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1. Ходаковська Оксана Олександрівна  

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

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

лінгвістика: формування та особливості.”(1,5 д.а.) 

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

розвитку юридичної лінгвістики.” (5,2 д.а.) 

4.1. форми впровадження: монографія (1,6 д.а),наукові статті (0,4 д.а.), 

тези наукових доповідей та повідомлень (0,2 д.а.),навчальні посібники (3,0 д.а.). 

 

8. Участь в конференціях та інших методологічних заходах: 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція за участі міжнародних 

представників «Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди», Харків, 17 

січня 2018 р. 

2. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання 

інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як 

чинник забезпечення дієвості знань», Харків, 24 жовтня 2018 р. 

 

9. Видавнича діяльність 

Стаття: 

1. «Оволодіння другою мовою: основні теорії та концепції», у співавторстві 

з Мороз Т.Ю. // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання 

української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків, 2018. — С. 139 — 147. 

(0,4 д.а.) 

 

Тези 

1. Формування рефлексивних умінь студентів // «Мовна освіта фахівця: 

сучасні виклики та тренди»,  матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю, Харків, 17 січня, 2018. С. 155 - 157. (0,2 д. а.) 

 

Навчальні посібники 

1. Academic English for PHD Researches: навч.-метод. посіб. / О.І.Зелінська, 

О.П.Лисицька, Т.В.Мельнікова, Т.Ю.Мороз, О.О.Ходаковська; за ред. 

В.П.Сімонок, - Харків: Право, 2018. - 224 с. (9,2 д.а.) [авторські – 2 д.а.] 

2. Посібник для підготовки до ЗНО з англійської мови до магістратури. 

Спеціальність Право / за ред. В.П.Сімонок, - Харків: Право, 2018. - 88 с. (4,67 д.а.) 

[авторські – 1 д.а.] 
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Монографія 

1. Участь у колективній монографії "Проблеми лінгвістики та іншомовної 

дидактики: теорія, методологія, практика: монографія / В. П. Сімонок [та ін.] ; 

Нац. юрид. ун-т України ім. Я. Мудрого". - Харків, 2018. С. 221 - 250. [авторські – 

1,6 д.а.] 

 

 

 

Загальна кількість: 5,2 д. а. 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов №1 

(протокол №  3 від 27.11.2018р.) 
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