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ПЕДАГОГIКА
Олена ЛАСТОЧКІНА, Віталіна ЛИТВИНЕНКО, Тетяна БУГАЄНКО.
Актуальні питання професійної підготовки майбутніх логопедів
Тамара ЛИТНЬОВА. Перегляд цілей навчання іноземної мови
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Наталія ЛЮБЧАК. Особливості формування дослідницької компетентності
здобувачів вищої освіти – майбутніх учителів української мови та літератури
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Наталія МАЛАНЮК. Аспекти формування професійної компетентності
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Валентина МІРОШНІЧЕНКО. Використання методу «групового обговорення»
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Олексій НАЛИВАЙКО. Цифровізація освітнього середовища
в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки
Тамара ПАНАСЮК. Психологічна компетентність концертмейстера
та її роль у підготовці майбутнього вчителя
музичного мистецтва до концертних виступів
Валентина ПАПУШИНА. Експериментальне дослідження процесу
формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури
Володимир ПЕЧЕРСЬКИХ. Особливості лікувального масажу осіб
із патологіями хребта
Юрій ПОЛУЛЯЩЕНКО. Впровадження педагогічної системи професійної підготовки
майбутніх вчителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей
учнівської молоді у практику закладу вищої освіти
Ольга ПОЛЯКОВСЬКА. Аналіз основних нормативних документів,
які регламентували здобуття вищої освіти іноземними студентами в Україні
впродовж другої половини ХХ ст.
Тетяна РУДЮК. Вивчення родинної лексики в концепції педагогічних поглядів Софії Русової
(комунікативно-діяльнісний аспект)
Юлія ТАЛАЛАЙ. Теоретичні засади навчання іноземних мов у старшій школі
(крізь призму досліджень чеських і німецьких науковців)
Тетяна ТЮТЮМА. Психологічні чинники формування синтаксичної компетентності
майбутніх учителів української мови та літератури
Марія ФЕДУРКО, Оксана ФЕДУРКО. Сучасні підходи до початкової мовної освіти
в ретроспективному прочитанні: за матеріалами педагогічної думки Східної Галичини
Олена ШЕСТЕЛЬ, Олена СТАРИНЕЦЬ, Тетяна ЛИТВИН, Олександр КУРАКІН.
Специфіка формування “soft skills” фахівців сфери обслуговування
у процесі вивчення іноземних мов
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РЕЦЕНЗIЇ
Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА. Коли «пам’ятати» і «знати» означає «бути».
Рецензія на монографію Роздольської Ірини «Літературний феномен Українських Січових Стрільців:
функціонування та структура покоління»
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