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 1. Відомості про розробників і науково-педагогічних працівників, які
викладають навчальну дисципліну:
Назва курсу Методика навчання іноземних мов і культур у

вищій школі
Викладач (-і) Кокоріна Людмила Володимирівна, к. пед. наук,

доцент
Контактний телефон 095-392-41-00
E-mail lyuda.kokorina.85@gmail.com
Локація курсу в
корпоративному
середовищі

Ресурсний центр (аудиторія № 315, навчальний
корпус № 2)

Формат курсу Очний (offline)
Консультації Очні консультації: в день проведення лекцій/

семінарських занять (за попередньою
домовленістю). Усі запитання можна надсилати на
адреси електронної пошти, зазначені в силабусі.

2. Цілі, завдання, передумови вивчення навчальної дисципліни
Сфера сучасної мовної освіти висуває нові вимоги до всіх її учасників і

передусім до вчителя, який повинен володіти не лише сучасними освітніми
технологіями навчання та різноманітними технологіями у навчанні, але й
розуміти сутність закономірностей, які  лежать в їх основі. Сучасний етап
розвитку методичної науки пов’язаний з переходом до міжкультурної парадигми
дослідження процесів навчання та вивчення мов і культур, що зумовлює
необхідність переосмислення понятійно-категоріального апарату методики,
сутності сучасних підходів, цілей і змісту, принципів, способів, прийомів і засобів
навчання.

Певних змін зазнали і функціональні  обов’язки викладача іноземної мови,
який має стати ініціатором та організатором міжкультурної взаємодії здобувача з
носієм мови, яка вивчається. Крім того, викладач повинен сформувати в
здобувача готовність і здатність брати активну участь у цій взаємодії. Для
успішної реалізації своїх функцій викладачу необхідно володіти методичною
компетентністю.

Мета дисципліни: забезпечити  формування методичної компетентності
студентів до реалізації професійних функцій викладача іноземної мови.

Завдання:
Ø сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності

викладача іноземної мови;
Ø ознайомити студентів з сучасними методичними напрямами і методами,

формами та засобами навчання іноземних мов і культур у вищій школі, а
також сформувати у них уміння творчо застосовувати свої знання на
практиці з урахуванням конкретних умов;
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Ø розвивати у студентів творче методичне мислення, яке допоможе їм у
вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у навчально-
виховному процесі у вищому навчальному закладі.
Передумови для вивчення дисципліни: обізнаність із предметною

галуззю та розуміння професійної діяльності; вміння здійснювати аналіз
методичних вчинків, оперувати сучасним категоріально-термінологічним
апаратом методики навчання іноземних мов і культур.

Дисципліна формує міждисциплінарні взаємозв’язки з іншими
дисциплінами: «Педагогіка та психологія вищої школи», «Філософія освіти»,
«Комунікативні стратегії (англійська мова)», «Наративні практики сучасної
англійської мови» тощо.

3. Предметні компетентності та результати навчання
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у

здобувачів вищої освіти компетентностей і програмних результатів навчання
відповідно до освітньої програми спеціальності 014 «Освіта» / Педагогіка, а саме:

Загальні компетентності:
Здатність організовувати і здійснювати освітню діяльність на основі

цілісного і системного наукового світогляду з використанням знань в області
філософії освіти, здатність аналізувати, оцінювати та застосовувати сучасні
наукові досягнення в галузі методики навчання англійської мови і зарубіжної
літератури.

Здатність планувати і вирішувати завдання власного особистісного та
професійного розвитку.

Здатність реалізувати ефективні психолого-педагогічні стратегії існування
людини у суспільстві в умовах сучасного глобалізованого соціокультурного
середовища.

Здатність усвідомлювати моделі світу, природу, причинно-наслідкові
закономірності розвитку суспільства і зв’язки різних культур; набувати
культурного досвіду для осягнення загальнолюдських цінностей; засвоювати і
реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації з поважним
ставленням до різних культур, релігій, прав народів і людини та ідеї збереження
миру та толерантного існування.

