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3. Тема та обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:“Модель 

змішаного навчання іноземній мові студентів немовних вузів.” (1,5 д. а.) 

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

розвитку методики викладання іноземних мов”(2.5 д. а.) 

           4.1. форми впровадження: наукові статті (0,5 д.а.), тези наукових доповідей 

та повідомлень (1.0 д.а.), навчального посібника (1.0 д.а.), 

 

8. Участь у конференціях: 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція ”Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників філологічних наук”.- Одеса, 23-24  лютого 

2018р. 

2.  Міжнародна науково-практична конференція “Мова та література у 

полікультурному просторі”.-Лівів, 9-10 лютого 2018р. 

3.  Міжнародна науково-методична конференція “Методичний 

потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх систем”. -

Харків, 20-21 лютого 2018 р. 

4.  ІІ Інтернет-конференціїя “Іноземна мова у професійній підготовці 

спеціалістів: проблеми та стратегії”. -Кропивницький, 15 лютого 2018р. 

5.  Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю “Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди”.- Харків, 17 січня 

2018р. 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

Статті: 

1. Kadaner O.V. Сollaborative learning: elements, approaches, strategies, 

benefits/ O.V.  Kadaner // Методичний потенціал, тренди та формати трансформації 

Європейських освітніх систем: матеріали міжнародної науково-методичної 

конференції( 20-21 лютого 2018р.). – Харків: ХНУБА, 2018. – 316с.-С.85-88. 

(0,3д.а.) 

2.  Kadaner O.V. Brainstorming activities in teaching English / O.V. 

Kadaner// Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та 

стратегії : матеріали ІІ Інтернет-конференції (15 лютого 2018р.).-Кропивницький: 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 192 с.- С.38-40. (0,2 д.а.) 
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Тези доповідей: 

 

1.  Каданер О.В. Применение технологии webquest в обучении 

английскому языку /  О.В. Каданер // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних 

представників філологічних наук: матеріали  міжнародної науково-практичної 

конференції ( Одеса, 23-24  лютого 2018р.). -Одеса: Південноукраїнська організація 

”Центр філологічних досліджень”, 2018.-123c.-С.117-120.( 0,25д.а.) 

2.  Kadaner O.V.  Сollaborative learning: development of  high- level 

thinking and promotion of student -faculty interaction / O.V. Kadaner // Мова та 

література у полікультурному просторі: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (9-10 лютого 2018р.).- Львів: ГО «Наукова філологічна 

організація «ЛОГОС», 2018. – 119 с. .-С.49-51.(0,3д.а. ) 

3.  Kadaner O.V. Improving motivation and language attitudes/ 

O.V.Kadaner// Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (17 січня 

2018р.).- Харків:НЮУ імені Ярослава Мудрого,2018.-С.41-42.(0,1др.арк.) 

4.  Каданер О., Ушмарова В. Організація науково- методичної роботи з 

учителями початкової школи в контексті концепції “ нова українська школа “ / 

О. Каданер, В.Ушмарова // Збірник наукових праць Запорізського класичного 

приватного  університету.- Запоріжжя 2018.-Вип.№54(107)- 363с.-.С.340-349.(0,35 

д.а.) 

 

 

Навчальні посібники 

1. Каданер О.В. Test 7/ О.В. Каданер // Посібник для підготовки до ЗНО з 

англійської мови до магістратури: за загальною редакцією професора 

В.П.Сімонок.- Харків: Право,2018.- 85с.-С.51-58. (1 д.а.) 

 

 

Загальна кількість: 2.5 д.а. 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов №1 

(протокол №  3 від 27.11.2018р.) 
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