Volume:9 Special Issue: SL 

Article number : e941 DOI: 10.20511/pyr2021.v9nSPE1941./(0,9 друк. арк.) 
 

Тези: 

 

1.Демченко Д.І. /Передумови компетентнісно-орієнтованої освіти у ЗВО / Д.І. Демченко 

// Topical Issues of Modern science and education: Тези доповідей ІІІ International Scientific 

and Practical Conference  24 Hours of Participation (0,8 ECTS credits) (3-5 October 2021). – 

Харків. (0,4 друк.арк). 

 

2. Демченко Д.І. Компетентні ний підхід до формування змісту освіти/ Д. Демченко 

//Modern  IV International Scientific and Practical Conference  (24-25 жовтня  2021). – м. 

Берлін, Німеччина.(0,4 друк.арк). 
 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

1. Demchenko D. Experimental work of forming professional foreign language competence 

of law students / D. Demchenko // Propositos y representaciones Volume:9 Special Issue: 

SL Article number : e941 DOI: 10.20511/pyr2021.v9nSPE1941./0,9 друк. арк. /Web of 

Science 
10. 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. 

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. 

 
                   

«29 »      _______    2021 р.                          __________________ 
                                                                         (підпис викладача) 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри іноземних мов № 2 
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