Здатність здійснювати пошук, оброблення, систематизацію,
контекстуалізацію та інтерпретацію загальнонаукової інформації з різних джерел,
а також генерувати нові ідеї для вирішення практичних завдань, зокрема у
міждисциплінарних галузях.

Здатність орієнтуватися в інформаційних та Internet джерелах, працювати з
бібліотечними фондами, критично ставитись до отриманої інформації,
усвідомлювати цінності суб’єктивної позиції в інформаційному просторі,
володіння комп’ютерною та інформаційною культурою.

Здатність працювати у професійній групі, дотримуючись етичних норм
професійної діяльності та академічної доброчесності.
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Здатність до адаптації та ефективних дій у новій ситуації, до реалізації
ефективних стратегій існування людини в суспільстві в умовах сучасного
глобалізованого соціокультурного середовища.

Здатність до використання здоров’язбережувальних методик і технологій у
безпечному середовищі та на основі екологічної свідомості.

Здатність планувати й організовувати освітній процес, здійснювати
прогнозування його основних показників, грунтуючись на сучасних теоретичних
та методичних знаннях у галузі педагогіки та психології.

Фахові компетентності:
Здатність використовувати базові знання про теоретичні засади,

методологічні принципи, практичне застосування та міждисциплінарні зв’язки
сучасної педагогічної науки.

Здатність моделювати інноваційне освітнє середовище та конструювати
зміст, форми, методи та засоби навчання іноземних мов у вищій школі, у закладах
підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Здатність сприймати і розуміти культурологічні традиції та  особливості
поведінки носіїв різних культур, здійснювати ефективний міжкультурний діалог
Здатність реалізувати достатній рівень мовної та мовленнєвої компетентностей на
основі теорії та практики дискурсивного аналізу.

Здатність використовувати мовні засоби та мовленнєві структури у різних
типах дискурсу, зокрема у професійному.

Здатність обирати ефективні стратегії для вирішення комунікативних
завдань.

Здатність оперувати ключовими поняттями фахових дисциплін та розуміти
об’єктивні тенденції розвитку сучасної філології.

Здатність реалізувати рівень мовної та мовленнєвої компетентностей,
достатній для забезпечення успішного спілкування в професійній та громадській
сферах, оперування лексичними, граматичними аспектами, ефективними
засобами творення цілісного усного й писемного тексту, здатність до реалізації
професійних усних презентацій із подальшою дискусією.

Здатність оперувати набутими знаннями теорії та практики навчання і
виховання, виявляти стан і можливості поліпшення педагогічного процесу та
відповідного освітнього середовища, у тому числі інклюзивного, у вищих,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, визначати індивідуальні
особливості його учасників.

Володіння прийомами та засобами формування і контролю рівня
сформованості мовної, мовленнєвої, та соціокультурної компетентностей
здобувачів вищої освіти.

Здатність до моделювання, організації та оцінювання освітнього процесу та
проектування програм інклюзивної освіти, додаткової професійної освіти
відповідно до потреб роботодавця.

Здатність мислити логічно й послідовно, здійснювати аналіз та синтез
різних ідей, точок зору, наукових явищ у їх взаємозв’язку та взаємозалежності для
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забезпечення освітнього процесу відповідною навчально-методичною
документацією, програмами, планами та інноваційними проектами.

Програмні результати навчання:
Організація і здійснення освітньої діяльності на основі цілісного і

системного наукового світогляду з використанням знань в області філософії
освіти,  аналіз, оцінка та застосування сучасних наукових досягнень в галузі
методики навчання англійської мови.

Планування і організація власного особистісного та професійного розвитку.
Реалізація у власній професійній дільності ефективних психолого-

педагогічних стратегій існування людини у суспільстві в умовах сучасного
глобалізованого соціокультурного середовища.

