




 

Анотація 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання фахових 

дисциплін у ЗВО» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

напряму 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. 

Якісні та кількісні параметри підготовки викладача іноземної мови відповідають 

вимогам його кваліфікаційної характеристики, згідно з якою фахівець готується до здійснення 

навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в різних 

типах навчальних закладів. Фахівець має також бути підготовленим до навчання іноземних мов 

у профільній школі. 

 

Annotation 
The program of study of the normative academic discipline "Methods of teaching professional 

disciplines in the institution of higher education" is compiled in accordance with the educational and 

professional training program for masters in the direction of 035.043 German languages and literatures 

(translation included), the first - German. 

Qualitative and quantitative parameters of foreign language teacher training meet the 

requirements of his qualification characteristics, according to which the specialist prepares for the 

implementation of educational, scientific-methodical and organizational-managerial activities in 

different types of educational institutions. The specialist must also be prepared to teach foreign 

languages in a specialized school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

І семестр – 3 кредити 

ІІ семестр – 2 кредити 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

Нормативна Спеціалізація 

035.043 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – німецька  

Спеціальність 

035 Філологія 

Рік підготовки: 

1-й 

Загальна кількість годин - 

150 

Семестр 1 Семестр 2 

Лекції Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1  

самостійної роботи 

студента - 4 

Ступінь: 

«магістр» 

4 4 

Практичні Практичні 

10 8 

Самостійна робота 

 76 48 

Вид контролю:  

залік іспит 

 

Мова навчання – німецька. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 17%:83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  

 Мета курсу – сформувати комунікативну, методичну та професійну компетенцію 

студентів – майбутніх викладачів ІМ. 

 Завдання курсу: 

- підвищити рівень методичної підготовки студентів – майбутніх учителів іноземної мови; 

- підготувати фахівців з іноземних мов, спроможних розробляти методичні рекомендації з 

іноземних мов, щодо вузькоспеціалізованих дисциплін; 

- впровадити в навчання нові знання, нетрадиційні технології та підхід; 

- формувати навички професійного володіння мовою;  

- розробляти/прогнозувати педагогічні ситуації та грамотно методично вирішувати їх; 

- формувати навички професійної компетенції, навички аналізу результатів діяльності.   

  Передумови для вивчення дисципліни ґрунтується на лінгвістичних, психологічних, 

психолінгвістичних та дидактичних засадах. 

  Навчальна дисципліна складається з 5 кредитів. 

  Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати 

результати досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 2. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й 

ефективного здійснення професійної діяльності в якості викладача вищих навчальних закладів 

1-4 рівнів акредитації та для забезпечення якості наукового дослідження в галузі філології. 

ПРН 3. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати 

ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

ПРН 4. Демонструвати поглиблені знання з німецької мови та літератури. 

ПРН 5. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в лінгвістиці та 

перекладознавстві. 

ПРН 13. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження в 

галузі гуманітарних наук. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1 . Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Здатність застосовувати поглиблені знання з мовознавства, літературознавства, 

перекладознавства для вирішення професійних завдань. 

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної 

науки. 

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. 

ФК 5. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в галузі мовознавства, 

літературознавства, перекладознавства. 

ФК 7. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення 

запланованого прагматичного результату. 

ФК 8. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для 

досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів 

професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та 

інновацій. 

 

Програма навчальної дисципліни 

І семестр 

Кредит 1.  

Тема 1. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців іноземних мов. Вивчення іноземної 

мови у Вузі – шлях до успішного формування національної свідомості.  



Тема 2. Зарубіжні методичні концепції навчання іншомовного писемного мовлення та їх 

застосування в українських ЗВО. 

Тема 3. Формування філологічної компетенції студентів мовних освітніх закладів. Нові 

технології у вивченні студентами іноземних мов.  

Кредит 2. 

Тема 4. Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного спілкування. 

Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей. 

Тема 5. Методи професійної підготовки викладання ІМ. Комунікативно-орієнтоване навчання 

ІМ у немовному ЗВО.  

Тема 6. Використання комп’ютерних технологій для професійної підготовки вчителів 

іноземних мов.  

Кредит 3. 

Тема 7. Формування методичної та професійної компетенцій майбутнього вчителя іноземної 

мови. 

