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• ВІД УПОРЯДНИКА • 
 

* * * 
 

Науково-інформаційне видання біобібліографії присвячено 70-річчю від 
дня народження доктора педагогічних наук, професора Ганни 
Володимирівни Онкович, завідувача відділу теорії та методології 
гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України. Подана робота 
містить біографічну довідку про діяльність Г. В. Онкович, біобібліографічні 
покажчики її праць (друкованих та електронних) – хронологічний (за роками 
видань) та систематизований (за різновидами публікацій), а також абетковий 
перелік зазначених праць ювілярки та перелік умовних скорочень, що були 
використані в основному тексті цього видання.  

Левову частку у ньому посідають два біобібліографічні покажчики 
друкованих праць Ганни Володимирівни Онкович. Перший із них 
хронологічний, що бере свій відлік від перших зафіксованих нами публікацій 
Г. В. Онкович, датованих 1966 роком. Цей покажчик охоплює увесь 
досліджуваний період часу, включає понад 670 позицій, у тому числі й ті 
публікації, що виходять чи готуються до виходу у світ на момент підготовки 
даного тексту до друку.  

Другий – іменний – покажчик структуровано за наступними різновидами 
публікацій (змістовими рубриками): дисертації та автореферати дисертацій; 
монографії (одноосібні та у співавторстві), із зазначенням розділів і 
підрозділів монографій; наукове редагування; рецензування наукових праць і 
навчально-методичних видань; статті в енциклопедичних виданнях та 
матеріали у покажчиках і словниках; підручники, посібники, концепції та 
навчально-методичні розробки і програми; публікації у наукових виданнях; 
публікації у збірниках матеріалів конгресів, симпозіумів, форумів, 
конференцій, читань і семінарів; виступи, статті, розвідки, спогади у 
періодичній пресі та художньо-публіцистичній літературі; публікації 
іноземними мовами; електронні публікації, а також зазначається література 
про Г. В. Онкович, її творчий, педагогічний і науковий доробок. Він 
перевищує показник у 710 публікацій, оскільки у цьому типі покажчика 
бувають повтори деяких назв з огляду на врахування різних видів науково-
педагогічної діяльності – авторство публікацій чи наукове редагування у 
межах одного збірника статей і матеріалів конференцій чи іншого видання.  

Абетковий перелік назв усіх виявлених праць ювілярки подано мовою 
оригіналу. У дужках курсивом виділено рік (чи роки) виходу у світ 
публікації; курсив застосовано, аби відрізнити ці цифри від дужок у 
заголовках назв); якщо трапляються дві (рідко – три) однакові дати (напр., 
2013/2013), – це означає, що назва зазначеної друкованої праці, за 
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виявленими бібліографічними даними, проходить і як безпосередній 
заголовок публікації і як така, що виконана за редагування чи/і рецензування 
автора. 

Представлені у поданому виданні розділи відображають етапи 
становлення наукової школи професора Ганни Володимирівни Онкович та її 
значний особистий внесок до розвитку педагогічної науки й освіти початку 
ХХІ століття. При роботі над поданим виданням ми спиралися на першу її 
біобібліографію – «Ганна Володимирівна Онкович. До 60-річчя від дня 
народження», упорядковану кандидатом історичних наук Павлом 
Петровичем Кулясом та видану Видавничим домом Дмитра Бураго (Київ, 
2004); значно розширили її, додали нові змістові компоненти. Адже за 10 
років потому Г. В. Онкович напрацювала більше публікацій, ніж за весь 
попередній життєтворчий період.  

Тепер, із нагоди славного 70-річного ювілею знаного в Україні та поза її 
межами науковця працюємо над монографією «Концептуальні засади 
укладання біобібліографії доктора педагогічних наук, професора Ганни 
Володимирівни Онкович як наукова проблема. До 70-річчя від дня 
народження», а також над упорядкуванням ювілейної збірки матеріалів 
«Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Ганни 
Володимирівни Онкович. До 70-річчя від дня народження» – із серії 
«Ювіляри НАПН України», які, сподіваємося, скоро побачать світ.  

Біобібліографія «Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних 
наук, професор. До 70-річчя від дня народження» адресована науково-
педагогічним працівникам, педагогам, докторантам, аспірантам, здобувачам, 
студентам й усім, хто цікавиться питаннями медіаосвіти, лінгводидактики та 
проблемами педагогіки вищої школи.  

 
Олена Анатоліївна Щербакова,  

кандидат філологічних наук, доцент,  
старший науковий співробітник  

відділу теорії та методології гуманітарної освіти  
Інституту вищої освіти НАПН України (2014);  

     упорядник і науковий редактор презентованої біобібліографії (2014–2015) 
 



• Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.  
До 70-річчя від дня народження : біобібліографія (Київ, 2015) 

–––––––––––– 
1. • БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ Г. В. ОНКОВИЧ • 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 6

1. БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ  
доктора педагогічних наук, професора  

Ганни Володимирівни Онкович 
 

* * * 

 
* * * 

кандидат філологічних наук (1988), 
доктор педагогічних наук (1995), 

професор (1997) 
 

завідувач відділу теорії та методології гуманітарної освіти 
Інституту вищої освіти 

Національної академії педагогічних наук України 
(2000–2014 рр.) 

 
Ганна Володимирівна Онкович народилася 1944 року в Росії. Батько, 

учитель за фахом, перебував у діючій армії, мати працювала сільською 
фельдшеркою. 

Закінчила 147-у київську школу (1961). У друкарні та видавництві 
Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка два роки 
«заробляла» робітничий стаж для вступу на факультет журналістики (тоді це 
було обов’язковою умовою навчання на стаціонарі). 

Із 1963 р. по 1967 р. – студентка факультету журналістики КДУ ім. 
Т. Г. Шевченка, після закінчення якого працювала старшим лаборантом із 
виконанням обов’язків редактора багатотиражної газети Київського 
інженерно-будівельного інституту. У 1969–1971 рр. – викладач (за 
сумісництвом) цього ж навчального закладу.  
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У 1971–1974 рр. навчалася в аспірантурі філологічного факультету 
Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка по кафедрі 
української літератури. 

Г. В. Онкович – старший викладач (1984), кандидат філологічних наук 
(1988), доцент (1989) кафедри російської, потім – російської та української 
мов Київського інженерно-будівельного інституту, доктор педагогічних наук 
(1995), професор (1997). 

До і після захисту кандидатської дисертації (1988, спеціальність 
10.01.10 – журналістика – «Формирование информационных интересов 
средствами журналистики в процессе обучения русскому языку 
иностранцев»), до вступу до докторантури (1992) вона працювала з 
іноземними аспірантами та стажистами. 

У 1995 р. Ганна Володимирівна Онкович закінчила докторантуру по 
кафедрі методики мови Державного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова. Того ж року захистила докторську дисертацію: 
спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (української мови) – 
«Теоретичні основи використання засобів масової інформації у навчанні 
української мови студентів-нефілологів», де обґрунтувала нові методичні 
відгалуження – пресодидактику і пресолінгводидактику. 

Г.В.Онкович обіймала посади доцента кафедри українознавства 
Київського державного технічного університету будівництва та архітектури 
(1995–1996 рр.), професора кафедри українознавства Державної академії 
керівних кадрів освіти (кол. УІПКККО) (1996–1998 рр.) та Інституту 
українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, старшого наукового 
співробітника Інституту педагогіки АПН України (1998 р.), професора 
Інституту розвитку людини (Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна»), проректора з наукової роботи та керівника Центру 
україністики та культурології, завідувача кафедри журналістики, видавничої 
справи та редагування Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна» (1999–2003 рр.) У 2000–2014 рр. – завідувач відділу теорії 
та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України.  

Її наукові інтереси зосереджені на питаннях лінгводидактики, 
лінгвокраїнознавства, медіаосвіти, медіадидактики, педагогіки вищої школи. 
Вона є авторкою наукових термінів: пресодидактика, пресолінгводидактика, 
слово-тема, культурознак; першою ввела до наукового обігу такі поняття, як 
медіадидактика вищої школи, професійно-орієнтована медіаосвіта. 

За наукового керівництва Ганни Володимирівни Онкович захищено 
понад 20 кандидатських та дві докторські дисертації, до захисту наукових 
досліджень готуються докторанти, аспіранти й здобувачі, котрі 
представляють різні регіони України. Нині Г.В. Онкович та представники її 
наукової школи успішно розробляють новий напрям у педагогічній науці – 
медіаосвіту, й підготовлені під її керівництвом дисертаційні роботи є 
новаторськими не лише в Україні, а й за кордоном.  
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Нею було опубліковано (одноосібно й у співавторстві) 20 монографій, 
понад 25 посібників та програм. Вона – авторка понад 670 наукових, 
навчально- і науково-методичних праць (філологія, журналістика, методика 
викладання мови як іноземної, педагогіка, українознавство, медіаосвіта) в 
Україні, а також Білорусі, Болгарії, Грузії, Естонії, Китаї, Латвії, Молдові, 
Німеччині, Польщі, Росії, США, Туреччині, Угорщині, Узбекистані, 
Фінляндії, Хорватії. 

Із-поміж інших наукових досягнень Ганни Володимирівни доцільно 
відзначити такі теми науково-дослідницької роботи очолюваного нею відділу 
теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН 
України: «Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної 
освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю» (2009–2011) 
та «Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті 
України в контексті євроінтеграції» (2012–2014). 

В останні роки вона успішно реалізовувала наукові проекти як керівник 
тем: «Навчально-методичний комплекс з розвитку мовлення на 
українознавчій основі (для тих, хто вивчає українську мову як нерідну або 
іноземну)» в Інституті вищої освіти НАПН України (на виконання завдань 
Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004–
2010 рр.); «Тенденції розвитку світської та теологічної медіаосвіти в Росії та 
за кордоном» (2012–2013), що виконувалася в межах федеральної цільової 
програми «Наукові та науково-педагогічні кадри інноваційної Росії» на 2009–
2013 рр. (напрям 1.5) за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки 
Російської Федерації.  

Ганна Володимирівна опікувалася широким колом громадських 
обов’язків: 

• голова Науково-методичної комісії Міносвіти України з української 
мови як державної, член НМК з журналістики (до 2004 р.); 

• член спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських 
дисертацій (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 
Інститут вищої освіти НАПН України, Інституті українознавства, НТУ 
України «КПІ»); 

• заступник головного редактора часопису «Вища освіта України»; 
• член Міжнародної редакційної ради журналу «Русский язык за 

рубежом» (до 2001 р., Росія); 
• керівник корпункту часопису «Рідна школа» (США) в Україні; 
• член постійного оргкомітету European Conference on Information 

Literacy (ECIL); 
• експерт (від України, із 2009 р.) міжнародної програми ЮНЕСКО 

«Інформація для всіх» – міжурядової програми, призначеної виключно для 
сприяння забезпеченню всезагального доступу до інформації та знань з 
метою створення якісно нових умов розвитку науки, освіти, культури, що є 
ключовим моментом у побудові суспільства знань.  
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• Г. В. Онкович – академік Міжнародної академії наук педагогічної 
освіти (МАНПО) (Росія) із 2009 р. й академік Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки (Україна) із 2009 р., член редколегії 
наукових фахових видань («Вища освіта України», «Мова і культура», 
«Дивослово», «Наукові студії» (Український гуманітарний інститут), «Вісник 
НТУУ «КПІ» (Серія «Педагогіка і психологія»). 

Вона не тільки учасниця численних наукових конференцій та круглих 
столів, а й їхній організатор і керівник. З її ініціативи було започатковано і 
проведено дев’ять всеукраїнських круглих столів «Сьогодення українського 
мовного середовища», міжнародні круглі столи «Медіаосвітні технології у 
навчальному процесі».  

Ганна Володимирівна Онкович є активним учасником численних 
міжнародних наукових конгресів, симпозіумів, конференцій тощо, серед яких 
на особливу увагу заслуговують вісім конгресів Міжнародної асоціації 
викладачів російської мови та літератури (МАПРЯЛ), проведених у 
Будапешті (Угорщина), Регенсбурзі (Німеччина), Москві (Росія), Братиславі 
(Словаччина), Санкт-Петербурзі (Росія), Варні (Болгарія), Шанхаї (Китай), 
Гранаді (Іспанія) й на яких нею було презентовано роботи з 
лінгвокраїнознавства, лінгводидактики, медіадидактики.  

Наступного року відбудеться XXV Міжнародна наукова конференція 
«Мова і культура» імені професора Сергія Бураго, в організації та проведенні  
якої вона бере участь від початку її заснування.  

Г. В. Онкович відзначена знаком «Відмінник освіти України». 
Нагороджена державними відзнаками: медалями «Ветеран праці», до 1500-
ліття м. Києва, найвищою відзнакою АПН України – медаллю                  
К.Д. Ушинського.  

Вона – п’ятикратний переможець конкурсу за програмою 
«Трансформація гуманітарної освіти в Україні», ініційованої Фондом 
«Відродження» (1994).  

Останнім часом Ганна Володимирівна зосереджує свою увагу на 
науковому керівництві науково-освітніх проектів – «Школа медіаосвіти на 
Кінбурні» та «Медіашкола професора Ганни Онкович» у мережі Фейсбук, – 
котрі стали продовженням її реальної медіашколи на Кінбурні.  

За рейтингом всеукраїнського громадсько-політичного тижневика 
«Освіта» Г. В. Онкович була неодноразово визнана кращим освітянином 
року. Так, за рейтинговим голосуванням цієї газети її було визнано кращим 
освітянином 2015 року – лауреатом відзнаки «Засвіти вогонь» – за 
заснування та ефективне втілення у життя інноваційного проекту «Школа 
медіаосвіти на Кінбурні» (К., 2016).  

Робота, педагогічна та наукова діяльність Ганни Володимирівни 
Онкович відзначені й іншими численними відзнаками, грамотами і подяками.  
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2. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ПРАЦЬ 

доктора педагогічних наук,  
професора Ганни Володимирівни Онкович 

 
* * *  

2.1. Хронологічний біобібліографічний покажчик  
* * * 
1966 
* * * 

1. Герої трудового семестру : [про зустрічі під час вечора, присвяч. 
підсумкам труд. студент. літа у столичному Жовтневому палаці культури] 
/ Г. Онкович // Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. газ. – 1966. – 
25 листоп. (№ 276). – С. 1. 

2. За ширмою «поважних» причин : [розвідка стану й проблем із 
працевлаштуванням випускників шкіл у Києві] / Г. Колосова, Ю. Марущак 
// Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. газ. – 1966. – 25 листоп. (№ 276). – 
С. 3.  

3. Люди в білих халатах : [перша рец. на першу книгу молодого 
автора Юрія Щербака – його повість «Як на війні» у рубриці «Рецензують 
студенти»] / Ганна Колосова-Онкович // Друг читача : вид. Комітету по пресі 
при Раді Міністрів УРСР. – 1966. – 17 трав. (№ 20). – С. 3.  

* * * 
1967 
* * * 

4. Витончений тягар : [розповідь про шлях становлення молодої 
солістки київ. балету Лариси Шатілової у відповідь на питання 
п’ятнадцятирічної Ольги Ребрик, чи може вона стати балериною?] 
/ Г. Колосова // Молода гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 1967. – 29 лип. 
(№ 148). – С. 1–2.  

5. Вчителько моя… : [згадка про свою першу вчительку Валентину 
Павлівну Морозенко] / Г. Онкович // Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. 
газ. – 1967. – 20 верес. (№ 221).   

6. За велінням совісті / Ганна Онкович // Репортаж з планети 
«Дружба». – Київ : Вид-во ЦК ВЛКСМ «Молодь», 1967. – С. 58–61. 

7. Заради істини : [відповідь на лист Віри Ф. із села Небилиця у записі 
оповіді майора Тетяни Дубровиної] // Молода гвардія : всеукр. молодіжна 
газ. – 1967. – 19 верес. (№ 185).   

8. Заходів вжито! : [про результати декількох заходів у рубриці 
«Слідами виступів "Молодої гвардії"»] // Молода гвардія : всеукр. молодіжна 
газ. – 1967. – 29 лип. (№ 148).   
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9. Зворотний бік медалі : [про проблемні питання під час вступних 
іспитів цьогорічних абітурієнтів] / Г. Онкович // Вечірній Київ : щоденна 
громад.-політ. газ. – 1967. – 30 серп. (№ 203). – С. 3.  

10. Зростання : [про уроки особистісного й творчого зростання, 
покликання поета та відповідальність літератора і редактора у розмові з 
Віталієм Коротичем] / Г. Колосова // Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. 
газ. – 1967. – 31 серп. (№ 204). – С. 3.  