Усвідомлення моделі світу, природи, причинно-наслідкових
закономірностей розвитку суспільства і зв’язків різних культур; засвоєння і
реалізація у викладацькій діяльності набутого культурного досвіду, поважне
ставлення до різних культур, релігій, прав народів і людини та до ідеї збереження
миру і толерантного існування.

Самостійний пошук, оброблення, систематизація, контекстуалізація та
інтерпретація загальнонаукової інформації з різних джерел, генерування нових
ідей для вирішення наукових і практичних завдань, зокрема у міждисциплінарних
галузях.

Вільна орієнтація в інформаційних та Internet джерелах, використання у
власній професійній дільності бібліотечних фондів, критичне ставлення до
отриманої інформації, усвідомлення цінності суб’єктивної позиції в
інформаційному просторі, володіння комп’ютерною та інформаційною
культурою.

Результативна діяльність у професійній групі, дотримання етичних норм
професійної діяльності та академічної доброчесності.

Адаптація та ефективні дії у новій ситуації, реалізація ефективних стратегій
існування людини в суспільстві в умовах сучасного глобалізованого
соціокультурного середовища.

Використання здоров’язбережувальних методик і технологій у безпечному
середовищі та на основі екологічної свідомості.

Планування й організація освітнього процесу, прогнозування його основних
показників, грунтуючись на сучасних теоретичних та методичних знаннях у галузі
педагогіки та психології.

Ефективне використання базових знань про теоретичні засади,
методологічні принципи, практичне застосування та міждисциплінарні зв’язки
сучасної педагогічної науки, історії, лінгвістики та літературознавства.

Моделювання інноваційного освітнього середовища та конструювання
змісту, форм, методів та засобів англійської мови у вищій школі, у закладах
підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Розуміння культурологічних традицій та  особливостей поведінки носіїв
різних культур, здійснення ефективних міжкукльтурних контактів.
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Реалізація достатнього рівня мовної та мовленнєвої компетентностей на
основі теорії та практики дискурсивного аналізу.

Використання мовних засобів та мовленнєвих структур у різних типах
дискурсу, зокрема у професійному.

Використання ефективних стратегій для вирішення комунікативних
завдань.

Оперування ключовими поняттями фахових дисциплін, розуміння
об’єктивних тенденцій розвитку сучасної філології.

Володіння мовною та мовленнєвою компетентністю, достатньою для
забезпечення успішного спілкування в професійній та громадській сферах,
оперування лексичними, граматичними аспектами, стилістичними ознаками
іноземної мови, ефективними засобами творення цілісного усного й писемного
тексту, реалізація професійних усних презентацій із подальшою дискусією.

Ефективне застосування набутих знань з теорії та практики навчання і
виховання, виявлення стану і можливостей поліпшення педагогічного процесу та
відповідного освітнього середовища, у тому числі інклюзивного, у вищих,
загальноосвітіх та позашкільних навчальних закладах, визначення індивідуальних
особливостей його учасників.

Володіння прийомами та засобами формування і контролю рівня
сформованості соціокультурної, мовної, мовленнєвої, літературознавчої
компетентностей здобувачів вищої освіти.

Моделювання, організація та оцінювання освітнього процесу,  проектування
програм інклюзивної освіти, додаткової професійної освіти відповідно до потреб
роботодавця.

Логічне й послідовне мислення, здійснення аналізу та синтезу різних ідей,
точок зору, наукових явищ у їх взаємозв’язку та взаємозалежності для
забезпечення освітнього процесу відповідною навчально-методичною
документацією, програмами, планами та інноваційними проектами.