Тема 8. Формування соціокультурної компетенції у майбутніх учителів при навчанні читанню 

англомовних публіцистичних текстів.  

ІІ семестр 

Кредит 1.  

Тема 1. Нетрадиційні технології у викладанні методики навчання іноземним мовам. 

Тема 2. Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов. 

Тема 3. Методи професійної підготовки викладання ІМ у Німеччині та США. 

Кредит 2. 

Тема 4. Формування комунікативних вмінь майбутнього викладача на основі проблемних 

педагогічних ситуацій.  

Тема 5. Формування в майбутніх педагогів прогностичного компонента професійної діяльності.  

Тема 6. Ділова гра як засіб навчання студентів професійного спілкування іноземним мовам. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

№ Назви тем Кількість годин 

усього У тому числі 

Лекції  Практичні  Самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

І семестр 

Кредит 1. 

1 Тема 1. Сучасні тенденції 

професійної підготовки фахівців 

іноземних мов. Вивчення 

іноземної мови у Вузі – шлях до 

успішного формування 

національної свідомості.  

10 1 1 8 

2 Тема 2. Зарубіжні методичні 

концепції навчання іншомовного 

писемного мовлення та їх 

застосування в українських ЗВО. 

10 1 1 8 

3 Тема 3. Формування філологічної 

компетенції студентів мовних 

освітніх закладів. Нові технології 

у вивченні студентами іноземних 

мов. 

10  2 8 

 Всього за кредит 30 2 4 24 

Кредит 2. 

4 Тема 4. Комунікативна 

компетенція як найважливіший 
10 1  9 



елемент успішного спілкування. 

Сучасні тенденції у викладанні 

іноземних мов для спеціальних 

цілей. 

5 Тема 5. Методи професійної 

підготовки викладання ІМ. 

Комунікативно-орієнтоване 

навчання ІМ у немовному ЗВО.  

10 1  9 

6 Тема 6. Використання 

комп’ютерних технологій для 

професійної підготовки вчителів 

іноземних мов. 

10  2 8 

 Всього за кредит 30 2 2 26 

Кредит 3. 

7 Тема 7. Формування методичної та 

професійної компетенцій 

майбутнього вчителя іноземної 

мови. 

15  2 13 

8 Тема 8. Формування 

соціокультурної компетенції у 

майбутніх учителів при навчанні 

читанню англомовних 

публіцистичних текстів 

15  2 13 

 Всього за кредит 30  4 26 

 Всього за семестр 90 4 10 76 

ІІ семестр 

 Кредит 1. 

1 Тема 1. Нетрадиційні технології у 

викладанні методики навчання 

іноземним мовам. 

10 1 1 8 

2 Тема 2. Сучасні аспекти 

європейської політики вивчення 

іноземних мов. 

10 1 1 8 

3 Тема 3. Методи професійної 

підготовки викладання ІМ у 

Німеччині та США. 

10  2 8 

 Всього за кредит  30 2 4 24 

Кредит 2. 

4 Тема 4. Формування 

комунікативних вмінь 

майбутнього викладача на основі 

проблемних педагогічних 

ситуацій.  

10 1 1 8 

5 Тема 5. Формування в майбутніх 

педагогів прогностичного 

компонента професійної 

діяльності  

10 1 1 8 

6 Тема 6. Ділова гра як засіб 

навчання студентів професійного 

спілкування іноземним мовам 

10  2 8 

 Всього за кредит  30 2 4 24 

 Разом за семестр 60 4 8 48 

 Разом за рік 150 8 18 124 

 

 



4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

І семестр 

 Кредит 1  

1 Тема 1. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців 

іноземних мов. Вивчення іноземної мови у Вузі – шлях до 

успішного формування національної свідомості.  

1 

2 Тема 2. Зарубіжні методичні концепції навчання іншомовного 

писемного мовлення та їх застосування в українських ЗВО. 

1 

 Кредит 2  

3 Тема 4. Комунікативна компетенція як найважливіший елемент 

успішного спілкування. Сучасні тенденції у викладанні іноземних 

мов для спеціальних цілей. 

1 

4 Тема 5. Методи професійної підготовки викладання ІМ. 

Комунікативно-орієнтоване навчання ІМ у немовному ЗВО.  

1 

 Всього за семестр 4 

ІІ семестр 

 Кредит 1  

1 Тема 1. Нетрадиційні технології у викладанні методики навчання 

іноземним мовам. 