11. Історії з життя: Дівчина з парасолькою. «Незразковий» Сашко : 
[два приклади життєвих історій про гідність людини] / Г. Колосова // Молода 
гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 1967. – 15 лип. (№ 138).   

12. Плани і дійсність : [про підготовку до відпочинку школярів у 
міських піонерських таборах] / Г. Колосова, Є. Петрова // Вечірній Київ : 
щоденна громад.-політ. газ. – 1967. – 2 серп. (№ 179).   

13. Студент прийшов у гуртожиток : [про умови для роботи і 
відпочинку студентів у матеріалі рейдової бригади «Вечірнього Києва»] 
/ Л. Ярощук, Л. Ткаченко, Г. Колосова // Вечірній Київ : щоденна громад.-
політ. газ. – 1967. – 13 листоп. (№ 266). – С. 2.  

14. Уклін землі священній : [про відвідання героїчних місць 
Волгограда переможцями експедиції «Шляхами батьків – шляхами героїв» у 
матеріалі спецкора «Вечірнього Києва»] / Г. Колосова // Вечірній Київ : 
щоденна громад.-політ. газ. – 1967. – 29 листоп. (№ 280).  

15. Частина життя : [з історії життя вулиці Жовтневої революції та її 
мешканців] / Г. Колосова // Молода гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 1967. – 
19 верес. (№ 159).  

* * * 
1968 
* * * 

16. Дозвілля дітей – турбота дорослих : [про умови зимнього дозвілля 
київських дітей у матеріалі працівників багатотиражних газет «Київська 
"ГЕС"» і «За будівельні кадри»] / Л. Ткаченко, Г. Онкович // Вечірній Київ : 
щоденна громад.-політ. газ. – 1968. – 9 січ. (№ 7). – С. 2.  

17. Естафету приймати першокурсникам : [про день останнього 
дзвоника для п’ятикурсників ф-ту автоматизації будівельного виробництва 
Київ. інж.-будів. ін-ту] / Г. Колосова // Молода гвардія : всеукр. молодіжна 
газ. – 1968. – 27 груд. (№ 254).  

18. Розквітне сад : [про турботи і мрію Алли Дмитрівни Молодченко] 
/ Г. Колосова // Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. газ. – 1968. – 3 квіт. 
(№ 79). – С. 2.  

19. Табірні світанки : [репортаж зі спортивно-оздоровчого табору 
«Будівельник» інж.-будів. ін-ту] / Г. Колосова // Вечірній Київ : щоденна 
громад.-політ. газ. – 1968. – 20 лип. (№ 169). – С. 3.  
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20. Храм мелодій : [про історію київської консерваторії 
ім. П. І. Чайковського та її викладачів і студентів у розповіді ректора Андрія 
Яковича Штогаренка] / Г. Онкович // Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. 
газ. – 1968. – 19 січ. (№ 16). – С. 1.  

* * * 
1969 
* * * 

21. Без п’яти хвилин… : [про хвилюючий час підготовки до захистів 
дипломних проектів у Київ. інж.-будів. ін-ті] / Г. Онкович // Молода гвардія : 
всеукр. молодіжна газ. – 1969. – 16 трав. (№ 96). – С. 1.  

22. Будні і свята найменшого : [про студентські будні і свята 
майбутніх технологів] / Г. Онкович // Молода гвардія : всеукр. молодіжна 
газ. – 1969. – 22 черв. (№ 123). – С. 4–5.  

23. Будуть інженерами… : [про перший цьогорічний досвід 
викладацької роботи у студентів-іноземців у «Щоденнику молодого 
педагога»] / Г. Онкович // Молода гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 1969. – 
1 серп. (№ 151). – С. 2.  

24. Вагомий доробок науковців : [про роботу Ін-ту проблем міцності 
АН УРСР у вирішенні питань, що мають першочергове значення для 
прискорення науково-технічного прогресу у країні] / Г. Колосова // Вечірній 
Київ : щоденна громад.-політ. газ. – 1969. – 27 жовт. (№ 253). – С. 2. 

25. Від АБВ до… : [із життя студентів наймолодшого ф-ту Київ. інж.-
будів. ін-ту] / Г. Колосова // Молода гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 1969. – 
22 жовт. (№ 210). – С. 1. 

26. Комсомольський філіал приймальної : [про роботу приймальної 
комісії Київ. інж.-будів. ін-ту] / Г. Колосова // Молода гвардія : всеукр. 
молодіжна газ. – 1969. – 30 лип. (№ 150). – С. 2.  

27. Подяка найактивнішим : [подяка активним кореспондентам газети 
«Молода гвардія» із нагоди Дня преси, зокрема і Г. Онкович – працівниці 
багатотиражки КІБІ (Київ. інж.-будів. ін-ту) «За будівельні кадри»] // Молода 
гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 1969. – 2 трав. (№ 89). – С. 4.  

28. Пошук тільки починається : [про пошуки й чинники вибору 
майбутніх спец.] / Г. Онкович // Молода гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 
1969. – 11 листоп. (№ 223). – С. 1.  

29. Тепло душі : [замальовка про секретаря архітектурного ф-ту КІБІ 
(Київ. інж.-будів. ін-ту) – Ольгу Федорівну Сухову] / Г. Колосок // Вечірній 
Київ : щоденна громад.-політ. газ. – 1969. – 18 січ. (№ 15). – С. 4.  
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* * * 
1970 
* * * 

30. Вони вчаться будувати. З щоденника молодого педагога : [згадка 
про своїх перших іноземних студентів-першокурсників із Цейлону, Йємену і 
Руанди та перший педагогічний досвід спілкування з майбутніми інженерами 
у Київ. інж.-будів. ін-ті] / Ганна Колосова // Репортаж з планети Дружба. – 
Київ : Вид-во ЦК ВЛКСМ «Молодь», 1970. – Вип. V. – С. 57–61. 

31. Натхнені образом : [про історію портрета Ілліча у читальні КІБІ й 
новий задум авторів цього твору – Василя Візиря і Миколи Голубенка] 
/ Г. Колосова // Шанує Україна : [зб. матеріалів]. – Київ : Вид-во ЦК ВЛКСМ 
«Молодь», 1970. – С. 59–60. 

* * * 
1973 
* * * 

32. Життям запалюватись треба… / Ганна Онкович // Літ. Україна : 
газ. письменників України. – 1973. – № 82. – С 3. 

* * * 
1974 
* * * 

33. Дружба переростає у любов : [про українсько-башкірські 
літературні відносини] / Ганна Онкович, Володимир Погребенник // Друг 
читача : вид. Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР. – 1974. – 27 черв. – 
С. 4. 

34. Краса наших ідеалів / Ганна Онкович // Літ. Україна : газ. 
письменників України. – 1974.  

35. Павло Тичина. Життя і творчість в документах... / Ганна 
Онкович // Укр. мова та літ. в шк. : наук.-метод. журн. – 1974. – № 10. – 
С. 40–43. 

* * * 
1975 
* * * 

36. З берегів Агіделі : [про українсько-башкірські літературні 
відносини] / Ганна Колосова-Онкович // Літ. Україна : газ. письменників 
України. – 1975. – 6 черв. – С. 4. 

37. Народження симфонії : [про поему П. Г. Тичини «Сковорода»] 
/ Ганна Онкович // Літ. Україна : газ. письменників України. – 1975. – 
28 січ. – С. 3. 
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* * * 
1976 
* * * 

38. «Інтернаціональні сторінки» / Г. Онкович // Журналіст України : 
інформ. бюл. Спілки журналістів УРСР. – 1976. – Груд. (№ 12). – С. 34–35. 

39. Світло землі животворне : [про образ жінки у творчості 
П. Г. Тичини] / Ганна Онкович // Друг читача : вид. Комітету по пресі при 
Раді Міністрів УРСР. – 1976. – 3 жовт. – С. 4. 

40. Співець єдиної родини / Ганна Онкович // Життя і слово 
(Торонто, Канада). – 1976. – С. 6. 

* * * 
1977 
* * * 

41. Воспитание студентов-иностранцев в процессе обучения 
русскому языку / А. В. Онкович. – [НДР, УДК-378, № держ. реєстрації 
78054617 звіту з НДР ВШ плану Міносвіти УРСР за 1977 р.1]. – 5 с. 

* * * 
1978 
* * * 

42. Разработка программы по работе с газетой / А. В. Онкович. – 
[НДР, УДК-378, № держ. реєстрації 78054617 звіту з НДР ВШ плану 
Міносвіти УРСР за 1978 р.2]. – 5 с.  

43. Экстралингвистические аспекты работы с газетой на 
начальном этапе обучения русскому языку как иностранному 
/ А. В. Онкович ; Ун-т Дружбы народов // Методические рекомендации по 
интенсификации учебного процесса: при обучении русскому языку 
студентов-иностранцев. – М. : Изд-во УДН, 1978. – С. 35–36.  

* * * 
1979 
* * * 

44. Методические указания к элементарному курсу русского языка 
для студентов-иностранцев / Киев. инж.-строит. ин-т ; сост.: 
М. Ф. Парахина, Г. С. Ксенофонтова, А. В. Онкович. – Киев : КИСИ, 1979. – 
Вып. II. – 57 с. 

* * * 
1980 
* * * 

45. Дивосвіт мистецтва : [добірка про підготовку до Олімпійських 
ігор за відгуками іноземних студентів (із Замбії, Лівану, Гани, Марокко), які 
                                                 

1 Бібліографічний запис відповідно до тогочасних вимог. – О. Щ.  
2 Так само.  



• Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.  
До 70-річчя від дня народження : біобібліографія (Київ, 2015) 

–––––––––––––––––––––––––– 
2. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ПРАЦЬ Г. В. ОНКОВИЧ  

2.1. Хронологічний біобібліографічний покажчик  
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 15

навчаються у КІБІ] / Ганна Онкович // Театр.-концерт. Київ : двотижневик 
/ М-во культури, Укр. театр. т-во. – 1980. – № 13. – С. 10–12. 

46. Лингвистические и экстралингвистические аспекты работы с 
газетой на начальном этапе обучения русскому языку: анализ 
существующих пособий по газете / А. В. Онкович. – [НДР, УДК-378, 
№ держ. реєстрації 78054617 звіту з НДР ВШ плану Міносвіти УРСР за 
1980 р.3]. – 7 с.  

47. Методические указания по развитию речи для студентов-
иностранцев строительных и архитектурных специальностей. 
Профессия? – Строитель! / Киев. инж.-строит. ин-т ; сост. А. В. Онкович. – 
Киев : КИСИ, 1980. – 52 с. 

* * * 
1981 
* * * 

48. «В чем выражается истинная любовь к отечеству». 27 апреля – 
Всемирный день породненных городов / [сост.] А. В. Онкович 
// Методические разработки тематических уроков по русскому языку к 
знаменательным датам и событиям (для иностранных студентов 
подготовительного факультета) / Киев. инж.-строит. ин-т ; сост.: 
И. Г. Венералова, Г. С. Ксенофонтова, А. В. Онкович, Е. В. Пасечник, 
М. Л. Рыбакова, В. Г. Фещенко ; отв. за вып. И. Г. Венералова. – Киев : 
КИСИ, 1981. – С. 17–19; 24–28. 

49. Методические разработки тематических уроков по русскому 
языку к знаменательным датам и событиям (для иностранных студентов 
подготовительного факультета) / Киев. инж.-строит. ин-т ; сост.: 
И. Г. Венералова, Г. С. Ксенофонтова, А. В. Онкович, Е. В. Пасечник, 
М. Л. Рыбакова, В. Г. Фещенко ; [отв. за вып. И. Г. Венералова]. – Киев : 
КИСИ, 1981. – 44 с. 

50. Методические указания по развитию речи для студентов-
иностранцев строительных и архитектурных специальностей. 
Профессия? – Строитель! / А. В. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – [2-е 
изд.]. – Киев : КИСИ, 1981. – 68 с. 

* * * 
1982 
* * * 

51. Методические рекомендации по использованию материалов 
советских газет, радио и телепередач в учебном процессе по русскому 
языку : (для иностр. студ. подгот. ф-та) / Киев. инж.-строит. ин-т ; сост. 
А. В. Онкович. – Киев : КИСИ, 1982. – 68 с. 

                                                 
3 Бібліографічний запис відповідно до тогочасних вимог. – О. Щ.  
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52. Методические указания по развитию навыков письменной речи 
к учебнику «Старт-2» / И. Г. Венералова, Г. С. Ксенофонтова, 
А. В. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1982. – 48 с. 

53. Учебные задания к урокам 1, 2 (по учебнику русского языка 
«Старт-2») : для студ.-иностранцев подгот. ф-та / Киев. инж.-строит. ин-т ; 
сост.: М. В. Миронова, А. В. Онкович. – Киев : КИСИ, 1982. – 14 с. 

* * * 
1983 
* * * 

54. Город вечной юности : учеб. пособие для иностр. граждан, обуч. 
на подгот. ф-тах вузов СССР / А. В. Онкович, И. Г. Венералова, 
Е. В. Пасечник. – Киев : Вища шк., 1983. – 158 с. : ил. 

* * * 
1984 
* * * 

55. Газета как актуальное пособие по страноведению при 
обучении иностранцев русскому языку / А. В. Онкович ; Одес. политехн. 
ин-т // Лингвострановедение в обучении русскому языку иностранных 
учащихся на начальном этапе. – Одесса : ОПИ, 1984. – С. 121–122.  

56. К вопросу о содержании страноведческого спецкурса с учетом 
будущей специальности / И. Г. Венералова , А. В. Онкович ; Одес. 
политехн. ин-т // Лингвострановедение в обучении русскому языку 
иностранных учащихся на начальном этапе. – Одесса : ОПИ, 1984. – С. 19–
20.  

57. Методические указания к изучению материалов тематических 
экскурсий студентов-иностранцев подготовительного факультета / М-во 
высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. инж.-строит. ин-т ; [сост.: 
Л. В. Житенева, Е. А. Константинов, Г. С. Ксенофонтова, М. В. Миронова, 
А. В. Онкович, П. П. Полтавец, С. П. Редько, Д. Г. Симоненко ; отв. за вып. 
И. Г. Венералова]. – Киев : КИСИ, 1984. – 36 с. 

58. Методические указания к изучению материалов тематических 
экскурсий студентов-иностранцев подготовительного факультета 
/ Лосева М. Г., Онкович А. В., Стаханова И. Г. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – 
Киев : КИСИ, 1984. – 48 с.  

59. Методические указания по закреплению грамматических 
навыков к учебнику русского языка «Старт-1» для студентов-
иностранцев подготовительного факультета / И. Венералова, Т. Галяко, 
Г. Ксенофонтова, А. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 
1984. – 52 с. 
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* * * 
1985 
* * * 

60. Методические рекомендации к занятиям по спецлексике для 
студентов-иностранцев подготовительного факультета архитектурной 
специальности / А. В. Онкович, Н. Н. Старинская ; Киев. инж.-строит.  
ин-т. – Киев : КИСИ, 1985. – 36 с. 

61. Песню дружбы запевает молодежь : учеб. тексты и задания по 
рус. языку для внеаудитор. чтения на подгот. ф-те / Е. Дятленко, 
Л. Житенева, А. Онкович [и др.] ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 
1985. – 48 с. 

* * * 
1986 
* * * 

62. Тематические занятия по газетным рубрикам как тип 
страноведческого урока при обучении иностранцев русскому языку 
/ А. В. Онкович // Научные традиции и новые направления преподавания 
русского языка и литературы : [сб. тез. VI Междунар. конгресса 
преподавателей русского языка и литературы, Будапешт, 11-16 авг. 1986 г]. – 
Будапешт (Budapest) : [б. и.], 1986. – С. 98–99.  

63. Формирование читательского интереса учащихся из 
развивающихся стран средствами массовой коммуникации 
/ А. В. Онкович // Культурные процессы в развивающихся странах : тез. 
Междунар. конф. в Ин-те востоковедения АН СССР. – М. : Наука, 1986. – 
Т. 2. – С. 126–127. 

* * * 
1987 
* * * 

64. Изменение читательского интереса иностранных учащихся в 
процессе обучения на подготовительном факультете / А. В. Онкович 
// Науч.-информ. бюл. Общесоюз. совета. – М. : [б. и.], 1987. – № 2. – С. 44–
47.  

* * * 
1988 
* * * 

65. «Капитальное строительство» / А. В. Онкович // Русский язык : 
пособие для заруб. граждан, обуч. в вузах СССР. – Киев : Вищ. шк., 1988. – 
С. 336–344. 

66. О некоторых результатах эмпирического исследования интереса 
иностранных учащихся к советским средствам массовой коммуникации 
/ А. В. Онкович // Аннотированная программа ІІ городской конф. молодых 
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ученых «Вопросы описания русского языка как иностранного и методика его 
преподавания». – Киев, 1988. – С. 10.  