4. Місце навчальної дисципліни в структурі освітньої програми:
а) навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу

професійної підготовки;
б) під час вивчення цієї дисципліни використовуються знання, отримані з

таких дисциплін (пререквізитів): «Педагогіка», «Психологія», «Методика
використання комп’ютерних технологій», «Методика навчання іноземних мов у
закладах загальної середньої освіти», «Практичний курс англійської мови» тощо;

в) основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Комунікативні стратегії англійської
мови», «Педагогічний менеджмент», «Філософія освіти» тощо.
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5. Опис навчальної дисципліни:

Найменування
показників

Опис підготовки фахівців Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість
кредитів – 5

Галузь знань
01 Освіта / Педагогіка Обов’язкова

Спеціальність
014 Середня освіта (Історія)

Змістових
модулів – 1

Освітня програма
«Середня освіта (Історія,

англійська мова і
література)»

Рік підготовки

Загальна
кількість
годин:
денна – 90 год.

Рівень вищої освіти:
другий

ступінь освіти:
магістр

І
Семестр

ІІ

Тижневих
годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 4
самостійної
роботи
студента – 2

Лекції
12 год.

Практичні заняття
12 год.
Лабораторні роботи

12 год.
Самостійна робота

54 год.
Вид контролю: залік

6. Обсяг, методики і технології викладання дисципліни:
6.1. Анотація програми навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
Тема 1. Теоретичні основи методики навчання іноземних мов

Цілі навчання іноземних мов у закладах вищої освіти.
Зміст навчання іноземних мов у закладах вищої освіти.
Засоби навчання іноземних мов у закладах вищої освіти.
Проблема підручника і навчально-методичного комплексу з іноземної мови.
Система вправ для навчання іноземних мов.

Тема 2. Методика формування іншомовної комунікативної компетентності
Формування мовної лексичної, фонетичної та граматичної компетентності.
Формування мовленнєвої компетентності в аудіюванні та читанні.
Формування мовленнєвої компетентності в говорінні та письмі.
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Формування мовленнєвої компетентності у перекладі.
Формування лінгвосоціокультурної та навчально-стратегічної компетентності.

Тема 3. Організація навчання іноземних мов у закладах вищої освіти
Загальна характеристика процесу навчання іноземних мов у мовних закладах
вищої освіти на сучасному етапі.
Особливості навчання другої іноземної мови у закладах вищої освіти.
Практичне заняття як основна організаційна форма освітнього процесу з
іноземної мови.
Планування навчального процесу з іноземної мови.
Організація і реалізація контролю на практичних заняттях з іноземної мови.
Шляхи інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови.
Самостійна позааудиторна робота з іноземної мови.

6.2. Основні модулі навчальної дисципліни

№
п/п Модуль /назва

Всього
 годин

Аудиторні заняття Самос
тій
на
робо
таЛ

ек
ці

ї

П
ра

кт
ич

ні

Се
мі

на
рс

ь
кі Л

аб
ор

ат
ор

ні

1 Змістовий модуль 1. 90 12 12 12 54
ВСЬОГО 90 12 12 12 54

6.3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Творче завдання. Розроблення засобів контролю рівня сформованості мовних і
мовленнєвих видів англомовної комунікативної компетентності.

6.4. Форми та методи навчання
Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу

використовуються такі форми навчання: лекційні заняття; практичні заняття;
лабораторні роботи; консультації.

Методи навчання. Компаративний, фундаментальний, комбінований,
пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу навчального матеріалу,
репродуктивний, описовий, герменевтичний методи навчання.

7. Політика навчальної дисципліни заснована на політиці ГІІМ.
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ ДДПУ є вільним і автономним

центром освіти, що покликаний давати адекватні відповіді на виклики сучасності,
плекати й оберігати духовну свободу людини, що робить її спроможною діяти
згідно з власним сумлінням; її громадянську свободу, яка є основою формування
суспільно відповідальної особистості, та академічну свободу і доброчесність, що є
головними рушійними  чинниками наукового поступу. Внутрішня атмосфера
інституту будується на засадах відкритості, прозорості, гостинності, повазі до
особистості.

Вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов і
культур у вищій школі» потребує: виконання завдань згідно з навчальним планом;
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підготовки до семінарських занять; роботи в інформаційних джерелах;
опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури.

Підготовка та участь у практичних і лабораторних заняттях передбачає:
ознайомлення з програмою навчальної дисципліни, питаннями, які виносяться на
заняття з відповідної теми; вивчення теоретичного матеріалу, конспекту лекцій, а
також  позицій, викладених у підручниках, монографічній та іншій науковій
літературі.

Результатом підготовки до заняття повинно бути змістовне володіння
здобувачем вищої освіти матеріалом теми, якій присвячено відповідне заняття, а
саме: підтвердження теоретичного матеріалу прикладами з наукової літератури,
знання основних дефініцій методики, уміння аргументовано викласти певний
матеріал, підготувати презентацію власних навчальних пошуків, коментувати
відповіді інших студентів, доповнювати їх, знаходити помилки (неточності,
недоліки) та надавати правильну відповідь.

Відповідь здобувача повинна демонструвати ознаки самостійності
виконання поставлених завдань, відсутність ознак повторюваності та плагіату.

Присутність здобувачів вищої освіти на лекційних та семінарських заняттях
є обов’язковою. Пропущені з поважних причин заняття мають бути відпрацьовані.

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно
ставитися до учасників процесу навчання, бути зваженим, уважним та
дотримуватися дисципліни й часових (строкових) параметрів навчального
процесу.

8. Контрольні заходи результатів навчання
8.1. Поточний контроль

ГРАФІК
поточного контролю

Курс І (магістри) 014 Середня освіта  (Історія)
І семестр 2019 – 2020 навчальний рік
Факультет соціальної та мовної комунікації
Кафедра психології та педагогіки
Секція педагогіки та методики викладанні іноземних мов
Дисципліна «Методика навчання іноземних мов і культур у вищій школі»
Кількість КТ – 2
Коефіцієнт КТ – 0,15
Кількість КРЗМ – 1
Коефіцієнт КРЗМ – 0,4
Кількість ЗМ – 1
Вид підсумкового контролю: залік

№ Вид
контролю

Форма контролю Термін проведення

1 КТ 1 Усна відповідь / аналіз підручника Лабораторне заняття № 1
2 КТ 2 Усна відповідь / фрагмент практичного

заняття
Лабораторне заняття № 4

3 КТ 3 Усна відповідь / розгорнутий план-
конспект практичного заняття

Лабораторнезаняття № 5
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4 КТ 4 Презентація творчого завдання Лабораторне заняття № 6
4 КРЗМ 1 Дискусія / презентація проектів Практичне заняття № 6

8.2. Підсумковий контроль
Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів має на меті

визначення готовності студентів до здійснення професійно-методичних функцій
учителя іноземної мови старшої школи.

Формою підсумкового контролю є залік.
Рівень навчальних досягнень студентів оцінюється за 100-бальною

системою. Оцінка за змістовий модуль дорівнює сумі балів контрольних точок та
КРЗМ з урахуванням коефіцієнта.

Студент отримує залік, якщо сума отриманих їм балів впродовж семестру за
змістові модулі не менша, ніж 60.

Шкала оцінювання рівня навчальних досягнень студентів:

Оцінка
в балах

Оцінка
за національною шкалою

Оцінка
за

шкалою
ECTS

Пояснення

екзамен залік

90-100 Відмінно

зараховано

A відмінне виконання лише з незначною
(мінімальною 1-2) кількістю помилок

82–89 Добре B вище середнього рівня з кількома помилками
75–81 C вище середнього рівня з кількома помилками
67–74 Задовільно D (непогано, але зі значною кількістю недоліків