1 

2 Тема 2. Сучасні аспекти європейської політики вивчення 

іноземних мов. 

1 

 Кредит 2  

3 Тема 4. Формування комунікативних вмінь майбутнього 

викладача на основі проблемних педагогічних ситуацій.  

1 

4 Тема 5. Формування в майбутніх педагогів прогностичного 

компонента професійної діяльності  

1 

 Всього за семестр 4 

 Всього за рік 8 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

І семестр 

 Кредит 1  

1 Тема 1. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців 

іноземних мов. Вивчення іноземної мови у Вузі – шлях до 

успішного формування національної свідомості.  

1 

2 Тема 2. Зарубіжні методичні концепції навчання іншомовного 

писемного мовлення та їх застосування в українських ЗВО. 

1 

3 Тема 3. Формування філологічної компетенції студентів мовних 

освітніх закладів. Нові технології у вивченні студентами 

іноземних мов. 

2 

 Кредит 2  

4 Тема 6. Використання комп’ютерних технологій для професійної 

підготовки вчителів іноземних мов. 

2 

 Кредит 3  

5 Тема 7. Формування методичної та професійної компетенцій 

майбутнього вчителя іноземної мови. 

2 

6 Тема 8. Формування соціокультурної компетенції у майбутніх 

учителів при навчанні читанню англомовних публіцистичних 

текстів 

2 



 Всього за семестр 10 

ІІ семестр 

 Кредит 1  

1 Тема 1. Нетрадиційні технології у викладанні методики навчання 

іноземним мовам. 

1 

2 Тема 2. Сучасні аспекти європейської політики вивчення 

іноземних мов. 

1 

3 Тема 3. Методи професійної підготовки викладання ІМ у 

Німеччині та США. 

2 

 Кредит 2  

4 Тема 4. Формування комунікативних вмінь майбутнього 

викладача на основі проблемних педагогічних ситуацій.  

1 

5 Тема 5. Формування в майбутніх педагогів прогностичного 

компонента професійної діяльності  

1 

6 Тема 6. Ділова гра як засіб навчання студентів професійного 

спілкування іноземним мовам 

2 

 Всього за семестр 8 

 Всього за рік 18 

 

6. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом. 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

І семестр 

 Кредит 1  

1 Тема 1. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців 

іноземних мов. Вивчення іноземної мови у Вузі – шлях до 

успішного формування національної свідомості.  

8 

2 Тема 2. Зарубіжні методичні концепції навчання іншомовного 

писемного мовлення та їх застосування в українських ЗВО. 

8 

3 Тема 3. Формування філологічної компетенції студентів мовних 

освітніх закладів. Нові технології у вивченні студентами 

іноземних мов. 

8 

 Кредит 2  

4 Тема 4. Комунікативна компетенція як найважливіший елемент 

успішного спілкування. Сучасні тенденції у викладанні іноземних 

мов для спеціальних цілей. 

9 

5 Тема 5. Методи професійної підготовки викладання ІМ. 

Комунікативно-орієнтоване навчання ІМ у немовному ЗВО.  

9 

6 Тема 6. Використання комп’ютерних технологій для професійної 

підготовки вчителів іноземних мов. 

8 

 Кредит 3  

7 Тема 7. Формування методичної та професійної компетенцій 

майбутнього вчителя іноземної мови. 

13 

8 Тема 8. Формування соціокультурної компетенції у майбутніх 

учителів при навчанні читанню англомовних публіцистичних 

текстів 

13 

 Всього за семестр 76 

ІІ семестр 

 Кредит 1  

1 Тема 1. Нетрадиційні технології у викладанні методики навчання 

іноземним мовам. 

8 

2 Тема 2. Сучасні аспекти європейської політики вивчення 8 



іноземних мов. 

3 Тема 3. Методи професійної підготовки викладання ІМ у 

Німеччині та США. 

8 

 Кредит 2  

4 Тема 4. Формування комунікативних вмінь майбутнього 

викладача на основі проблемних педагогічних ситуацій.  

8 

5 Тема 5. Формування в майбутніх педагогів прогностичного 

компонента професійної діяльності  

8 

6 Тема 6. Ділова гра як засіб навчання студентів професійного 

спілкування іноземним мовам 

8 

 Всього за семестр 48 

 Всього за рік 124 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

1. Розробити план-конспект лекційного заняття. 

