
        Яценюк Надія Іванівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри.  

У спеціалізованій вченій раді 

Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка у 2012 

році захистила кандидатську дисертацію 

«Підготовка майбутніх учителів іноземної мови 

до формування іншомовної комунікативної 

компетенції молодших школярів засобами 

підручника» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти.  

У науковому доробку понад 16 наукових 

праць, серед яких навчально-методичний посібник «Підручник з іноземної мови 

як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції молодших 

школярів». 

Сфера наукових інтересів включає вивчення формування іншомовної 

комунікативної компетенції молодших школярів, особливості організації цього 

процесу в зарубіжній педагогічній теорії і практиці. 

На посаді доцента кафедри викладає такі дисципліни: «Актуальні проблеми 

викладання німецької мови», «Аналітичне читання», «Практична граматика».  
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