
  

  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

Сороки Наталі Анатоліївни 

 
1. Сорока Наталя Анатоліївна. 

2. Кандидат психологічних наук,  доцент. 

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

Психологічні та методичні аспекти навчання іноземної мови (1,5 друк. арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Психологічні та методичні 

аспекти навчання іноземної мови (10,54 др. 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, розділи навчальних посібників. 
      4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Аналіз досліджень психологічних умов та 

методологічних 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): 

 
Конференції: 

 

1. V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Іноземна мова у 

професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії», 20 лютого 2021. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ, імені Володимира Винниченка, 2021.  

 
 

Науково-практичний семінар: 

 

1. Міжвузівський науково-методичний семінару «Проблеми впровадження 

дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти та можливі 

шляхи їх вирішення», 26 січня 2021р. - Харків, Національна академія Національної 

гвардії України, кафедра іноземних мов.  
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.  10,54 друк. арк. 

 

Навчальні посібники: 

1. Переклад англомовного дискурсу в галузі права Європейського Союзу : навчальний 

посібник для студентів вищих закладів освіти / Черноватий Л.М., Комарова Т.В., Зінукова 

Н.В., Липко І.П., Романюк С.М., Сорока Н.А., Щокіна Т.М. /Н.А. Сорока// Вінниця : Нова 

Книга, 2021. 263 с. (Серія: UTTU Series) (1,34 др.арк.) 

2. 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. Сорока Н.А., Щокіна Т.М. Ways to form foreign language communicative competence of 

future lawyers. /Н.А. Сорока// Молодь і ринок: щомісячний наук.-пед. журнал. – 

Дрогобич: ДДПУ ім. Івана Франка, 2021. – №2 (188).- С. 86-89. ( 0,3 др.арк.) 

 

2.  Soroka N.A. Intercultural Competence Development at Universities/ Holubnycha, Liudmyla; 

Kostikova, Ilona; Soroka, Natalia; Shchokina, Tetiana; Golopych, Inna.// POSTMODERN 

OPENINGS - Volume 12, Issue:1(2021).- P.200-214. DOI:10.18662/po/12.1Sup1/279. (0,25  

др.арк.) 

 
 

Тези: 

 

1.  Сорока Н.А. Формування міжкультурної комунікативної компетентності студентів через 

рольову гру. /Н.А. Сорока// Збірник тез доповідей [електронний ресурс] V Міжнародної 

науково-практичної Інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці 

спеціалістів: проблеми та стратегії», 20 лютого 2021. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ, імені 

Володимира Винниченка, 2021. - С. 185-187( 0,2  др.арк.) 

2. Сорока Н.А. Online learning in the system of higher education: the review of realities. 

/Н.А.Сорока//Матеріали Міжвузівського науково-методичного семінару «Проблеми 

впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти та 

можливі шляхи їх вирішення», 26 січня 2021р. - Харків, Національна академія Національної 

гвардії України, кафедра іноземних мов. – С.71-73 (0,2   др.арк.) 

 

 

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

Scopus, Web of Science. 

 

  1.Soroka N.A. Shchokina T.M. Intercultural competence development at universities/ Liudmyla   

Holubnycha, Ilona Kostikova, Natalia Soroka, Tetiana Shchokina, Inna Golopych // Postmodern 

Openings. – Vol. 12. – №1 Sup 1. – April, 2021. – P. 200-214. /0,25 друк. арк./ Web of Science 
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних. 

 

1. Сорока Н.А., Щокіна Т.М. Ways to form foreign language communicative competence of 

future lawyers. /Н.А. Сорока// Молодь і ринок: щомісячний наук.-пед. журнал. – 

Дрогобич: ДДПУ ім. Івана Франка, 2021. – №2 (188).- С. 86-89 (Індексується  у таких 

базах даних:Google Scholar. Polish Scholarly Bіbliography (PBN), ERICH PLUS, Index 

Copernicus) 
 
 

 
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. 

 
 Почесна грамота за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий 

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня Університету.                  

 

 

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

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри іноземних мов № 2 

              

 

Протокол №  10          від     ___29.11.2021_                       

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