2. Розробити план-конспект практичного заняття. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

Форми поточного та підсумкового контролю. Основними критеріями оцінювання 

навчальної діяльності студентів є її систематичність, активність і результативність. 

Показниками систематичності навчальної діяльності є відвідування студентами лекційних 

занять з курсу та своєчасне виконання навчальних і контрольних робіт. Активність студента на 

лекційних заняттях визначається якістю підготовки до нього і рівнем виконання практичних 

завдань. Показником результативності є правильність виконання на лекційних заняттях усіх 

видів робіт (зокрема, контрольних), ґрунтовність опрацювання тем для самостійного вивчення, 

а також участь у науково-дослідній роботі. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент володіє узагальненими знаннями з 

предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати 

вивчений матеріал для внесення власних аргументованих суджень у практичній діяльності.  

Студент має системні, дієві здібності у навчальній діяльності, користується широким 

арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання; схильний до 

системно-наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати проблеми 

Студенту виставляється добре, якщо студент може зіставити, узагальнити, 

систематизувати інформацію під керівництвом викладача; знання є достатньо повними; вільно 

застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, 

обґрунтована, але з деякими неточностями. Здатен на реакцію відповіді іншого студента, 

опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат і захистити його найважливіші 

положення. 

Студенту виставляється достатньо, якщо студент володіє матеріалом на початковому 

рівні (значну частину матеріалу засвоює на репродуктивному рівні). З допомогою викладача 

здатен відтворювати логіку наукових положень; має фрагментарні навички в роботі з 

підручником, науковими джерелами; має стійкі навички роботи з конспектом, може самостійно 

оволодіти більшою частиною навчального матеріалу. Може аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена 



Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо студент володіє навчальним, 

матеріалом, виявляє здатність елементарно викласти думку. Студент володіє матеріалом на 

рівні окремих фрагментів; з допомогою викладача виконує елементарні завдання; контролює 

свою відповідь з декількох простих речень; здатний усно відтворити окремі частини теми. 

Кількість балів у кінці І семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), у 

кінці ІІ семестру повинна складати від 100 до 200 балів (за 2 кредити),  тобто сума балів за 

виконання усіх завдань. 

 Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за кредити. 

І семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3  

Тема № 1 2 1 2 КР 1 КР  

 

300 б. Лекції 10 10 10  40 10 40 

Практичн

і заняття 

 20  20 20 

Самостійна 

робота 

30 30 15 15 30 

ІІ семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 

 Кредит 1 Кредит 2   

Тема № 1 2 3 1 2 3  

 

80 б. 

 

 

200 б. Лекції 5 5  5 5  

Практич

ні 

заняття 

 15 15  15 15 

Самостійна 

робота 

20 20 20 20 20 20 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

поточний контроль – відповіді та доповнення на семінарських заняттях, виголошення промов, 

проміжний  контроль –  написання  контрольних  робіт, виконання  тестових  завдань, 

підсумковий контроль – іспит. 

11. Методи навчання 

Для забезпечення навчальної діяльності студентів викладач застосовує такі методи, як 

демонстрація, пояснення та організація вправляння. Завдяки принципу домінуючої ролі вправ 

переважна частина заняття присвячується вправлянню студентів. Принцип комунікативності 

зумовлює переважне використання комунікативних вправ у процесі вправляння. 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Бирюк О.В. Формування соціокультурної компетенції у майбутніх учителів при навчанні 

читанню англомовних публіцистичних текстів // Іноземні мови. №2. 2005. 

2. Бородіна Г.Т. Комунікативно-орієнтоване навчання ІМ у немовному ВНЗ // Іноземні мови. – 

№2. 2005. 

3. Мазунова Л.К., Москалева И.С., Голубева С.П. Использование компьютерных технологий 

для профессиональной подготовки учителей иностранных языков // Иностранные языки в 

школе. №1. 2005. 

4. Станівська Т. Підготовка майбутнього вчителя до здійснення диференційованого навчання // 

Іноземні мови. №1. 2005. 

5. Стеченко Т.О. Формування у майбутніх учителів усномовленнєвої англомовної граматичної 

компетенції на соціокультурному матеріалі // Іноземні мови. №3. 2005. 