67. Псевдокоммуникативные тренировочные упражнения в 
обучении грамматике русского языка на начальном этапе 
/ А. В. Онкович ; Харьков. политехн. ин-т // Актуальные вопросы описания и 
преподавания русского языка и общенаучных дисциплин на начальном этапе 
обучения иностранных учащихся : (метод. реком.). – Харьков : ХПИ, 1988. – 
С. 97–98. 

68. Путевка в жизнь: Анкета-интервью выпускников 
архитектурного ф-та КИСИ / А. В. Онкович // Рад. освіта : газ. – 1988. – 
7 июня.  

69. Формирование информационных интересов средствами 
журналистики в процессе обучения русскому языку иностранцев : дис. 
… канд. филол. наук : [спец.] 10.01.10 / Онкович Анна Владимировна ; Киев. 
гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Київ : [б.в.] 1988. – 211 л.  

Науковий керівник – академік АПН, д-р філол. наук, проф. Костомаров 
Віталій Григорович. 

70. Формирование информационных интересов средствами 
журналистики в процессе обучения русскому языку иностранцев : 
автореф. дис. … канд. филол. наук : [спец.] 10.01.10 «Журналистика» 
/ Онкович Анна Владимировна ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Київ : 
[спец.], 1988. – 24 с. 

71. Що читають іноземні студенти? : [результати опитування понад 
трьохсот студентів, аспірантів, стажистів із п’ятдесяти країн світу; до 
Всесвіт. дня молоді та Міжнар. дня студентів] / Ганна Онкович // Журналіст 
України : вид. Правління Спілки журналістів УРСР. – 1988. – № 11 (167). – 
С. 42–43.  

* * * 
1989 
* * * 

72. Інтернаціональна тематична сторінка у студентській газеті 
/ Г. В. Онкович // Молодежная печать: история, современность, взгляд в 
будущее : тез. науч.-практ. конф., Киев, 19–21 дек. 1989 г. / Киев. гос. ун-т 
им. Т. Г. Шевченко, Союз журналистов УССР ; [редкол. : Ю. В. Бондарь, 
А. И. Мукомела (ред.-сост.) и др.]. – Киев : [б. и.], 1989. – Ч. ІІ. – С. 66–67.  

73. Использование советских средств массовой информации 
(СМИ) в интернационально-патриотическом воспитании иностранных 
учащихся / А. В. Онкович // Проблемы подготовки кадров специалистов 
зарубежных стран в свете нового политического мышления : тез. докл. и 
сообщ. обл. науч.-метод. конф., Одесса, 19–20 сент. 1989 г. / [редкол.: 



• Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.  
До 70-річчя від дня народження : біобібліографія (Київ, 2015) 

–––––––––––––––––––––––––– 
2. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ПРАЦЬ Г. В. ОНКОВИЧ  

2.1. Хронологічний біобібліографічний покажчик  
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 19

Г. В. Ангелов и др.] ; Одес. технол. ин-т пищевой промышленности 
им. М. В. Ломоносова. – Одесса : [б. и.], 1989. – Ч. 2. – С. 141–143.  

74. Молодежная пресса страны и ее читатель – студент-иностранец 
советского вуза / А. В. Онкович // Молодежная печать: история, 
современность, взгляд в будущее : тез. науч.-практ. конф., Киев, 19–21 дек. 
1989 г. / [редкол. : Ю. В. Бондарь, А. И. Мукомела (ред.-сост.) и др.] ; Киев. 
гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Союз журналистов УССР. – Киев : [б. и.], 
1989. – Ч. ІІ. – С. 63–65.  

75. О некоторых результатах эмпирического исследования 
интересов иностранных учащихся к средствам массовой информации 
/ А. В. Онкович ; Киев. гос. ун-т // Вопросы описания русского языка как 
иностранного и методика его преподавания : сб. ст. – Киев : КГУ, 1989. – 
Деп. в НИИ ВШ УДК 800.855:808.02 № 991–996 / 89. Ст. 19.09.894.  

76. «Псевдокоммуникативные» тренировочные упражнения в 
обучении русской грамматике в условиях нерусской языковой среды 
/ А. В. Онкович // Психолингвистические и педагогические основы обучения 
русскому языку в условиях нерусской языковой среды : тез. докл. Междунар. 
симпозиума, Тбилиси, 30 окт.–3 нояб. 1989 г. / [отв. ред. Д. Гоциридзе]. – 
Тбилиси : [Изд-во Тбилис. ун-та], 1989. – С. 226–227. 

77. Подвиг : учеб. пособие для заруб. граждан, обуч. в вузах СССР 
/ А. В. Онкович, Л. В. Житнева, И. Г. Венералова, Л. М. Слюсар. – Киев : 
Вища шк., 1989. – 199 с. 

78. Реализация страноведческого аспекта в учебном пособии 
«Подвиг» / И. Венералова, Л. Житенева, А. Онкович, Л. Слюсар // III 
Междунар. симпозиум Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. по 
лингвострановедению : тез. докл. и сообщ. – Одесса : [б. и.], 1989. – Ч. 1. – 
С. 64–66.  

79. Роль советских средств массовой информации в отражении 
нового политического мышления при обучении иностранцев русскому 
языку / А. В. Онкович // Средства массовой информации в формировании 
нового мышления : материалы науч.-практ. конф. (Ленинград, 19–20 апр. 
1989 г.) / Ленинград. гос. ун-т, ф-т журналистики ; науч. ред. М. И. Хохлов. – 
Л. : ЛГУ, 1989. – С. 66–67.  

80. Страноведческий потенциал советской периодики 
/ А. В. Онкович // III Междунар. симпозиум Междунар. ассоц. 
преподавателей рус. яз. и лит. по лингвострановедению : тез. докл. и сообщ. – 
Одесса : [б. и.], 1989. – Ч. 1. – С. 133–134.  

81. Страноведческий потенциал советской фотожурналистики 
/ А. В. Онкович // Фотография в прессе: проблемы истории, теории и 

                                                 
4 Бібліографічний запис відповідно до збережених архівних даних. – О. Щ. 
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фотожурналистского мастерства : тез. докл. Всесоюз. науч.-теорет. конф. – 
Киев : [б. и.], 1989. – Ч. 2. – С. 21–22.  

* * * 
1990 
* * * 

82. Актуализация «жанрообраза» как форма предъявления 
страноведчески ценной информации / А. В. Онкович // Типы и структура 
урока русского языка как иностранного : тез. докл. Всесоюз. науч.-метод. 
конф. – Минск : [б. и.], 1990. – С. 132-134.  

83. Актуализация «жанрообраза» как форма предъявления 
страноведчески ценной информации / А. В. Онкович // Язык и 
словесность : материалы науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. 
Е. Д. Поливанова, Ташкент, 23–26 окт. 1990 г. : в 3 ч. / [отв. ред. 
В. А. Редькин] ; М-во народ. образования Узбек. ССР, Узбек. респ. пед. ин-т 
рус. яз. и лит-ры. – Ташкент : Укитувчи, 1990. – Ч. ІІ. – С. 220–222.  

84. Журналистско-методический подход к отбору и предъявлению 
материала в учебных пособиях по страноведению / А. В. Онкович 
// Основные направления оптимизации обучения иностранным языкам в 
специальном вузе : тез. науч.-метод. конф., Москва, 22–23 июня 1990 г. 
/ [редкол. : Хомякова Н. П. и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
МИД СССР. – М. : МГИМО, 1990. – С. 234.  

85. Методические рекомендации по развитию грамматических 
навыков для иностранных аспирантов и стажеров технического 
профиля / сост.: А. В. Онкович, Н. Л. Смирнова ; Киев. инж.-строит. ин-т. – 
Киев : КИСИ, 1990. – 80 с. 

86. Методические указания к изучению материалов 
периодической печати для иностранных студентов, стажеров и 
аспирантов / сост.: А. В. Онкович, И. Г. Стаханова, М. Г. Лосева ; Киев. 
инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1990. – 24 с. 

87. Методические указания к изучению периодической печати 
«Революционная суть перестройки» / И. Г. Стаханова, М. Г. Лосева, 
А. В. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1990. – 36 с. 

88. Методические указания к работе с учебником русского языка 
«Старт-1» по закреплению грамматических навыков / И. Г. Стаханова, 
М. Г. Лосева, А. В. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 
1990. – 104 с. 

89. Методические указания по развитию речи для иностранных 
аспирантов, стажеров и студентов / А. В. Онкович, И. Г. Стаханова ; Киев. 
инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1990. – Вып. 1. – 44 с. 

90. Национальные и зарубежные периодические издания в 
формировании интереса иностранных студентов / А. В. Онкович, Маддах 



• Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.  
До 70-річчя від дня народження : біобібліографія (Київ, 2015) 

–––––––––––––––––––––––––– 
2. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ПРАЦЬ Г. В. ОНКОВИЧ  

2.1. Хронологічний біобібліографічний покажчик  
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 21

Мансур, Урбай Хорхе Мангано // Международное сотрудничество в области 
образования и подготовки кадров : тез. Всесоюз. науч.-метод. конф., Москва, 
24–25 апр. 1990 г. / под ред. Г. Ф. Ткача и Н. М. Тимофеевой ; Гос. комитет 
по нар. образованию, Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Науч.-
исслед. центр междунар. образования. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 
1990. – Ч. ІІ. – С. 115–117.  

91. Образки : [гумористичні оповідання «Пес», «Крапка» і «Двері»] 
/ Ганна Онкович // За будівельні кадри : газ. Ради труд. колективу Київ. інж.-
будів. ін-ту. – 1990. – 20 квіт. (№ 13/14). – С. 4.  

92. Периодическая печать как объект страноведения 
/ А. В. Онкович, Минь Шу, Мендес Эрнесто Чагоне // Международное 
сотрудничество в области образования и подготовки кадров : тез. Всесоюз. 
науч.-метод. конф., Москва 24–25 апр. 1990 г. / под ред. Г. Ф. Ткача и 
Н. М. Тимофеевой ; Гос. комитет по нар. образованию, Ун-т дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы, Науч.-исслед. центр междунар. образования. – М. : 
Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – Ч. ІІ. – С. 110–112.  

93. Различные аспекты использования средств массовой 
информации в учебном процессе по русскому языку как иностранному 
/ А. В. Онкович // Актуальные вопросы методики преподавания русского 
языка студентам-иностранцам в нефилологическом вузе : межвуз. сб. науч. 
тр. / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Ростов. н/Д ин-т 
сельскохоз.машиностоения. – Ростов н/Д : [Изд-во Ростов. н/Д ин-та 
сельскохоз. машиностроения], 1990. – С. 154–159.  

94. Роль периодики в гуманизации процесса обучения 
иностранных студентов и специалистов технических вузов 
/ А. В. Онкович // Методические рекомендации к обучению учебно-
профессиональному общению студентов-иностранцев и специалистов в вузах 
нефилологического профиля / Донец. политехн. ин-т. – Донецк : ДонПИ, 
1990. – С. 25–26. 

95. Роль средств массовой информации в социальной адаптации 
иностранных учащихся / А. В. Онкович // Высшая школа и международное 
сотрудничество: опыт, проблемы, перспективы : материалы республик. науч.-
метод. конф., Одесса, 22–23 нояб. 1990 г. / [редкол. : Г. В. Ангелов и др.] ; 
Одес. технол. ин-т пищевой промышленности им. М. В. Ломоносова. – 
Одесса : ОТИПП, 1990. – Ч. 2. – С. 241–242.  

96. Удовлетворение информационных интересов учащихся 
средствами журналистики в процессе обучения русскому языку как 
иностранному / А. В. Онкович // Русский язык и литература в общении 
народов мира: проблемы, функционирования и преподавания : тез. докл. и 
сообщ. VII конгресса Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. – М. : 
Рус. язык, 1990. – С. 346–347.  
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97. Учебные задания для самостоятельной работы студентов-
иностранцев (на материале текстов об экологии) / Киев. инж.-строит. ин-
т. ; сост.: Н. П. Матвеева, А. В. Онкович. – Киев : КИСИ, 1990. – 56 с.  

98. Учебные задания к урокам 1, 2 (по учебнику русского языка 
«Старт-2») / М. В. Миронова, А. В. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – 
Киев : КИСИ, 1990. – 16 с. 

99. Учебные тексты для самостоятельной работы студентов-
иностранцев (на материале текстов по экологии) / Н. Матвеева, 
А. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1990.  

100. Це було недавно… : [публіцист. виступ Ганни Онкович, канд. 
філол. наук, чл. ред. ради газети «За будівельні кадри», співробітниці 
редакції 1967–71 рр., життя якої 20 років пов’язано з КІБІ] / Г. Онкович // За 
будівельні кадри : газ. Ради труд. колективу Київ. інж.-будів. ін-ту. – 1990. – 
20 квіт. (№ 13/14). – С. 1–2.  

* * * 
1991 
* * * 

101. Газетные жанры в активизации страноведческой темы 
/ А. В. Онкович // Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм : 
материалы межвед. науч.-теорет. конф., Харьков–Сочи, 1991 г. / [под ред. 
Д. И. Руденко и др.] ; Харьков. ин-т механизации и электрификации 
сельского хозяйства. – Харьков : Изд-во ХИМЭСХ, 1991. – Вып. 1, ч. 2. – 
С. 468.  

102. Дивосвіт незнищенності народного духу / Г. В. Онкович, 
В. В. Чепелик // Викладання українознавчих дисциплін в економічних і 
технічних вузах : тези наук.-метод. конф. – Тернопіль : Ред.-видав. від. упр. 
по пресі, 1991. – С. 92–94.  

103. Журналистско-методический подход в формировании 
коммуникативной компетенции иностранных учащихся / А. В. Онкович 
// Учебно-воспитательный процесс на подготовительном факультете: новые 
подходы и результаты : материалы межвуз. науч.-метод. конф., посвящ. 25-
летию подготовит. ф-та для иностр. граждан РОДНМИ / Ростов. ордена 
Дружбы народов мед. ин-т. – Ростов н/Д : [Изд-во РОДНМИ], 1991. – С. 148–
151.  

104. Журналистско-методический подход в формировании 
профессиональных качеств преподавателя-русиста / А. В. Онкович 
// Современные подходы к формированию профессиональных качеств 
учителя-русиста зарубежной школы : тез. докл. и сообщ. III Междунар. 
конф. – Волгоград : Наставник, 1991. – С. 9–11.  

105. Журналистско-методический подход как способ 
формирования лингвистической, страноведческой и коммуникативной 
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компетенций учащихся / А. В. Онкович // Leksikoloġijas aktuālās problēmas 
[Актуальные проблемы лексикологии : тез. докладов науч.-метод. конф., 
Даугавпилс, 23–26 апр. 1991 г.] / М-во нар. образования Латв. Респ. ; 
Даугавп. пед. ин-т, каф. общ. и рус. языкознания ; [редкол.: М. Ю. Новикова 
(отв. ред.) и др.]. – Даугавпилс : [Изд-во Даугавп. пед. ин-та], 1991. – Ч. 2. – 
С. 25–26.  

106. «Забута архітектура» та її майстри у посібнику з української 
мови / Г. В. Онкович // Використання спадщини повернутих і забутих діячів 
науки і культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : тези 
республік. міжвузів. наук.-практ. конф., Рівне, 29–31 трав. 1991 р. / Рівнен. 
пед. ін-т. – Рівне : РПІ, 1991. – С. 78–79.  

107. «Забута архітектура» та її майстри у посібнику з української 
мови / Г. В. Онкович, В. В. Чепелик // Материалы ІІ Междунар. семинара 
«Славянская культура в современном мире (изучение и преподавание в 
иноязычной аудитории)», Киев, 30 сент.–6 окт. 1991 г. / Центр славистики, 
Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. ; [отв. ред. С. П. Фатеев]. – Киев : КГПИИЯ, 
1991. – С. 77–79.  

108. Материалы предвыборной агитации как источник актуальной 
страноведческой информации на занятиях по русскому языку 
/ А. В. Онкович // Традиционное и новое в теории и практике преподавания 
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5Дані (назва конференції тощо) потребують уточнення. – О. Щ.  
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146. Початковий курс української мови: технічна термінологія : 
[навч. посіб. для інозем. студентів підгот. від-нь] / С. В. Альохіна, 
О. В. Кащенко, Г. В. Онкович, Я. М. Шутенко ; за заг. ред. Г. В. Онкович ; Ін-
т систем. дослідж. освіти. – Київ : ІСДО, 1993. – 62 с. 

147. Пресодидактика в розширенні обріїв світобачення на заняттях 
з мови / Г. В. Онкович // Язык и культура : тез. Второй Междунар. науч. 
конф. : в 2 ч. / Киев. ун-т им. Тараса Шевченко, Укр. ин-т междунар. 
отношений, каф. укр. и рус. яз. ; [сост. С. Б. Бураго]. – Киев : [б. и.], 1993. – 
Ч. 2. – С. 143–144. – (Б-ка журн. «Collegium»).  

