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1. Каданер Оксана Вадимівна  

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

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” (2.7 д. а.). 

           4.1. форми впровадження: наукові статті (0,9 д.а.), тези наукових 

доповідей та повідомлень (0,8 д.а.), навчального посібника (1.0 д.а.). 

 

8. Участь у конференціях: 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція ”Сучасна філологія: 

тенденції та пріоритети розвитку”.- Одеса, 24-25 травня 2019р. 

2.  Міжнародна науково-практична конференція “Мова у світлі класичної 

спадщини та сучасних парадигм”.-Лівів, 8-9 березня 2019р. 

3. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція з міжнародною 

участю «Іноземні мови у вищій освіті».- Харків, 20 лютого 2019 р. 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

Статті: 

1. Каданер О., Ушмарова В. Робота вчителя початкових класів з 

обдарованими учнями як професійно-педагогічна діяльність / 

О. Каданер, В.Ушмарова //  Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології: наук. журнал.– Суми : Вид-во СумДПУ імені 

А. С. Макаренка, 2019. – Вип. № 1 (85). – 295 с.-.С.266-278. ( у 

співавторстві),(Фахове видання),(Crossref, Index Copernicus Master list, 

Google Scholar та CEJSH) (0,9 д.а.) 

 
2. Каданер О.В. Учбовий гіпертекст як засіб навчання іноземним мовам / 

О.В. Каданер // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних 
парадигм: матеріали міжнародної науково-практичної конференції .- 
Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. – 97 с. .-
С.83-87. 
(0,25д.а. ) 
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Тези доповідей: 

 1. Каданер О.В. Дистанційне навчання іноземної мови в немовному вузі /  

 О.В. Каданер // Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку: 

матеріали  міжнародної науково-практичної конференції. - Одеса: 

Південноукраїнська організація ”Центр філологічних досліджень”, 2019.-  c.- 

С. . ( 0,25д.а.) 

    2.  Каданер О.В.   Технологія воркшоп –  одна з форм і методів навчання 

студентів іноземній мові   / О.В. Каданер // Іноземні мови у вищій освіті: 

матеріали IV Всеукр. наук.-практ. Інт. конференції з міжнар. уч., Харків, 20 

лют. 2019 р. – 153 c.-С. 153-159. (0,3 др. арк.) 

 

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,2019.- 88с.-С.51-58. (1 умов. д.а.) 

Загальна кількість: 2.7 д.а. 

9.2 Index Copernicus: 

1.Каданер О., Ушмарова В. Робота вчителя початкових класів з 

обдарованими учнями як професійно-педагогічна діяльність / О. Каданер, 

В.Ушмарова //  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: 

наук. журнал.– Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 

№ 1 (85). – 295 с.-.С.266-278., (0,9 д.а. у співавторстві). 

 

18. Відзнаки та нагороди: 

Нагороджена Подякою Ректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за сумлінну багаторічну працю, високий 

професіоналізм та з нагоди святкування Дня Університету. 

                                                                                                              Додаток № 1 

 

  №  

 з/п 

                        Назва виду роботи   

 

       Години 

  3. Каданер О., Ушмарова В. Робота вчителя 

початкових класів з обдарованими 

учнями як професійно-педагогічна 

діяльність / О. Каданер, В.Ушмарова //  

Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології: наук. журнал.– Суми 

: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2019. – Вип. № 1 (85). – 295 с.-.С.266-278. ( 

у співавторстві),(Фахове видання),(Crossref, 

Index Copernicus Master list, Google Scholar 

та CEJSH) 

          

 

 

 

          200 

  4. Каданер О.В. Учбовий гіпертекст як засіб 
навчання іноземним мовам / О.В. Каданер // 
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Мова у світлі класичної спадщини та 
сучасних парадигм: матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції .- Львів: 
ГО «Наукова філологічна організація 
«ЛОГОС», 2019. – 97 с. .-С.83-87. 

 

           40 

  7. 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,2019.- 88с.-

С.51-58.  

       

 

           50 

 14. Каданер О.В.   Технологія воркшоп –  одна з 

форм і методів навчання студентів 

іноземній мові   / О.В. Каданер // Іноземні 

мови у вищій освіті: матеріали IV Всеукр. 

наук.-практ. Інт. конференції з міжнар. уч., 

Харків, 20 лют. 2019 р. – 153 c.-С. 153-159.  

 

 

           40 

  15. Каданер О.В. Дистанційне навчання 

іноземної мови в немовному вузі /  О.В. 

Каданер // Сучасна філологія: тенденції та 

пріоритети розвитку: матеріали  

міжнародної науково-практичної 

конференції. - Одеса: Південноукраїнська 

організація ”Центр філологічних 

досліджень”, 2019.-  c.- С. .  

 

 

          20 

 17. Керівництво студентською науковою 

роботою: 

3.”Modern mechanisms for ensuring 

information security: foreign experience”, 

Дьомін Єгор, студент  

1 групи 1 курсу Інституту підготовки 

юридичних  кадрів для СБУ 

    

           20 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

         370 

                                          

                                          Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов №1 

                                                                (протокол № 3 від 21 листопада 2019р.) 

 

 

          Виконавець               доц. Каданер О.В. 

 

Зав. кафедри     проф. Сімонок В.П. 
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