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 У науковому доробку понад 

25 одноосібних наукових праць, 

серед яких 12 статей у фахових 

наукових виданнях України, 2 статті у зарубіжних виданнях, навчально-

методичний посібник «Improve Your Skills in Translation» та методичні 

реомендації з різних навчальних  курсів для студентів-філологів. 

Коло наукових інтересів – проблема  впровадження компетентнісного 

підходу в освіті та у процес професійної підготовки майбутніх учителів-

філологів, зокрема  учителів іноземних мов, та формування в них профіесійної 

комунікативної компетентності. 

Основні навчальні курси: Практика усного і писемного мовлення, 

практикум з другої іноземної мови (англійської), практична граматика, 

методика викладання іноземних мов та ін. 
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