60–66 E виконання задовольняє мінімальним
критеріям

35–59 Незадовіль
но

не
зараховано

FX з можливістю повторного складання
1–34 F з обов’язковим повторним курсом

9. Рекомендована література
Основна

1. Биконя О.П. Організація самостійної позааудиторної роботи з англійської
мови студентів економічних спеціальностей.  Чернигів : ЧНТУ, 2015. 432 с.
2. Бориско Н.Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранные
языки. К.: "Фирма "Инкос". 2001. 267 с.
3. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз.
высш. учеб. заведений. 3-е изд. стер. М.: Издательский центр «Академия», 2006.
336 с.
4. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам.  М.:
Аркти, 2003. 192 с.
5. Задорожна І.П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів
англійської мови з практичної мовної підготовки: монографія. Тернопіль: Вид-во
ТНПУ, 2011. 414 с.
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6. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. К.: Ленвіт,
2003. 273 с.
7. Задорожна І.П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів
англійської мови з практичної мовної підготовки: монографія. Тернопіль: Вид-во
ТНПУ, 2011. 414 с.
8. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб.: КАРО,
2005. 352 с.
9. Квасова О.Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь. К.: Ленвіт,
2009.  119 с.
10. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический
справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: Русско-
Балтийский инф. центр "Блиц", 2001. – 224 с.

Додаткова
11. Компетентність в аудіюванні майбутнього вчителя і викладача іспанської та
французької мов : теорія і практика формування : Колективна монографія /
Бігич О. Б., Майєр Н. В., Руснак Д. А., Яковенко-Глушенкова Є. В. / за заг. і наук.
ред. Бігич О. Б.  К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. 168 с.
12. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной
работы изучающих иностранный язык. М.: АРКТИ, 2002. 176 с.
13. Майєр Н.В.Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів
французької мови: теорія і практика: монографія. К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. 482
с.
14. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної
компетенції: курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-
кваліф. рівня «магістр»]. Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.А. та ін. / за ред.
Ніколаєвої С.Ю. К.: «Ленвіт», 2010. 332 с.
15. Морська Л.І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов:
Навчальний посібник. Тернопіль: Астон, 2008. 256 с.
16. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования / Под ред. Е.С. Полат. М.: Изд. центр "Академия", 2002. 272 с.
17. Пассов Е.И. Методика как теория и технология иноязычного образования.
Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2010. 543 с.
18. Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній і
вищій школі: проблеми і перспективи : колективна монографія / Л. А. Сажко, Л.
Я. Зеня, О. В. Бирюк та ін. / за заг. ред. Л. А. Сажко. К. : Вид. центр КНЛУ, 2015.
225 с..
19. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый
курс: пособие для студентов педвузов и учителей.  М.: АСТ Астрель, 2009.  238 с.
20. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і
вищих навчальних закладах: Колективна монографія / С.Ю. Ніколаєва, Г.Е.
Борецька, Н.В. Майєр, О.М. Устименко, В.В. Черниш та інші; [за ред. С.Ю.
Ніколаєвої; техн.. ред. І. Ф. Соболєвої]. К. : Ленвіт, 2015. 444 с.
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21. Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за
результатами науково-методичних досліджень / О. Б. Бігич та ін.: Колективна
монографія. К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. 148 с.
22. Тарнопольский О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності
у вищому мовному закладі освіти. Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. 246 с.
23. Тарнопольский О.Б., Кожушко С.П. Методика навчання студентів вищих
навчальних закладів письма англійською мовою. Вінниця: Нова книга, 2008. 288
с.
24. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. М.:
Астрель: АСТ Хранитель, 2007. 746 с.
25. Яковенко-Глушенкова Є.В. Теоретико-методичні засади формування
професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності у
майбутніх учителів французької мови. К.: Вид.центр КНЛУ, 2015. 394 с.
26. Hadfield J., Hadfield Ch. Introduction to Teaching English. Oxford, 2010. 176 p.
27. Harmer J. The Practice of Language Teaching.  Longam, 2004. 370 p.
28. Slattery M., Willis J. Introduction for Primary Teachers. Oxford, 2009. 148 p.