Допоміжна 



1. Фоменко Г.М., Гончарук О.В. Использование видеозаписи ситуативная модель для 

формирования методической компетенции будущих учителей ИЯ // Иностранные языки в 

школе. №1. 2005. 

2. Волошина Р.Г., Зикун Ж.Н. Психологічна готовність викладача до раннього навчання 

Іноземним мовам // Англійська мова та література.  №5. 2004. 

3. Козлакова Г. Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов // Вища освіта 

України. №2. 2004. 

4. Крилова В. Партнерство викладача та студента у навчанні іноземних мов // Рідна школа. №4.  

2004. 

5.  Петрова Л.И. Опыт преподавания английского языка на языковых факультетах 

педагогических вузов в контексте диалога культур // Иностранные языки в школе. №2. 2004. 

6.  Поляков О.Г. Роль теорий учения и анализа потребностей в проектировании 

профессионально-ориентированного курса английского языка // Иностранные языки в школе. 

№3. 2004. 

7.  Бердичевский А.Л. Языковая политика и методика преподавания иностранных языков в 

странах Европы // Иностранные языки в школе.  №5. 2002. 

8.  Журба Л.В. Особливості змісту навчання ІМ як другої спеціальності у вищих навчальних 

закладах // Педагогіка і психологія. №1. 2003. 

9.  Осипова Т.Ю. Формування професійно-орієнтованої особистості майбутнього вчителя: 

13.00.04. Теорія і методика професійної освіти: Дис. канд. пед. наук О., 2001.  248 с. 

10.  Демидова В.Г. Формування в майбутніх педагогів прогностичного компонента професійної 

діяльності: 13.00.04. Теорія і методика професійної освіти: Дис. канд. пед. наук О., 2001. 197 

с. 

11. Трубіцина О.М. Підготовка майбутніх учителів до рефлексивного управління процесом 

навчання учнів іноземної мови: 13.00.04: Дис. канд. пед. наук  О., 2001. 237 с. 

12.  Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя: (теорія та 

методичний аспект): Дис. доктора пед. наук: 13.00.04. Харків, 2000. 417 с.  

13. Цапенко В.І..  Психологічні передумови формування індивідуального стилю оволодіння 

іншомовним мовленням у студентів I  курсу мовного пед. вузу // Методика викладання 

іноземних мов. №21. 1992. 135с.  

14.  Мулюкина Ю.А., Тихонова Н.К. Профессионально-педагогическая ролевая игра в 

подготовке преподавателей иностранного языка // Иностранные языки в школе. №4. 2003. 

15.  Бігич О.П. Формування у студентів методичної компетенції вчителя Іноземних мов 

початкової школи // Іноземні мови. №2. 2002. 

16.  Друзь Г. Ділова гра як засіб навчання студентів професійного спілкування іноземним мовам 

// Рідна школа. №6. 2002. 

17.  Морська А.Г. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей 

(навчання іноземних мов у ВНЗ) // Іноземні мови. №2. 2002. 

18.  Соловьева Н.Д. Формирование у студентов методического творчества на практических 

занятиях по методике преподавания ин. языков // Іноземні мови. №2. 2002. 

19.  Федоренко Ю. Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного 

спілкування // Рідна школа. №1. 2002. 

20.  Андрійко І.Ф. Зарубіжні методичні концепції навчання іншомовного писемного мовлення та 

їх застосування в українських ВНЗ // Іноземні мови. №3. 2001. 

21.  Зварич І. Проблемне навчання у вивченні ІМ // Рідна школа. №1. 2002. 

22. Токар Л. Вивчення іноземної мови у Вузі – шлях до успішного формування національної 

свідомості // Рідна школа. №9. 2001. 

13. Інформаційні ресурси 

http://ebooktime.net/ 

http://www.philology.ru/linguistics1.htm 

http://www.filolog.pl.ua/mater-ali-dlya-student-v/leksikolog-ya-n-metsko-movi.html 

www.binetti.ru 

http://elibrary.nubip.edu.ua/10209/ 

yazykoznanie.ru 

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=93&start=5 

 

http://ebooktime.net/
http://www.philology.ru/linguistics1.htm
http://www.filolog.pl.ua/mater-ali-dlya-student-v/leksikolog-ya-n-metsko-movi.html
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