148. Пресоукраїнознавство як засіб експлікації українознавчих 
знань на заняттях з мови / Г. В. Онкович // Українознавство і гуманізація 
освіти : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Дніпропетр. 
держ. ун-ту, Дніпропетровськ, 19–21 трав. 1993 р. : у 4 т. / Дніпропетр. держ. 
ун-т ; [редкол.: Г. П. Макаров (відп. ред.) й ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во 
ДДУ, 1993. – Ч. 3. – С. 71–72. 

149. Прессодидактика и прессолингводидактика / А. В. Онкович 
// Журналистика в 1992 году. СМИ в условиях информационного рынка 
/ Моск. гос. ун-т. – М. : МГУ, 1993. – Ч. 3. – С. 38–39. 

150. Прессодидактика и прессолингводидактика на начальном и 
среднем этапах обучения языку иностранных студентов / А. Онкович 
// Основные тенденции в организации и содержании учебного процесса на 
начальном и среднем этапах обучения (в условиях его прагматической 
ориентации) : тезисы докл. и сообщ. Междунар. конф. / МАПРЯЛ, Рос. ун-т 
Дружбы народов, Ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина ; [редкол.: Н. Е. Кухаревич 
(отв. ред.) и др.]. – М. : ПАИМС, 1993. – С. 25.  

151. Українська мова як іноземна: програми дій у контексті «Мова 
і культура» / Г. В. Онкович, Л. М. Паламар  // Язык и культура : тез. Второй 
междунар. науч. конф., Киев, 23–27 июня 1993 г. : в 2 ч. / Ин-т междунар. 
Отношений ; [сост. С. Б. Бураго]. – Киев : ИМО, 1993. – Ч. 2. – С. 115–116.  

152. Українська архітектура у посібнику з української мови 
/ Г. В. Онкович // Українська мова у вищих навчальних закладах України : 
темат. зб. наук. пр. / уклад. : Л. М. Паламар (керівник), І. В. Коропенко ; Ін-т 
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систем. дослідж. освіти, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : НМК ВО, 
1993. – С. 51–56.  

153. Фотожурналістика на заняттях з розвитку мови / Г. В. Онкович 
// Функціонування української культури та мови в умовах регіонів України з 
багатонаціональним складом населення : матеріали Всеукр. наук.-метод. 
конф., Одеса, 18–19 листоп. 1993 р. / М-во освіти України, Ін-т систем. 
дослідж. освіти, Рада ректорів Одес. Південного центру, Одес. технол. ін-т 
харч. промисловості ім. М. В. Ломоносова. – Одеса : [б. в.], 1993. – С. 156–
158.  

154. Фразеологізми як національно-культурний компонент 
українознавства на заняттях з української мови як іноземної 
/ Г. В. Онкович // Проблеми викладання фольклору та етнології у вузах, 
школах, ліцеях України : матеріали та тези наук.-метод. конф., Рівне, 17–
19 трав. 1993 р. / Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : [б. в.], 1993. – С. 12–
14.  

155. Читаймо газету разом! Ч. 1 : Пресодидактика : навч. посіб. для 
інозем. студентів підгот. від-нь / Г. В. Онкович ; Ін-т систем. дослідж. 
освіти. – Київ : ІСДО, 1993. – 59 с. 

156. Экстралингвистические факторы как параметры 
страноведения при использовании периодической печати в обучении 
языку / А. В. Онкович // Обучение иностранных учащихся: теоретические 
проблемы и практический опыт : материалы межвуз. науч.-метод. конф., 
Харьков, 1991 / [отв. за вып. В. Д. Шех] ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков : ХГУ, 
1993. – С. 89.  

* * * 
1994 
* * * 

157. До історії викладання української мови / Г. В. Онкович // Історія 
науки і техніки: проблеми дослідження, викладання, гуманізації освіти : тези 
доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Донецьк : Пороги, 1994. – С. 211–212.  

158. До перспектив розвитку методики викладання української 
мови / Г. В. Онкович // Ментальність. Духовність. Саморозвиток 
особистості : тези доп. та матеріали Міжнар. конф., Луцьк, 18–23 черв. 
1994 р. : [у 2 ч.] / АПН України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т 
психології АПН України [й ін.] ; за ред. О. В. Киричука [й ін.]. – Київ ; 
Луцьк : Фундація ім. О. Ольжича, 1994. – Ч. 2. – С. 401-403.  

159. Євстігнєєва Г. А. Перші кроки українського мовлення : [навч. 
посіб. для студентів-іноземців, які вивчають укр. мову] / Г. А. Євстігнєєва ; 
[за заг. ред. Г. В. Онкович] ; Ін-т систем. дослідж. освіти, Львів. мед. ін-т. – 
Київ : [б. в.], 1994. – 66, [1] с. 
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160. Журналистско-методический подход как способ предъявления 
актуальной страноведческой информации / О. С. Коноваленко, 
Г. В. Онкович // IV Междунар. симпозиум по лингвострановедению, Москва, 
31 янв.–4 февр. 1994 г. : тез. докл. и сообщ. / Междунар. ассоц. 
преподавателей рус. яз. и лит., Рос. фонд мира, Ин-т рус. яз. им. 
А. С. Пушкина. – М. : [ИРЯП], 1994. – С. 115–117.  

161. Зв’язок української військової періодики з інформаційними 
інтересами і тематичними перевагами сучасної молоді та шляхи 
задоволення її інформаційних потреб / Г. В. Онкович // Засоби масової 
інформації і становлення національної армії України : зб. наук. пр. – Київ : 
[б. в.], 1994. – С. 117–120.  

162. «Коли я почула виступи учасників конференції й 
познайомилася з ними ближче...» [завершальне слово-враження від участі у 
міжнародній наукової конференції з питань методики викладання української 
мови як іноземної (Ялта, 1994) у розлогому матеріалі «Українська мова як 
іноземна» (за рубрикою «Актуальна тема») кореспондента «Освіти» й 
доповідача з проблеми «Пресодидактика й пресолінгводидактика у 
навчальному процесі з української мови як іноземної» Ганни Онкович, 
докторанта Українського педагогічного університету імені М. Драгоманова] 
/ Ганна Онкович // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 1994. – № 31–
32 (69–70). – 27 квіт. – 3 трав. – С. 5.  

163. Лінгвокраїнознавчий компонент української етнофразеології 
/ Г. В. Онкович // Национальное своеобразие славянских культур и 
литератур. Ч. 2: материалы межвуз. конф. учёных стран Содружества / М-во 
образования, Измаил. гос. пед. ин-т, каф. мировой худож. культуры и лит-ры, 
каф. рус. лит., Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова ; [редкол. : 
И. Ю. Андрианов и др.]. – Измаил : Изд-во Измаил. пед. ин-та, 1994. – С. 21.  

164. Методика викладання української мови як складова 
українознавства / Г. В. Онкович // Мовна дійсність в Україні (проблеми, 
перспективи) : тези доп. і повідомл. наук. конф. – Вінниця : [б. в.], 1994. – 
Ч. 2. – С. 193–195.  

165. Орієнтири концепції навчальної книги / О. С. Коноваленко, 
Г. В. Онкович // Мовна дійсність в Україні (проблеми, перспективи) : тези 
доп. і повідомл. наук. конф. – Вінниця : [б. в.], 1994. – Ч. 2. – С. 205–207.  

166. Періодичні видання – виразники інтересів молоді 
/ Г. В. Онкович // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та 
повідомл. Другої всеукр. наук.-теорет. конф., Львів–Житомир, 21–22 груд. 
1994 р. / [редкол.: М. М. Романюк (відп. ред.) й ін.]. – Львів ; Житомир : 
[б. в.], 1994. – С. 107–109.  

167. Персоналии как знаки национальной культуры в 
формировании национально-культурного компонента коммуни-
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кативной компетенции / А. В. Онкович // IV Междунар. симпозиум по 
лингвострановедению, Москва, 31 янв.–4 февр. 1994 г. : тез. докл. и сообщ. 
/ Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Рос. фонд мира, Ин-т рус. 
яз. им. А. С. Пушкина. – М. : [ИРЯП], 1994. – С. 166–168. 

168. Персоналії як знаки національної культури / Г. В. Онкович 
// Язык и культура : доклады Третьей междунар. конф. / сост. С. Б. Бураго ; 
Укр. ин-т междунар. отношений Киев. ун-та им. Тараса Шевченко, каф. укр. 
и рус. яз., Фонд гуманит. развития «Collegium». – Киев : [б. в.], 1994. – 
С. 103–112. – (Б-ка журн. «Collegium»).  

169. Пресодидактика та пресолінгводидактика у навчальному 
процесі з української мови як іноземної / Г. В. Онкович // Українська мова 
як іноземна: проблеми методики викладання : зб. матеріалів Міжнар. наук. 
конф., Ялта, вересень 1993  / сост. І. Осташ. – Львів : Каменяр, 1994. – С. 80–
88.  

170. Прессодидактика и прессолингводидактика в формировании 
личности учителя-лингвиста / А. В. Онкович // Русский язык и литература 
в современном диалоге культур : тез. докл. VIII Междунар. конгресс 
Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Регенсбург, 22–26 авг. 
1994 г. / МАПРЯЛ, Союз преподавателей рус. яз. в Германии. – Регенсбург : 
[б. и.], 1994. – С. 194–195.  

171. «Прихована» граматика у початково-предметних курсах 
української мови для іноземних студентів / Я. М. Шутенко, Г. В. Онкович, 
С. В. Альохіна, О. В. Кащенко // Язык и культура : докл. Третьей междунар. 
конф. / сост. С. Б. Бураго ; Укр. ин-т междунар. отношений Киев. ун-та им. 
Тараса Шевченко, каф. укр. и рус. яз., Фонд гуманитар. развития 
«Collegium». – Киев : [б. в.], 1994. – С. 290–291. – (Б-ка журн. «Collegium»). 

172. Слово-тема как образно-эмоциональный знак культуры в 
формировании «культурной памяти» учащихся / А. В. Онкович 
// Международная конфренция по русскому языку : тезисы конф. 
/ Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и лит. ; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. – М. : [МГУ], 1994. – С. 130–131. 

173. Слово-тема как свернутый национально-культурный текст в 
серии книг для иностранцев / А. В. Онкович // Национально-культурный 
компонент в тексте и языке : тез. докл. Междунар. науч. конф. – Минск : 
Універсітацкае, 1994. – Ч. 2. – С. 113–115.  

174. Слово-тема як згорнутий національно-культурний текст і 
методика його актуалізації в аудиторії студентів-іноземців / Г. В. Онкович 
// Текст и методика его анализа : материалы VII Междунар. науч. конф. по 
проблемам семант. исслед. – Харьков : [б. и.], 1994. – Ч. ІІІ. – С. 98–102.  

175. Сторінки українознавства: кн. для читання і розвитку мовлення 
студентів, що вивчають укр. мову як іноземну : [навч. посіб. для студентів, 
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що вивчають укр. мову як іноземну] / Г. В. Онкович ; М-во освіти, Ін-т 
систем. дослідж. освіти. – Київ : ІСДО, 1994. – Ч. 1. – 96 с. 

176. Українська мова як іноземна : [розлогий матеріал, підгот. 
Ганною Онкович, кореспондентом тижневика «Освіта» (і водночас 
докторанткою Укр. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова), під рубрикою 
«Актуальна тема» за виступами учасників міжнар. наук. конф. з питань 
методики викл. укр. мови як іноземної, що відбулася у Ялті] / Ганна Онкович 
// Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 1994. – 27 квіт.–3 трав. 
(№ 31/32). – С. 4–5.  

177. Фразеологізми як національно-культурний компонент 
українознавства / Ганна Онкович // Дивослово : Укр. мова й літ. в навч. 
закл. : щоміс. наук.-метод. журн. МОН України / М-во освіти і науки 
України. – 1994. – № 9. – С. 12–16. 

* * * 
1995 
* * * 

178. Малые жанры научной литературы в обучении аспирантов-
иностранцев как речевые стимуляторы / А. В. Онкович // Формы и методы 
интенсификации учебного процесса при обучении студентов русскому 
языку : тез. докл. Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 22 июня 1995 г. : в 
2 т./ Белорус. гос. эконом. ун-т. – Минск : БГЭУ, 1995. – С. 84–86.  

179. Специфика лингводидактической литературы в 
инонациональном культурном окружении / А. В. Онкович // Славянские 
культуры в инонациональной среде : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., Кишинёв, май 1995 г. / Фонд славян. письменности и культуры в Респ. 
Молдова, Рус. община в Молдове ; [ред. совет: Г. Г. Кадымов [и др.], науч. 
ред. И. А. Ионова, отв. за вып. И. Г. Васильев]. – Кишинёв : [ПАРАГОН], 
1995. – С. 195–197. 

180. Теоретичні основи використання засобів масової інформації у 
навчанні української мови студентів-нефілологів : дис. … д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Методики викладання (української мови)» / Онкович Ганна 
Володимирівна ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б.в.], 
1995. – 380 арк.  

Науковий консультант – д-р філол. наук, проф. Плющ Марія Яківна. 
181. Теоретичні основи використання засобів масової інформації у 

навчанні української мови студентів-нефілологів : автореф. дис. … д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Методики викладання (української мови)» 
/ Онкович Ганна Володимирівна ; Укр. держ. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б.в.], 1995. – 46 с. 
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* * * 
1996 
* * * 

182. Категорія часу: українсько-китайські паралелі (лінгво-
дидактичний аспект) / Г. В. Онкович, Єн-Ті Лін // Сучасні проблеми 
вивчення фольклору та літератури у вищих навчальних закладах : матеріали 
наук.-практ. конф., Мелітополь, 27–29 трав. 1996 р. / М-во освіти України, 
Мелітоп. держ. пед. ін-т, Ін-т українознавства, каф. фольклористики Київ. ун-
ту ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Л. Я. Дергаль та M. М. Конончука]. – 
Мелітополь ; Київ : [б. в.], 1996. – С. 92–95.  

183. Персоналії як духовні орієнтири молоді / Галина [Ганна] 
Онкович // Рідна шк. – 1996. – Лют. (№ 2). – С. 32–34. 

184. Слово-тема: лингводидактический аспект / А. В. Онкович 
// Языковая номинация : тез. докл. Междунар. науч. конф. – Минск : МГЛУ, 
1996. – С. 153–154. 

185. Українська лінгводидактика в історичному контексті 
/ Г. В. Онкович // Мова і культура : матеріали IV Міжнар. конф. / Ін-т міжнар. 
відносин. – Київ : ІМВ, 1996. – С. 238–247.  

* * * 
1997 
* * * 

186. Засоби масової інформації у навчанні мови (українознавчий 
аспект) / Ганна Онкович // Дивослово : Укр. мова й літ. в навч. закл. : щоміс. 
наук.-метод. журн. МОН України / М-во освіти і науки України. – 1997. – 
№ 5/6. – С. 19–24. 

187. Засоби масової інформації у формуванні національної 
самосвідомості в загальноосвітній школі : метод. рек. / Г. В. Онкович. – 
Сімферополь, 1997. – С. 52–56. 

188. Масовокомунікаційний навчальний текст як основа 
мовотворчої діяльності / Г. В. Онкович // Мова і культура : матеріали 
V Міжнар. конф. / Ін-т міжнар. відносин. – Київ : ІМВ, 1997. – Т. 5. – С. 73–
74.  

189. Пресодидактика і пресолінгводидактика у розширенні 
культурної пам’яті студентів технічного вищого навчального закладу 
/ Г. В. Онкович // Актуальні проблеми вивчення та викладання філологічних 
дисциплін у технічному вузі : тези Міжнар. наук. конф. / Київ. міжнар. ун-т 
цивіл. авіації. – Київ : КМУЦА, 1997. – С. 66-68.  

190. Українознавство і лінгводидактика : навч. посіб. / Ганна 
Онкович ; Держ. акад. керів. кадрів освіти. – Київ : Логос, 1997. – 105 с. 

191. Українська лінгводидактика як складова українознавства 
/ Г. В. Онкович // Післядипломна освіта педагогічних кадрів: проблеми 
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розвитку : матеріали звіт. наук. конф., Київ, 31 жовт.–1 листоп. 1997 р. / [за 
ред. М. І. Дробнохода, С. В. Крисюка, Г. А. Дмитренка й ін.] ; Укр. ін-т 
підвищення кваліф. керів. кадрів освіти М-ва освіти України. – Київ : 
УІПКККО, 1997. – С. 260–262.  

* * * 
1998 
* * * 

192. Вікові ознаки. Кульбабка. Доля моря. На жаль. Рондо : [вірші] 
/ Ганна Онкович // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при УККА (США). – 1998. – 
Листоп. (ч. 3 (121)). – С. 23. 

193. Жанр як методична категорія у навчанні мови іноземних 
спеціалістів / Г. В. Онкович // Наука і сучасність : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-
т ім. М. П. Драгоманова ; ред.: М. І. Шкіль. – Київ : НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 1998. – Ч. 3. – С. 117–122.  

194. Засоби масової інформації (ЗМІ) і «гнучкі моделі навчання» 
/ Г. В. Онкович // Проблеми утвердження і функціонування державної мови в 
Україні : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 28–29 листоп. 1996 р. / Нац. 
ун-т «Київо-Могилянська академія». – Київ : КМ Академіа, 1998. – С. 152–
154.  

195. Знаки украинской национальной культуры как речевые 
стимуляторы / А. В. Онкович // Изучение славянских языков, литератур и 
культур в инославянской среде : тез. и резюме [Междунар. симпозиума, 
посвящ. 120-летию каф. рус. яз. и 50-летию Славистич. об-ва Сербии, 
Белград, 1–5 июня 1998 г.] / [каф. славистики филол. ф-та Белград. ун-та, 
Славистич. об-во Сербии, МАПРЯЛ]. – Белград : [Изд-во Белград. ун-та], 
1998. – С. 67–68.  

196. Культурологічний аспект числа / Ван Чао Джон, Г. В. Онкович 
// Теория и практика преподавания славянских языков : тез. докл. 
IV Междунар. конф., Печ, 24–25 апр. 1998 г. / Ун-т им. Януса Паннониуса, 
каф. славянской филологии, [МАПРЯЛ] ; ред.: В. Комаров [и др.]; отв. за 
вып. Э. Лендваи. – Печ : [Ун-т им. Януса Паннониуса], 1998. – С. 87–88.  

197. Методологія українознавства: мовно-навчальний аспект 
/ Г. В. Онкович // Актуальні проблеми теорії і практики післядипломної 
освіти керівних і педагогічних кадрів : матеріали звіт. наук. конф., 5–6 берез. 
1998 р. / М-во освіти України, Держ. акад. керів. кадрів освіти. – К. : ДАККО, 
1998. – Ч. ІІ. – С. 85–87.  

198. На журавлиних крилах6 / Ганна Онкович. – Київ : Творче 
Об’єднання «Собор», 1998. 

                                                 
6 Дані потребують уточнення. – О. Щ. 
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199. Персоналії як духовні орієнтири сучасної молоді / Г. В. Онкович 
// Мова та культура. – Київ : [б. в.], 1998. – Т. 4. – С. 193.  

200. Пресодидактика і пресолінгводидактика – нові 
лінгвометодичні відгалуження / Г. В. Онкович // Теория и практика 
преподавания славянских языков : тез. докл. ІV Междунар. конф., Печ, 24–
25 апр. 1998 г. / Janus Pannonius Tudományegyetem. – Печ : [Ун-т им. Януса 
Паннониуса], 1998. – С. 127–128.  

201. Пресодидактика у розширенні «культурної пам’яті» студентів 
педагогічних навчальних закладів / Г. В. Онкович // Наук. зап. Київ. держ. 
пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ : КДПУ ім. М. П. Драгоманова, 
1998. – С. 98–107.  

202. Про деякі особливості вивчення української граматики 
іноземними студентами / Шен-Ін Ванг, Єн-Ті Лін, Г. В. Онкович // Мова і 
культура : [матеріали] VI міжнар. наук. конф. – Київ : Collegium, 1998. – Т. 5 : 
Проблеми гуманізації навчання і культурологічний підхід у методиці 
викладання мови і літератури. – С. 17–19.  

203. Про українське – Європі : [про участь у Міжнар. конф. «Теорія та 
практика викладання слов’ян. мов», що пройшла в угорському місті Печ 
наприкінці квітня п. р.] / Ганна Онкович // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при 
УККА (США). – 1998. – Листоп. (ч. 3 (121)). – С. 17–18. 

204. Птахи нашої молодості : [про Анатолія Михайловича Тугая] 
/ Ганна Онкович // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 1998. – № 25 
(371). – 1–8 квіт. – С. 2.  

205. Слово-тема як конденсат культурологічних знань і підходи до 
його актуалізації / Ганна Онкович // Изучаванье словенских jезика, 
кньижевности и култура у инословенскоj средини : меъународни симпозиjум 
поводом 120-годишньице Катедре за руски Jезик и 50-годишньице 
Славистичког друштва Србиjе : сб. науч. тр. / Станкович ; приред.: Богольуб 
Станкович. – Беолград : [Славистичко друштво Србиjе], 1998. – С. 378–384.  

206. Соціальні стереотипи як мовленнєві стимулятори 
/ Г. В. Онкович, Ван Чао Джон, Пендт Шао Бен // Мова і культура : 
[матеріали Шостої Міжнар. наук. конф.] / Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-
ту ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. мови НАН України, Фонд гуманіт. розвитку 
«Collegium» ; [за заг. ред. С. Б. Бураго ; редкол.: Ю. Л. Булаховська й ін.]. – 
Київ : ФГР «Collegium», 1998. – Т. V: Проблема гуманізації навчання і 
культурологічний підхід у методиці викладання мови і літератури. – С. 59–
60. – [Б-ка журналу «Collegium»].  

207. Українська мова для іноземних студентів: початково-
предметні курси (Математика. Креслення. Хімія. Фізика. Біологія) : навч. 
посіб. / C. B. Альохіна, Г. В. Онкович, Я.-С. М. Шутенко. – Київ : АртЕк, 
1998. – 152 с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні). 
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208. Учет фактора «счетное слово» при обучении китайцев 
русскому/украинскому языку / Шен-Ін Ванг, А. Онкович // Теория и 
практика преподавания славянских языков : тез. докл. ІV Междунар. конф., 
Печ, 24–25 апр. 1998 г. / Janus Pannonius Tudományegyetem. – Печ : [Ун-т им. 
Януса Паннониуса], 1998. – С. 126-127. 

209. Учет фактора «счетное слово» при обучении китайцев 
русскому (украинскому) языку / А. Онкович // Мова і культура : матеріали 
Шостої Міжнар. наук. конф. / Ін-т міжнар. відносин. – Київ : ІМВ, 1998. – 
С. 19–20.  

210. Федоренко Є. Розсуваючи горизонти : [про нову працю 
Онкович Г. В. Українознавство і лінгводидактика / Г. В. Онкович. – Київ : 
вид.-во «Логос», 1997] / Федоренко Євген // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при 
УККА (США). – 1998. – Листоп., ч. 3 (121). – С. 15–16.  

211. Шукаймо корені... : [враження від наук.-практ. семінару 
«Національне виховання та його технології на уроках українознавства» у 
Київ. гімназії східних мов № 1] / Ганна Онкович // Рідна шк. : вид. Шкіл. 
Ради при УККА (США). – 1998. – Листоп. (ч. 3 (121)). – С. 24–25. 

* * * 
1999 
* * * 

212. Бажання [вірш] / Ганна Онкович // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при 
УККА (США). – 1999. – Берез. (ч. 1 (122)). – С. 22. 

213. Врахування національно-культурної специфіки тексту при 
роботі над граматичною темою «Прикметник» (на прикладі навчального 
посібника «Український рік у прикметах та прикметниках») 
/ Г. В. Онкович // Национально-культурный компонент в тексте и языке : 
материалы ІІ Междунар. науч. конф. – Минск : [б. и.], 1999. – Ч. 1. – С. 69–71. 

214. На журавлиних крилах. Відомому діячеві української діаспори 
Євгену Федоренку – 70 / Ганна Онкович // Укр. мова та літ. в шк. : наук.-
метод. журн. – 1999. – № 1. – С. 67. 

215. Пресодидактика і пресолінгводидактика – нові 
лінгвометодичні відгалуження / Г. В. Онкович // Slavika 
Quinqueecclesiensia. V: Literatura Methodica : a szláv nyelvek oktatásának 
elmélete és gyakorlata IV. nemzetközi konferencia anyaga, Pécs, 1998 ápr. 24–25 
[материалы ІV-й Междунар. конф. «Теория и практика преподавания 
славянских народов», Печ, 24–25 апр. 1998 г. / Janus Рannonius 
Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, szláv filológiai tanszék  [Ун-т 
им. Януса Паннониуса, фак. гуманит. наук, каф. славянской филологии] 
szerkesztö: Lendvai Endre , társszerkesztö: Hajzer Lajos [под. общ. ред. Эндре 
Лендваи, Лайош Хайзер]. – Pécs : JРТЕ, 1999. – С. 253–264.  
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216. Прессодидактика и прессолингводидактика – новые 
лингвометодические ответвления / А. Онкович // ІХ Междунар. конгресс 
Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. «Русский язык, литература и 
культура на рубеже веков», Братислава, Словацкая Респ., 16–21 авг. 1999 г. : 
тез. докл. и сообщений : в 2 ч. / [редкол. : П. Шима и др. ; отв. ред. О. 
Ковачичова] ; МАПРЯЛ, Asociácia rusistov Slovenska. – Братислава : [б. и.], 
1999. – Ч. 2. – С. 76–77.  

217. Роль преси національних меншин в соціалізації особистості 
/ Г. В. Онкович // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред. А. Й. Капської. – Київ : НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 1999. – Спецвип. – С. 79–85.  

218. У Краківській фундації Святого Володимира [про роботу і деякі 
заходи організації] / Ганна Онкович // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при УККА 
(США). – 1999. – Трав. (ч. 2 (123)). – С. 20. 

219. Українознання у навчальній книзі з мови / Ганна Онкович 
// Україна, українці, українознавство у XX ст. в джерелах і документах : зб. 
наук. пр. : у 2 ч. / редкол.: Петро Кононенко [та ін.] ; Ін-т українознавства 
Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : НВЦ «Наша культура і наука», 
1999. – Ч. 2. – С. 360–365.  

220. Українолінгвознавство та лінгвоукраїнознавство – чи тотожні 
ці поняття? / Г. В. Онкович // Наука і сучасність : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-
т ім. М. П. Драгоманова ; редкол.: М. І. Шкіль (голова) [та ін.]. – Київ : Логос, 
1999. – Ч. ІІІ. – С. 141–149.  

* * * 
2000 
* * * 

221. Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із 
особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини 
«Україна» ; за заг. ред. П. М. Таланчука, Г. В. Онкович. – Київ : Ун-т 
«Україна», 2000. – 385 с. 

222. Вправа на словотвір / Ганна Онкович // Укр. мова та літ. в шк. : 
наук.-метод. журн. – 2000. – № 2. – С. 7–8. 

223. До визначення змісту та методів лінгвонародознавчої роботи у 
навчально-мовному процесі навчальних закладів етнічних меншин 
/ Г. В. Онкович // Мова і культура : наук. вид. Сер. Філологія / Ін-т міжнар. 
відносин Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Ін-т мовознавства ім. 
О. О. Потебні, Фонд культури і мистецтв «Парад Планет». – Київ : Видав. 
Дім Дмитра Бураго, 2000. – Вип. 2, т. 2 : Національні мови і культури в їх 
специфіці і взаємодії. Проблеми гуманізації навчання і культурологічний 
підхід до викладання мови і культури. – С. 370–372. 
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224. Кульбабки : [цикл віршів-мініатюр «Заповіт», «Кульбабка», 
«Дивина», «За Екзюпері», «Літера "Ї"», «Щастя», «Доля» й ін.] / Ганна 
Онкович // Університет «Україна». – 2000. – Трав.–черв. (№ 3). – С. 3. 

225. Курс «Історія української та зарубіжної культури» в 
Університеті «Україна»: пошук нових шляхів у донесенні знань 
/ 3. Ф. Донець , Г. В. Онкович // Актуальні проблеми виховання та навчання 
студентів із особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкр. міжнар. ун-т 
розвитку людини «Україна» ; за заг. ред. П. М. Таланчука, Г. В. Онкович. – 
Київ : Ун-т «Україна», 2000. – С. 265–270.  

226. Лінгвокультурологія – нове відгалуження у сфері 
гуманітарного знання / Г. В. Онкович // Всеукр. наук.-метод. конф. 
«Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи», Київ, 24–
25 трав. 2000 р. : тези доп. – Київ : ВЦ «Київ. ун-т», 2000. – С. 325–328.  

227. Не згадуйте – пам’ятайте : [діалог про час і соціальні, 
державотворчі, педагогічні проблеми незалежної України ведуть президент 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 
П. М. Таланчук і проректор з наукової роботи Університету, завідувач 
відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти АПН 
України Г. В. Онкович] / Ганна Володимирівна Онкович, Петро Михайлович 
Таланчук // Вітчизна : журн. письменників України. – 2000. – Трав.–черв. 
(№ 5/6). – С. 120–127.  

228. Новітні терміни лінгводидактики / Г. В. Онкович // Сучасні 
проблеми термінології та термінографії : тези доп. Міжнар. наук. конф., Київ, 
2–4 лют. 2000 р. / уклад. З. У. Борисова ; Київ. міжнар. ун-т цивільної авіації, 
каф. укр. та рос. мов, Міжнар. асоц. східнослов’ян. лексикографії ім. 
Лаврентія Зізанія Тустанівського, Харків. лексикограф. т-во. – Київ : 
КМУЦА, 2000. – С. 93–94.  

229. Онкович Анна Владимировна : [про декілька нових наук. вид. 
Г. В. Онкович] // Українське журналістикознавство. Дисертаційні 
дослідження, 1982-2000 рр. : бібліогр. покажч. / уклад. Б. І. Черняков ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2000. – 
С. 24. 

230. Перша міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими 
потребами» / Г. В. Онкович // Актуальні проблеми виховання та навчання 
студентів із особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т 
розвитку людини «Україна» ; за заг. ред. П. М. Таланчука, Г. В. Онкович. – 
Київ : Ун-т «Україна», 2000. – С. 375–379.  

231. Проблемы внедрения и функционирования украинского языка 
в Украине / Анна Онкович // Abstracts of VI ICCEES World Congress 
of Central and Eastern European Studies, Tampere [Finland], 29 July – 3 аugust 
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2000 [Тезисы VI Всемирного конгресса исследователей Центральной и 
Восточной Европы, Тампере [Финляндия], 29 июля – 3 авг. 2000 г.] / ed. : 
Petra Silisalo-Katajisto and Paul Fryer. – Tampere : [б. и.], 2000. – Р. 312.  

232. Раз добром зігріте серце… : [про першу іноземну групу (на чолі зі 
Світланою Шварц) з університету міста Гале (Німеччина), на якій перевірено 
ефективність «Українікуму» – декількатижневих курсів прискореного 
вивчення укр. мови з одночасним ознайомленням слухачів із укр. культурою, 
Києвом, Україною] / Ганна Онкович // Укр. мова і літ. в шк. – 2000. – № 4 
(9). – С. 45–46. 

233. Роль преси в соціалізації людей із особливими потребами 
/ Г. В. Онкович // Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із 
особливими потребами : зб. наук. пр. / Ін-т вищ. освіти АПН України, 
Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; за заг. ред. 
П. М. Таланчука, Г. В. Онкович. – Київ : Ун-т «Україна», 2000. – С. 237–244.  

234. Роль преси в соціалізації особистості / Г. В. Онкович // Slavika 
Quinqueecclesiensia VI : Tudományos évkönyv [науч. ежегодник] ; társszerk.: 
V. Végvári [под общ. ред. Э. Лендваи, В. Вегвари]. – Pécs : JPTE, 2000. – 
Lap. 196–203.  

235. Сом Микола. Ганна Онкович – доктор педагогічних наук, 
професор : [передмова до низки коротеньких творів Ганни Онкович із циклу 
«Кульбабки»] / Микола Сом // Університет «Україна» : газ. Відкр. міжнар. 
ун-ту розвитку людини «Україна». – 2000. – Трав.–черв. (№ 3). – С. 3. 

236. Соціальна проблематика у підготовці журналістів: зміна 
орієнтирів / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович // Університетська освіта України 
ХХI століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку : міжнар. наук.-
практ. конф., Харків, 15-16 груд. 2000 р. : тези доповід. / М-во освіти і науки 
України, Акад. пед. наук України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ін-т 
вищ. освіти, Т-во «Знання» України. – Харків : [б. в.], 2000. – С. 175–178. 

237. Соціальна проблематика у підготовці журналістів: орієнтир на 
філософію соціального партнерства / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович 
// Філософія освіти ХХI століття: проблеми і перспективи : методол. семінар, 
Київ, 22 листоп. 2000 р. : [збірник]. – Київ : [б. в.], 2000. – Вип. 3. – С. 247–
253. 

238. Твори пресфотографії як засоби зорової наочності та методика 
їх використання на заняттях із розвитку мовлення / Г. В. Онкович // Мова 
і культура : наук. вид. Сер. Філологія / Ін-т міжнар. відносин Київ. ун-ту ім. 
Тараса Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Фонд культури і 
мистецтв «Парад Планет». – Київ : Видав. Дім Дмитра Бураго, 2000. – Вип. 2, 
т. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці і взаємодії. Проблеми 
гуманізації навчання і культурологічний підхід до викладання мови і 
культури. – С. 365–369. 
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239. Український рік у прикметах та прикметниках : навч. посіб. 
/ Г. В. Онкович, Г. А. Барабаш, А. Д. Онкович. – Київ : Наук. думка, 2000. – 
144 с. – (Українознавство та лінгводидактика). 

* * * 
2001 
* * * 

240. Актуальні проблеми освіти студентів із особливими потребами 
/ П. М. Таланчук, Г. В. Онкович, Д. Л. Конопліцька // Мова і культура : наук. 
вид. Сер. Філологія / Ін-т міжнар. відносин Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Фонд культури і мистецтв «Парад 
Планет». – Київ : Видав. Дім Дмитра Бураго, 2001. – Вип. 3, т. 5 : Проблеми 
гуманізації навчання і культурологічний підхід до методики викладання мови 
і літератури. – С. 184–188. 

241. Вуз іде до студента / Ганна Онкович // Столиця. – 2001. – 14–
20 верес. (№ 37). – С. 25. 

242. Конференція «Актуальні проблеми навчання і виховання 
людей з особливими потребами» / Ганна Онкович  // Вища освіта України : 
теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти АПН України. – 2001. – 
№ 2. – С. 119–120.  

243. Культурологія чи історія культури? («Історія української та 
зарубіжної культури»: блочно-модульне викладання) / З. Ф. Донець, 
Г. В. Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т 
вищ. освіти АПН України. – 2001. – № 2. – С. 68–70.  

244. Навчальна програма з курсу «Вступ до спеціальності» 
/ Г. В. Онкович ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : 
Ун-т «Україна», 2001. – 16 с. 

245. Навчальна програма з курсу «Українська та зарубіжна 
культура» / З. Ф. Донець, Г. В. Онкович ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку 
людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2001. – 24 с. 

246. Навчання, професійне становлення і соціальна реабілітація 
молоді з вадами здоров’я / Ганна Онкович // Освіта України : щотиж. газ. – 
2001. – 30 трав. (№ 22). – С. 6. 

247. Особистісно-орієнтована практика (врахування 
індивідуальних особливостей студентів при організації та проведенні 
навчальної практики з видавничої справи та редагування) / Г. В.  
Онкович, А. Д. Онкович // Актуальні питання гуманітарних, економічних і 
правових наук та їх інформаційне забезпечення : матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф. Хуст, 18–19 верес. 2001 р. / [відп. за вип. М. М. Пулянович] ; Ін-
т вищ. освіти АПН України, Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», 
Хуст. філія, Хустміськрада. – Київ ; Хуст : [ВМУРоЛ «Україна»], 2001. – 
С. 10–17.  
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248. Особистісно-зорієнтована практика (врахування індивідуаль-
них особливостей студентів при організації та проведенні навчальної 
практики з видавничої справи та редагування) / Г. В. Онкович, 
А. Д. Онкович // Вісн. університету «Україна» : теорет. та наук.-метод. вид. – 
Київ : [Ун-т «Україна»], 2001. – № 1. – С. 53–57.  

249. Періодичні видання як актуальні навчальні посібники 
/ Г. В. Онкович // Гуманітарна освіта на межі століть : зб. наук. пр.[за 
матеріалами наук. семінару, Дрогобич, 2–3 жовт. 2000 р.] / за заг. ред. 
В. Андрущенка і В. Скотного. – Дрогобич : Відродження, 2001. – Вип. 4. – 
С. 119–125.  

250. Періодичні видання як оперативно-актуальні навчальні 
посібники / Г. В. Онкович // Проблеми підручника для вищої школи : зб. 
матеріалів наук.-практ. конф., Вінниця, 29–30 трав. 2001 р. – Вінниця : 
Універсум, 2001. – Т. 1. – С. 178–185.  

251. Професійно-орієнтований посібник з ділового мовлення 
/ Г. В. Онкович, О. М. Пазяк // Проблеми підручника для вищої школи : зб. 
матеріалів наук.-метод. конф., Вінниця, 29–30 трав. 2001 р. – Вінниця : 
Універсум, 2001. – Т. 2. – С. 73–75.  

252. «Українознавство і лінгводидактика» – серія навчальних книг 
з лінгвоукраїнознавства / Г. В. Онкович // Проблеми підручника для вищої 
школи : зб. матеріалів наук.-метод. конф., Вінниця, 29–30 трав. 2001 р. – 
Вінниця : Універсум, 2001. – Т. 2. – С. 51–55.  

253. Шипко О. Український рік у прикметах та прикметниках : 
[про перше вид. навч. посіб. «Український рік у прикметах та 
прикметниках», започат. сер. «Українознавство і лінгводидактика» вид-ва 
«Наук. думка» / Г. В. Онкович, Г. А. Барабаш, А. Д. Онкович] / Оксана 
Шипко // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при УККА (США). – 2001, берез.(ч. 1 
(128). – С. 27. 

254. Ярмаченко М. Онкович Ганна Володимирівна : [про 
Г. В. Онкович] / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т 
педагогіки ; за ред. М. Д. Ярмаченка. – Київ : Пед. думка, 2001. – С. 347.  

* * * 
2002 
* * * 

255. Актуальні проблеми навчання студентів з особливими 
потребами / К. В. Луцько, Г. В. Онкович, П. М. Таланчук // Мова і культура : 
наук. вид. – Київ : Видав. Дім Дмитра Бураго, 2002. – Вип. 4, т. 5 : Проблеми 
гуманізації навчання і культурологічний підхід до методики викладання мови 
і літератури, ч. 2. – С. 166–169.  

256. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з 
особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини 
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Кременец. облас. гуманіт.-пед. ін-т ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. 
Г. В. Онкович та А. М. Ломаковича ; редкол.: В. П. Андрущенко [та ін.]. – 
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Днепропетр. нац. ун-т, каф. общ. и рус. языкознания, каф. укр. яз. – 
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384. Українська термінологія: здобутки, втрати і надія : [розд. ІV до 
кол. монографії] / В. Я. Карачун, З. Ф. Донець, Г. В. Онкович // Гуманітарна 
педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович 
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386. Українознавча цінність фразеологізмів як мовних знаків 
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им. Ф. Скорини – Гомель : ГДУ им. Ф. Скорини, 2007. – С. 160–164.  

387. Філософія та методологія гуманітарної освіти на початку ХХІ 
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Григорія Ващенка : матеріали пед. конгресу [«Духовно-моральна парадигма 
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Григорія Ващенка, Полтава, 22–23 квіт. 2008 р.] : зб. ст. / голов. ред. 
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(Дод. 1) / Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ : [Ін-т вищ. освіти АПН 
України], 2008. – Темат. вип. : Наука і вища освіта в Україні: міра взаємодії. – 
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400. Медіаосвітні технології у навчанні іноземних мов 
/ Г. В. Онкович // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на 
сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : тези ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 
Харків, 5–6 черв. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. 
В. Н. Каразіна, Центр міжнар. освіти. – Харків, 2008. – С. 193–195.  

401. Медіапедагогіка та її складові як чинники формування 
особистості / Г. В. Онкович // Актуальні проблеми формування особистості 
лікаря у студентів-медиків : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 
26 берез. 2008 р. / за ред. В. І. Первака. – Київ : МІ УАНМ, 2008. – С. 121–
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матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., Донецьк, 23–24 трав. 2008 р. / Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. 
українознавства ; [редкол. : О. О. Шубін й ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 
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[доп. зав. від. Г. В. Онкович на засід. вченої ради Ін-ту вищ. освіти АПН 
України] / Г. В. Онкович. – Київ : [б. в.], 2008. – 48 с. 

409. Проблеми гуманітарної освіти у дослідженнях молодих 
науковців Інституту вищої освіти АПН України / Г. В. Онкович 
// Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр. / Кременец. облас. 
гуманіт.-пед. ін-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Г. В. Онкович та 
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/ Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ : [Ін-т вищ. освіти АПН України], 
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(Посвящ. году рус. языка в мире). 

415. Технологии медиаобразования / А. В. Онкович // Коммуникация 
в современной парадигме социального и гуманитарного знания : материалы 
4-й междунар. конф. Рос. коммуникат. ассоц. «Коммуникация-2008». – М. : 
[б. и.], 2008. – С. 357–359. 

416. Технология медиаобразования / А. Д. Онкович,  А. В. Онкович 
// Тезисы докл. IV Междунар. науч. конф. «Русский язык в языковом и 
культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, 
интернет», Варшава, 8–12 мая 2008 г. – Познань : [б. и.], 2008. – С. 156–157. 

417. Технології медіаосвіти / Г. В. Онкович // Творчі та організаційні 
особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. пр. 



• Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.  
До 70-річчя від дня народження : біобібліографія (Київ, 2015) 

–––––––––––––––––––––––––– 
2. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ПРАЦЬ Г. В. ОНКОВИЧ  

2.1. Хронологічний біобібліографічний покажчик  
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 63

/ Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Галиц. ін-т ім. В’ячеслава Чорновола. – 
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/ Ганна Онкович // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2009. – 10–
17 черв. (№ 23/24). – С. 5. 

426. Завойська Л. Пані Ганні (моїй наставниці Г. В. Онкович). 
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пространства знаний / А. В. Онкович // Медиаобразование: от теории – к 
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434. Медиаобразование в обучении русскому языку иностранных 
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сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф, посвящ. 50-летию образования РУДН, 
Москва, РУДН, 22–24 окт. 2009 г. / М-во образования и науки Рос. 
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Украины и Белоруссии / А. В. Онкович, А. В. Морозова 
// Медиаобразование. Media Education : рос. журнал истории, теории и 
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АПН України. – Київ : Гнозис, 2009. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: 
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440. Медіаосвіта: сучасний стан і перспективи розвитку 
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441. Медіаосвітні технології і компетентнісний підхід / Г. В. Онкович 
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442. Міждисциплінарна інтеграція в гуманітарних дослідженнях 
/ Ганна Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / М-
во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти 
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443. Медіалогія як наука: входження до науково-освітнього 
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вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку : кол. 
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В. П. Андрущенка, В. І. Лугового, М. Ф. Степка. – Харків : Вид-во НУА, 
2009. – Розд. 2 : Теоретичні, методичні й технологічні проблеми європейської 
і світової інтеграції вищої освіти, підрозд. 2.11. – С. 340–351. – (Десятій 
річниці Ін-ту вищ. освіти АПН України присвячується). 
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освіти ; за заг. ред. В. П. Андрущенка, В. І. Лугового, М. Ф. Степка. – 
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русскому языку как иностранному / А. В. Онкович // Лексико-
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//window.edu.ru/resource/779/62779/files/media03-09.pdf.  
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Н. А. Кузьмина (отв. ред.) и др.]. – Омск : [б. и.], 2011. – С. 214–219.  

495. Медиаобразование и прессолингводидактика (1980–1990) 
/ А. В. Онкович // Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, 
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http://www.nauka-
dialog.ru/userFiles/file/Научный%20диалог%202012%20Вып.%201.pdf. 

515. Костомаров В. Г. Предисловие : [передмова до моногр. Ганни 
Онкович «Медиадидактика: Масс-медиа в учебном процессе по русскому 
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Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційна діяльність галузевих бібліотечних 
комплексів в умовах розвитку суспільства знань», Київ, 17–19 верес. 
2014 р. – Київ, 2014. – С. 10.  

641. Як «журики» не стали «москаликами» / Ганна Онкович 
// Вогонь його серця. Спогади про Анатолія Москаленка / авт.-упоряд. 
Ю.В. Бондар. – Київ : ДП «Експрес-Об’ява», 2014. – С. 169–173.  

642. Collective immersion in future profession as an interactive media 
education technology / Ganna Onkovуch // The Second European Conference on 
Information Literacy, October 20th–23rd, 2014, Dubrovnik, Croatia : Abstracts 
/ editors: Sonja Spiranec, Serap Kurbanoglu, Ralph Catts, Esther Grassian, Diane 
Mizrachi, Mihaela Banek Zorica. – Zagreb : University of Zagreb, Department of 
Information and Communication Sciences, 2014. – P. 86. 

643. Profession orieted media education in higher school : [абстракт 
статті англ. мовою] / Анна Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-
метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : [Пед. преса], 2014. – 
№ 2 (53). – С. 124.  

644. Scientific conference as an interactive media education / Ganna 
Onkovych // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / Ін-т вищ. 
освіти НАПН України. – Київ : [Пед. преса], 2014. – № 4 (55). – С. 124–125.  

645. Vectors of Modern Media Education Development 
/ G. V. Onkovych // Modern Tendencies in Pedagogical Science of Ukraine and 
Israel: the way to integration. – Ariel (Ariel University Center of Samaria), Israel, 
2014. – Issue 5. – С. 385–292.  

* * * 
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646. Ганна Онкович (персональна сторінка) [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008349217380&fref=ts. – Назва з 
екрана.  

647. Европейская конференция по информационной грамотности 
(ECIL). 20-23 октября 2014 года (Дубровник, Хорватия) / Анна Онкович, 
Елена Калицева // Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, 
теории и практики медиапедагогики. – 2015. – № 1. – С. 13–16. – Сведения 
доступны также по Интернету: 
http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_d0a145bedffde323b74c6070f8cf
8950. 

648. Интернет-дидактика в обучении русскому языку как 
иностранному / А. В. Онкович // Русский язык и литература в пространстве 
мировой культуры : материалы XIII Конгресса Междунар. ассоц. 
преподавателей рус. яз. и лит., Гранада, Испания, 13–20 сент. 2015 г. : в 15 т. 
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/ [редкол. : Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. Попова и др.]. – СПб. : 
МАПРЯЛ, 2015. – Т. 10. – С. 788–793.  

649. Комикс как жанр учебной медиапродукции [Электронный 
ресурс] / Г. В. Онкович // Медиасфера и медиаобразование: специфика 
взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сб. ст. / М-
во внутр. дел Респ. Беларусь, Учрежд. образования «Могилевский ин-т М-ва 
внутр. дел Республики Беларусь» ; [редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) и 
др.]. – Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2015. – С. 334–339. 

650. Комиксы как форма визуальной коммуникации / Анна 
Владимировна Онкович // Визуальная коммуникация в социокультурной 
динамике : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Казань, 23 окт. 
2014 г. / Федер. гос. автономное учрежд. высш. проф. образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет». – Казань : Изд-во 
Казан. ун-та, 2015. – С. 85-92. 

651. Короткі відомості про вчених-методистів. Онкович Ганна 
Володимирівна : [короткі відом. про Г. В. Онкович як ученого-методиста] 
// Словник-довідник з української лінгводидактики [навч. посіб.] / 
[М. Пентилюк та ін.] ; за заг. ред. проф. М. Пентилюк. – 2-ге вид. – Київ : 
Ленвіт, 2015. – С. 146. – Режим доступа: 
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/304/3/Slovnyk_finish.pdf.  

652. Медиаобразование: «журналистика для всех» или 
«профессионально-ориентированное медиаобразование»? [Электронный 
ресурс] / А. В. Онкович // Медиа. Информация. Коммуникация (MIC) : 
междунар. электрон. науч.-образоват. журн. – Электрон. текст. дан. – 2015. – 
№ 13. – Режим доступа: http://mic.org.ru/13-nomer-2015/378-mediaobrazovanie-
zhurnalistika-dlya-vsekh-ili-professionalno-orientirovannoe-mediaobrazovanie. – 
Загл. с экрана. 

653. Медиаобразование: «Журналистика для всех», «предметное» 
или «профессионально-ориентированное»? / А. В. Онкович 
// Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, теории и 
практики медиапедагогики. – 2015. – № 1. – С. 18–29. – Сведения доступны 
также по Интернету: 
http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_d0a145bedffde323b74c6070f8cf
8950. 

654. Медиашкола на Кинбурне / А. В. Онкович // Медиаобразование. 
Media Education : рос. журн. истории, теории и практики медиапедагогики. – 
2015. – № 3. – С. 55–64. – Сведения доступны также по Интернету: 
http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_f1f7ec2d49762060b1533ad2b60
cc8e1. 

655. Медіашкола професора Ганни Онкович [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/groups/898909013519964/?fref=ts. – Назва з екрана.  
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656. Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня технологія 
/ Г. В. Онкович // Організація діяльності випускової кафедри в умовах 
інтеграції освіти : зб. матеріалів круглого столу, Київ, 25 верес. 2014 р. 
/ [редкол. : Г. В. Онкович, А. Б. Кондрашихін, І. М. Мельникова, 
В. Є. Виноградова]. – Київ : Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2015. – С. 73–
75.  

657. Наукова конференція як медіаосвітня технологія / Ганна 
Онкович, Олена Каліцева // Проблеми освіти : наук. зб. / Ін-т інновац. 
технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2015. – Вип. 80, ч. 2. – 
С. 211–216. 

658. Наукова школа професора Ганни Володимирівни Онкович : 
[програма наук.-метод. семінару, Київ, 20 лют. 2015 р.] / координатор 
проекту Олена Щербакова ; за підтримки Видав. дому Дмитра Бураго. – Київ, 
2015. – 6 с.  

659. «Парасолькові» терміни сучасної медіаосвіти / Г. В. Онкович 
// Креативна педагогіка : наук.-метод. журн. / Акад. міжнар. співробітництва з 
кретиавної педагогіки. – Вінниця, 2015. – № 10. – С. 98–102. 

660. Профессионально-ориентированное медиаобразование (на 
примере периодики 80-х годов XX века) / А. Онкович, А. Ляшкевич 
// Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, теории и 
практики медиапедагогики. – 2015. – № 2. – С. 42–47. – Сведения доступны 
также по Интернету: 
http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_e02a221cceb0c426c6271607d80
efe19. 

661. Теорії сучасної медіаосвіти / Онкович Г. В., Ляшкевич А. І. 
// Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в 
современном социокультурном пространстве : сб. ст. / М-во внутр. дел Респ. 
Беларусь, Учрежд. образования «Могилев. ин-т М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь» ; [редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) и др.]. – Могилев : 
Могилев. ин-т МВД, 2015. – С. 320–327. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). – 
загл. с экрана. 

662. Челышев К. А. Синтез медиакритики и медиаобразования в 
процессе обучения школьников и студентов Украины [Электронный 
ресурс] : [речь идет и об одном из крупнейших укр. медиаобразовательных 
центров выступает Ин-т высш. образования Акад. пед. наук (науч. гр. под 
руководством проф. Г. В. Онкович)]. / К. А. Челышев, И. В. Челышева 
// Медиаобразование. Media Education : рос. журнал истории, теории и 
практики медиапедагогики. – Электрон. текст. дан. – 2015. – № 1. – С. 86–
87. – Режим доступа: 
http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_d0a145bedffde323b74c6070f8cf
8950. – Загл. с экрана. 
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Про наукову групу під керівництвом професора Г. В. Онкович див. за 
текстом «Одним из крупнейших украинских медиаобразовательных центров 
выступает Институт высшего образования Академии педагогических наук» 
(С. 86–87).  

663. Школа медіаосвіти на Кінбурні [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/groups/583109011791715/. – Назва з екрана.  

664. Щербакова О. Із нагоди славного ювілею української берегині 
медіаосвітнього простору: рік від 70-річчя з дня народження професора 
Ганни Володимирівни Онкович : [до результатів підготовки до друку ювіл. 
зб. матеріалів «Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Ганни 
Володимирівни Онкович» та біобібліографії ювілярки] / Олена Щербакова 
// Наукова школа професора Ганни Володимирівни Онкович : програма 
наук.-метод. семінару, Київ, 20 лют. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 5. 

665. Якщо не медіаосвіта – то, принаймні – медіаграмотність 
/ Ганна Онкович // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2015. – 7–
14 січ. (№ 1/2). – С. 13. 

666. Media Education: «Journalism for All», «Subject-«, «Profession-
Oriented» / Ganna Onkovych // European Conference on Information Literacy 
(ECIL) October 19–22, 2015, Tallinn, Estonia. Abstracts / editors: Sonja Špiranec, 
Sirje Virkus, Serap Kurbanoğlu, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, 
Denis Kos. – Tallinn, 2015. – Р. 62.  

667. Vectors of Modern Media Education Development / Ganna 
Onkovych, Antonina Liashkevych // European Conference on Information Literacy 
(ECIL) October 19–22, 2015, Tallinn, Estonia : abstracts / editors: Sonja Špiranec, 
Sirje Virkus, Serap Kurbanoğlu, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, 
Denis Kos. – Tallinn, 2015. – Р. 61.  

* * * 
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* * * 

668. Вуличне мистецтво: медіаосвітній аспект / Артем Онкович, 
Ганна Онкович // Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, 
проблеми, перспективи : тези доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 
м. Миколаїв, 27 квіт. 2016 р. – Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 69–71.  

669. Ганна Онкович [Електронний ресурс] : [адреса у Facebook]. – 
Київ, 2016. – Режим доступу: https://uk-ua.facebook.com/people/Ганна-
Онкович/100008349217380. – Назва з екрана.  

670. Інтеграція наукової конференції у навчальний процес як 
інтерактивна медіаосвітня технологія / Ганна Онкович, Антоніна 
Сторожук // Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, 
перспективи : тези доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Миколаїв, 
27 квіт. 2016 р. – Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 72–75.  
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671. Комикс как средство медиаобразования / Г. В. Онкович, 
А. Д. Онкович // Медиаобразование. Media Education : рос. журнал истории, 
теории и практики медиапедагогики. – 2016. – № 2. – С. 52–60. – Сведения 
доступны также по Интернету: http: 
//http://www.mediagram.ru/mediaed/journal/. 

672. Комікс як медіатекст / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович // Соціальні 
комунікації: теорія і практика : наук. журн. / [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод ; 
наук. ред. О. М. Холод]. – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 110–114.  

673. Кращі освітяни 2015 року [перелік номінантів] // Освіта : всеукр. 
громад.-політ. тижневик. – 2016. – 6–13 січ. (№ 1/2). – С. 9. – Відомості також 
доступні з Інтернету: http://tyzhnevyk-osvita.net/component/content/article/35-
2011/32-1.  

За рейтинговим голосуванням газети «Освіта» професора Ганну 
Онкович за заснування та ефективне втілення в життя інноваційного 
проекту «Школа медіаосвіти на Кінбурні» визнано кращим освітянином 
року – лауреатом відзнаки «Засвіти вогонь». – С. 9.  

674. «Медіашкола на Кінбурні» – авторський культурно-освітній 
проект / Г. В. Онкович // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. 
журн. / [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод ; наук. ред. О. М. Холод]. – Київ, 2016. – 
Т. 3. – С. 118–122.  

675. Новітні вектори розвитку сучасної медіаосвіти / Ганна Онкович 
// Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи : 
тези доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Миколаїв, 27 квіт. 2016 р. – 
Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 75–78.  

676. Щербакова Олена. Біобібліографія української берегині 
медіаосвітнього простору як серцевина ювілейних матеріалів «Наукова 
школа доктора педагогічних наук, професора Ганни Володимирівни 
Онкович» (Київ, 2014–2015) / Олена Щербакова // Мова і культура : наук. 
щоріч. журн. – Київ, 2016. (підготовлено до друку).  

677. Щербакова О. А. Концептуальні засади укладання 
біобібліографії доктора педагогічних наук, професора Ганни 
Володимирівни Онкович як наукова проблема й органічна складова 
бібліографічного ресурсу НАПН України: до 70-річчя від дня народження : 
[проект монографії] / Олена Анатоліївна Щербакова ; НАПН України, Ін-т вищ. 
освіти, від. теорії та методології гуманіт. освіти. – Київ : Видав. дім Дмитра 
Бураго, 2016. – 320 с. : фотоіл., рис., табл. (готується до друку).  

678. Щербакова О. Професор Ганна Онкович: мозаїчний портрет : 
[добірка коротких відгуків про Г. В. Онкович її колег і дисертантів по 
Інституту вищої освіти НАПН України у рубриці «Щиросердя»] / Олена 
Щербакова // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2016. – 6–13 січ. 
(№ 1/2). – С. 15.  
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* * *  
2.2. Систематизований біобібліографічний покажчик  

(за різновидами публікацій)  
 

1. Дисертації та автореферати дисертацій Г. В. Онкович;  
2. Монографії (одноосібні та за співавторства);  
3. Наукове редагування;  
4. Рецензування наукових праць і навчально-методичних видань; 
5. Статті в енциклопедичних виданнях та матеріали у 

покажчиках і словниках;  
6. Підручники, посібники, концепції та навчально-методичні 

розробки і програми;  
7. Публікації у наукових виданнях;  
8. Публікації у збірниках матеріалів конгресів, симпозіумів, 

форумів, конференцій, читань і семінарів; 
9. Виступи, статті, розвідки, спогади  

у періодичній пресі та художньо-публіцистичній літературі; 
10. Публікації англійською мовою;  
11. Електронні публікації;  
12. Література про Г. В. Онкович,  

її творчий, педагогічний і науковий доробок.  
 

* * * 
1. ДИСЕРТАЦІЇ та АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ  

* * * 
1988 

1. Формирование информационных интересов средствами 
журналистики в процессе обучения русскому языку иностранцев : дис. 
… канд. филол. наук : [спец.] 10.01.10 / Онкович Анна Владимировна ; Киев. 
гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Київ : [б.в.] 1988. – 211 л.  

Науковий керівник – академік АПН, д-р філол. наук, проф. Костомаров 
Віталій Григорович.  

2. Формирование информационных интересов средствами 
журналистики в процессе обучения русскому языку иностранцев : 
автореф. дис. … канд. филол. наук : [спец.] 10.01.10 «Журналистика» 
/ Онкович Анна Владимировна ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Київ : 
[спец.], 1988. – 24 с. 

Науковий консультант – д-р філол. наук, проф. Плющ Марія Яківна.  
1995 

3. Теоретичні основи використання засобів масової інформації у 
навчанні української мови студентів-нефілологів : дис. … д-ра пед. наук : 
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[спец.] 13.00.02 «Методики викладання (української мови)» / Онкович Ганна 
Володимирівна ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б.в.], 
1995. – 380 арк. 

4. Теоретичні основи використання засобів масової інформації у 
навчанні української мови студентів-нефілологів : автореф. дис. … д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Методики викладання (української мови)» 
/ Онкович Ганна Володимирівна ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. 
Драгоманова. – Київ : [б.в.], 1995. – 46 с. 

* * * 
2. МОНОГРАФІЇ (ОДНООСІБНІ ТА ЗА СПІВАВТОРСТВА) 

* * * 
2007 

5. Гендерні проблеми сучасної навчальної книги : [підрозд. 5.2 до 
кол. монографії] / М. Ф. Димитров, Г. В. Морозова, Г. В. Онкович, 
В. І. Кобченко, А. Г. Шевцов // Гуманітарна педагогічна парадигма вищої 
освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, 
М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, 
Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 
2007. – Розд. V : Освітні пріоритети в суперечностях сучасного суспільного 
розвитку, підрозд. 5.2. – С. 290–294.  

6. Гуманітарна освіта України: проблеми становлення : 
[підрозд. 1.1 до кол. монографії] / М. П. Лукашевич, В. П. Андрущенко, 
М. І. Бойченко, Г. В. Онкович // Гуманітарна педагогічна парадигма вищої 
освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, 
М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, 
Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 
2007. – Розд. І : Філософія та методологія гуманітарної освіти на початку ХХІ 
століття, підрозд. 1.1. – С. 12–36.  

7. Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] 
монографія / [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. 
[М. Димитров, З. Донець, В. Карачун, В. Кобченко, П. Куляс, М. Лукашевич, 
Л. Мороз, Г. Морозова, А. Онкович, А. Шевцов] ; В. Кремень (голова 
редкол.)] ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології 
гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – 332 с.  

Із викладу: Розд. І : Філософія та методологія гуманітарної освіти на 
початку ХХІ століття / М. П. Лукашевич, В. П. Андрущенко, М. І. Бойченко, 
Г. В. Онкович. – С. 11-72; Розд. ІІ : Реформування філологічної освіти та 
проблеми її трансформації / П. П. Куляс, Л. З. Мороз, Г. В. Онкович. – С. 73–
152; Розд. ІV : Українська термінологія: здобутки, втрати і надія 
/ В. Я. Карачун, З. Ф. Донець, Г. В. Онкович. – С. 225–274. 
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8. Гуманітарна складова формування технічної еліти України : 
[підрозд. 1.2 до кол. монографії] / М. П. Лукашевич, В. П. Андрущенко, 
М. І. Бойченко, Г. В. Онкович // Гуманітарна педагогічна парадигма вищої 
освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, 
М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, 
Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 
2007. – Розд. І : Філософія та методологія гуманітарної освіти на початку ХХІ 
століття, підрозд. 1.2. – С. 37–48. 

9. Жанр як методична категорія у навчанні мови : [підрозд. 2.4 до 
кол. монографії] / П. П. Куляс, Л. З. Мороз, Г. В. Онкович // Гуманітарна 
педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович 
(керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. 
освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. ІІ : Реформування філологічної 
освіти та проблеми її трансформації, підрозділ 2.4. – С. 127–134.  

10. Застосування системного підходу в гуманітарній освіті : 
[підрозд. 1.3 до кол. монографії] / М. П. Лукашевич, В. П. Андрущенко, 
М. І. Бойченко, Г. В. Онкович // Гуманітарна педагогічна парадигма вищої 
освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, 
М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, 
Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 
2007. – Розд. І : Філософія та методологія гуманітарної освіти на початку ХХІ 
століття, підрозд. 1.3. – С. 49–65 .  

11. Інноваційні моделі навчання студентів і учнів з особливими 
потребами : [підрозд. 5.5 до кол. монографії] / М. Ф. Димитров, 
Г. В. Морозова, Г. В. Онкович, В. І. Кобченко, А. Г. Шевцов // Гуманітарна 
педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович 
(керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. 
освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. V : Освітні пріоритети в 
суперечностях сучасного суспільного розвитку, підрозд. 5.5. – С. 316–332.  

12. Класифікація помилок у писемній комунікації : [підрозд. 2.6 до 
кол. монографії] / П. П. Куляс, Л. З. Мороз, Г. В. Онкович // Гуманітарна 
педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович 
(керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. 
освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. ІІ : Реформування філологічної 
освіти та проблеми її трансформації, підрозд. 2.6. – С. 148–152.  

13. Лінгвістична компетентність науковця і педагога : [підрозд. 2.1 
до кол. монографії] / П. П. Куляс, Л. З. Мороз, Г. В. Онкович // Гуманітарна 
педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович 
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(керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. 
освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. ІІ : Реформування філологічної 
освіти та проблеми її трансформації, підрозд. 2.1. – С. 74–87.  

14. Лінгвокультурологія як нове відгалуження гуманітарного 
знання : [підрозд. 2.3 до кол. монографії] / П. П. Куляс, Л. З. Мороз, 
Г. В. Онкович // Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] 
монографія / [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; 
В. Кремень (голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. 
теорії і методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. ІІ : 
Реформування філологічної освіти та проблеми її трансформації, підрозд. 
2.3. – С. 118–126.  

15. Національні пріоритети в гуманітарній освіті : [підрозд. 1.4 до 
кол. монографії] / М. П. Лукашевич, В. П. Андрущенко, М. І. Бойченко, 
Г. В. Онкович // Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] 
монографія / [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; 
В. Кремень (голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. 
теорії і методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. І : 
Філософія та методологія гуманітарної освіти на початку ХХІ століття, 
підрозд. 1.4. – С. 66–72. 

16. Неперервний образ архітектури: проблема компетентності у 
словниках : [підрозд. 4.3 до кол. монографії] / В. Я. Карачун, З. Ф. Донець, 
Г. В. Онкович // Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] 
монографія / [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; 
В. Кремень (голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. 
теорії і методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. ІV : 
Українська термінологія: здобутки, втрати і надія, підрозд. 4.3. – С. 253–262.  

17. Новітні терміни лінгводидактики : [підрозд. 4.4 до кол. 
монографії] / В. Я. Карачун, З. Ф. Донець, Г. В. Онкович // Гуманітарна 
педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович 
(керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. 
освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. ІV : Українська термінологія: 
здобутки, втрати і надія, підрозд. 4.4. – С. 263–274.  

18. Освітні пріоритети в суперечностях сучасного суспільного 
розвитку : [розділ V до кол. монографії] / М. Ф. Димитров, Г. В. Морозова, 
Г. В. Онкович, В. І. Кобченко, А. Г. Шевцов // Гуманітарна педагогічна 
парадигма вищої освіти : [колект.] монографія / [Г. Онкович (керівник), 
В. Андрущенко, М. Бойченко та ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; Акад. пед. 
наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. освіти. – 
Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. V. – С. 275–332.  



• Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.  
До 70-річчя від дня народження : біобібліографія (Київ, 2015) 

–––––––––––––––––––––––––– 
2. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ПРАЦЬ Г. В. ОНКОВИЧ  

2.2. Систематизований біобібліографічний покажчик (за різновидами публікацій) 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 104

19. Пресодидактика у розширенні «культурної пам’яті» : [підрозд. 
2.5 до кол. монографії] / П. П. Куляс, Л. З. Мороз, Г. В. Онкович 
// Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] монографія 
/ [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; В. Кремень 
(голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і 
методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. ІІ : 
Реформування філологічної освіти та проблеми її трансформації, підрозд. 
2.5. – С. 135–147.  

20. Про концептуальні засади національної освіти й виховання : 
[підрозд. 2.2 до кол. монографії] / П. П. Куляс, Л. З. Мороз, Г. В. Онкович 
// Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] монографія 
/ [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; В. Кремень 
(голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і 
методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. ІІ : 
Реформування філологічної освіти та проблеми її трансформації, підрозд. 
2.2. – С. 88–117.  

21. Професійно-орієнтовані громадські організації – нова форма 
студентського самоврядування : [підрозд. 5.1 до кол. монографії] 
/ М. Ф. Димитров, Г. В. Морозова, Г. В. Онкович, В. І. Кобченко, 
А. Г. Шевцов // Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] 
монографія / [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; 
В. Кремень (голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. 
теорії і методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. V : 
Освітні пріоритети в суперечностях сучасного суспільного розвитку, 
підрозд. 5.1. – С. 276–289.  

22. Реформування філологічної освіти та проблеми її 
трансформації : [розд. ІІ до кол. монографії] / П. П. Куляс, Л. З. Мороз, 
Г. В. Онкович // Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] 
монографія / [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; 
В. Кремень (голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. 
теорії і методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – С. 73–152.  

23. Роль періодичних видань у формуванні компетентності 
майбутніх фахівців : [підрозд. 5.4 до кол. монографії] / М. Ф. Димитров, 
Г. В. Морозова, Г. В. Онкович, В. І. Кобченко, А. Г. Шевцов // Гуманітарна 
педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович 
(керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко та ін. ; В. Кремень (голова 
редкол.)] ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології 
гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. V : Освітні пріоритети в 
суперечностях сучасного суспільного розвитку, підрозд. 5.4. – С. 307–315.  

24. Структура і зміст підручників з української мови для іноземців : 
[підрозд. 5.3 до кол. монографії] / М. Ф. Димитров, Г. В. Морозова, 
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Г. В. Онкович, В. І. Кобченко, А. Г. Шевцов // Гуманітарна педагогічна 
парадигма вищої освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович (керівник), 
В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; Акад. пед. 
наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. освіти. – 
Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. V : Освітні пріоритети в суперечностях 
сучасного суспільного розвитку, підрозд. 5.3. – С. 295–306.  

25. Українська військова термінологія: історія і сьогодення : 
[підрозд. 4.2 до кол. монографії] / В. Я. Карачун, З. Ф. Донець, Г. В. Онкович 
// Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] монографія 
/ [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; В. Кремень 
(голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і 
методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. ІV : Українська 
термінологія: здобутки, втрати і надія, підрозд. 4.2. – С. 240–252.  

26. Українська термінологія: здобутки, втрати і надія : [розд. ІV до 
кол. монографії] / В. Я. Карачун, З. Ф. Донець, Г. В. Онкович // Гуманітарна 
педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович 
(керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. 
освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – С. 225–274.  

27. Українська термінологія і репресивні бюлетені : [підрозд. 4.1 до 
кол. монографії] / В. Я. Карачун, З. Ф. Донець, Г. В. Онкович // Гуманітарна 
педагогічна парадигма вищої освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович 
(керівник), В. Андрущенко, М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. 
освіти. – Київ : Пед. думка, 2007. – Розд. ІV : Українська термінологія: 
здобутки, втрати і надія, підрозд. 4.1. – С. 226–239.  

28. Філософія та методологія гуманітарної освіти на початку ХХІ 
століття : [розд. І до кол. монографії] / М. П. Лукашевич, В. П. Андрущенко, 
М. І. Бойченко, Г. В. Онкович // Гуманітарна педагогічна парадигма вищої 
освіти : [кол.] монографія / [Г. Онкович (керівник), В. Андрущенко, 
М. Бойченко й ін. ; В. Кремень (голова редкол.)] ; Акад. пед. наук України, 
Ін-т вищ. освіти, від. теорії і методології гуманіт. освіти. – Київ : Пед. думка, 
2007. – С. 11–72.  

2009 
29. Медіалогія як наука: входження до науково-освітнього 

простору : [підрозд. 2.11 до кол. монографії] / Г. В. Онкович // Модернізація 
вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку : кол. 
монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти ; за заг. ред. 
В. П. Андрущенка, В. І. Лугового, М. Ф. Степка. – Харків : Вид-во НУА, 
2009. – Розд. 2 : Теоретичні, методичні й технологічні проблеми європейської 
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і світової інтеграції вищої освіти, підрозд. 2.11. – С. 340–351. – (Десятій 
річниці Ін-ту вищ. освіти АПН України присвячується). 

30. Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років 
наукового пошуку : кол. монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 
освіти ; за заг. ред. В. П. Андрущенка, В. І. Лугового, М. Ф. Степка. – 
Харків : Вид-во НУА, 2009. – 502 с. – (Десятій річниці Ін-ту вищ. освіти АПН 
України присвячується).  

Зі змісту: Розд. 2, підрозд. 2.11 : Медіалогія як наука: входження до 
науково-освітнього простору / Г. В. Онкович. – С. 340–351.  

2012 
31. Векторы развития современного медиаобразования : [разд. 

монографии] / Анна Онкович // Медиадидактика: масс-медиа в учебном 
процессе по русскому языку как иностранному : [монография] / Анна 
Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – C. 287–
296.  

32. «Диалог культур» как медиаобразовательная технология : 
[разд. монографии] / Анна Онкович // Медиадидактика: масс-медиа в 
учебном процессе по русскому языку как иностранному : [монография] 
/ Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 
C. 227–242.  

33. Интернет-дидактика в обучении русскому языку как 
иностранному (по материалам ХІІ конгресса МАПРЯЛ) : [разд. 
монографии] / Анна Онкович // Медиадидактика: масс-медиа в учебном 
процессе по русскому языку как иностранному : [монография] / Анна 
Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – C. 263–
286.  

34. Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому 
языку как иностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : 
LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 332 с.  

35. Медиалогия: вхождение в научно-образовательное 
пространство (вместо Послесловия) : [разд. монографии] / Анна Онкович 
// Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как 
иностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. – C. 297–310.  

36. Медиаобразование: изменение в тематических предпочтениях – 
управляемый и прогнозируемый процесс : [разд. монографии] / Анна 
Онкович // Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому 
языку как иностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP 
Lambert Academic Publishing, 2012. – C. 45–68.  

37. Медиаобразование: основы журналистики в практике 
преподавания русского языка как иностранного : [разд. монографии] 
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/ Анна Онкович // Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по 
русскому языку как иностранному : [монография] / Анна Онкович. – 
Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – C. 183–198.  

38. Медиаобразование и прессодидактика (1970–1980-е годы) : 
[разд. монографии] / Анна Онкович // Медиадидактика: масс-медиа в 
учебном процессе по русскому языку как иностранному : [монография] 
/ Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 
C. 145–162.  

39. Медиаобразование и прессодидактика (1980–1990-е годы) : 
[разд. монографии] / Анна Онкович // Медиадидактика: масс-медиа в 
учебном процессе по русскому языку как иностранному : [монография] 
/ Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 
C. 243–262.  

40. Медиаобразование как способ расширения информационных 
интересов личности : [разд. монографии] / Анна Онкович 
// Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как 
иностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. – C. 19–44. 

41. Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа 
[підрозд. 4.3 до колект. монографії] / Г. В. Онкович, О. К. Янишин, 
І. А. Сахневич, К. В. Балабанова // Теоретико-методологічні засади інтеграції 
змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного 
профілю : [колект.] монографія / [Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, 
Н. М. Дем’яненко й ін. ; за заг. ред. Г. В. Онкович] ; НАПН України, Ін-т 
вищ. освіти. – К. : Пед. думка, 2012. – 335 с. – Розд. 4 : Медіаосвіта як 
інтелектуально-комунікативна мережа, підрозд. 4.3. – С. 258–263.  

42. Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа : [розд. 4 
до кол. монографії] / Г. В. Онкович, О. К. Янишин, І. А. Сахневич, 
К. В. Балабанова // Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту 
гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю : 
[кол.] монографія / [Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко й ін. ; за 
заг. ред. Г. В. Онкович] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. 
думка, 2012. – С. 239–334.  

43. Медіаосвітні технології в удосконаленні викладання 
гуманітарних дисциплін : [підрозд. 4.5 до кол. монографії] / Г. В. Онкович, 
О. К. Янишин, І. А. Сахневич, К. В. Балабанова // Теоретико-методологічні 
засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах 
негуманітарного профілю : [кол.] монографія / [Г. В. Онкович, 
М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко й ін. ; за заг. ред. Г. В. Онкович] ; НАПН 
України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2012. – Розд. 4 : Медіаосвіта як 
інтелектуально-комунікативна мережа, підрозд. 4.5. – С. 284–289. 
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44. Медіаосвітні технології у формуванні професійно-
комунікативних умінь майбутніх менеджерів інформаційних систем : 
[підрозд. 4.4 до кол. монографії] / Г. В. Онкович, О. К. Янишин, 
І. А. Сахневич, К. В. Балабанова // Теоретико-методологічні засади інтеграції 
змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного 
профілю : [кол.] монографія / [Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, 
Н. М. Дем’яненко й ін ; за заг. ред. Г. В. Онкович] ; НАПН України, Ін-т вищ. 
освіти. – Київ : Пед. думка, 2012. – Розд. 4 : Медіаосвіта як інтелектуально-
комунікативна мережа, підрозд. 4.4. – С. 263–283.  

45. Медіапедагогіка та її складові : [підрозд. 4.1 до кол. монографії] 
/ Г. В. Онкович, О. К. Янишин, І. А. Сахневич, К. В. Балабанова // Теоретико-
методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих 
навчальних закладах негуманітарного профілю : [кол.] монографія 
/ [Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко й ін. ; за заг. ред. 
Г. В. Онкович] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2012. – 
Розд. 4 : Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа, підрозд. 4.1. – 
С. 240–350.  

46. Мова як інтегрований чинник у підготовці фахівців 
негуманітарного профілю : [розд. 3 до кол. монографії] / Б. М. Ажнюк, 
Л. В. Ажнюк, П. П. Куляс, Г. В. Онкович, К. В. Балабанова, Т. М. Борко, 
В. Я. Карачун, К. В. Довбня, В. І. Кобченко // Теоретико-методологічні 
засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах 
негуманітарного профілю : [кол.] монографія / [Г. В. Онкович, 
М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко й ін. ; за заг. ред. Г. В. Онкович] ; НАПН 
України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2012. – С. 160–238.  

47. Організація професійної підготовки майбутніх фахівців 
нафтогазового профілю медіаосвітніми засобами та технологіями : 
[підрозд. 4.6 до кол. монографії] / Г. В. Онкович, О. К. Янишин, 
І. А. Сахневич, К. В. Балабанова // Теоретико-методологічні засади інтеграції 
змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного 
профілю : [кол.] монографія / [Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, 
Н. М. Дем’яненко й ін. ; за заг. ред. Г. В. Онкович] ; НАПН України, Ін-т 
вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2012. – Розд. 4 : Медіаосвіта як 
інтелектуально-комунікативна мережа, підрозд. 4.6. – С. 290–312.  

48. Основы журналистики в курсе медиаобразования : [разд. 
монографии] / Анна Онкович // Медиадидактика: масс-медиа в учебном 
процессе по русскому языку как иностранному : [монография] / Анна 
Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – C. 97–108.  

49. «Основи медіакультури» – навчальна програма спецкурсу для 
магістрів денної форми навчання : [підрозд. 4.8 до кол. монографії] 
/ Г. В. Онкович, О. К. Янишин, І. А. Сахневич, К. В. Балабанова // Теоретико-
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методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих 
навчальних закладах негуманітарного профілю : [кол.] монографія 
/ [Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко й ін. ; за заг. ред. 
Г. В. Онкович] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2012. – 
Розд. 4 : Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа, підрозд. 4.8. – 
С. 319-334.  

50. Прессодидактика: газетный текст как источник обучения 
публицистическому стилю речи (70-е годы ХХ века) : [разд. монографии] 
/ Анна Онкович // Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по 
русскому языку как иностранному : [монография] / Анна Онкович. – 
Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – C. 87–96.  

51. Прессодидактика: становедческий аспект в пособиях по работе с 
периодикой (70-е годы ХХ века) : [разд. монографии] / Анна Онкович 
// Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как 
иностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. – C. 77–86.  

52. Прессодидактика – одна из медиаобразовательных технологий в 
обучении русскому языку иностранных учащихся (50–60-е годы 
ХХ века) : [разд. монографии] / Анна Онкович // Медиадидактика: масс-
медиа в учебном процессе по русскому языку как иностранному : 
[монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic 
Publishing, 2012. – C. 69–76.  

53. Прессодидактика и прессолингводидактика: от грамматики до 
логоэпистемы (газетный заголовок на занятиях по русскому языку как 
иностранному: тридцать лет спустя) : [разд. монографии] / Анна Онкович 
// Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как 
иностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. – C. 121–136.  

54. Произведения прессфотографии как средство зрительной 
наглядности и методика их использования на занятиях по развитию 
речи : [разд. монографии] / Анна Онкович // Медиадидактика: масс-медиа в 
учебном процессе по русскому языку как иностранному : [монография] 
/ Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 
C. 109–120.  

55. Профессионально ориентированная периодика и 
медиаобразование (80-е годы ХХ века) : [разд. монографии] / Анна 
Онкович // Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому 
языку как иностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP 
Lambert Academic Publishing, 2012. – C. 177–182.  

56. Радиодидактика как одна из медиаобразовательных технологий 
(80-е годы ХХ века) : [разд. монографии] / Анна Онкович 
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// Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как 
иностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. – C. 199–210.  

57. Средства массовой коммуникации в терминологическом 
пространстве медиаобразования : [разд. монографии] / Анна Онкович 
// Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как 
иностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. – C. 9–18. 

58. Теледидактика как одна из медиаобразовательных технологий 
(1970–1980-е годы ХХ века) : [разд. монографии] / Анна Онкович 
// Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как 
иностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. – C. 211–226.  

59. Тематические занятия по жанрам как тип 
медиаобразовательных занятий : [разд. монографии] / Анна Онкович 
// Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как 
иностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. – C. 137–144.  

60. Тематические занятия по рубрикам как тип 
медиаобразовательных занятий : [разд. монографии] / Анна Онкович 
// Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как 
иностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. – C. 163–172.  

61. Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної 
освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю : [кол.] 
монографія / [Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко, З. Ф. Донець, 
В. Я. Карачун, В. І. Кобченко, П. П. Куляс, В. Г. Лесик, О. М. Олексюк й ін. 
[В. К. Майборода, І. П. Маноха, І. А. Сахневич, О. К. Янишин] ; за заг. ред. 
Г. В. Онкович] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2012. – 
335 с.  

Із викладу: Розд. 1 : Теоретико-методологічні та історико-педагогічні 
засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у ВНЗ негуманітарного профілю 
/ М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко, З. Ф. Донець, В. К. Майборода, 
І. П. Маноха, О. М. Олексюк, Г. В. Онкович. – С. 6–110; Розд. 3 : Мова як 
інтегрований чинник у підготовці фахівців негуманітарного профілю 
/ Б. М. Ажнюк, Л. В. Ажнюк, П. П. Куляс, Г. В. Онкович, К. В. Балабанова, 
Т. М. Борко, В. Я. Карачун, К. В. Довбня, В. І. Кобченко. – С. 160–238; 
Розд. 4 : Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа 
/ Г. В. Онкович, О. К. Янишин, І. А. Сахневич, К. В. Балабанова. – С. 239–
334.  
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62. Теоретико-методологічні та історико-педагогічні засади 
інтеграції змісту гуманітарної освіти у ВНЗ негуманітарного профілю 
[розд. 1 до колект. монографії] / М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко, 
З. Ф. Донець, В. К. Майборода, І. П. Маноха, О. М. Олексюк, Г. В. Онкович 
// Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у 
вищих навчальних закладах негуманітарного профілю : [кол.] монографія 
/ [Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко й ін. ; за заг. ред. 
Г. В. Онкович] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2012. – 
335 с. – Розд. І. – С. 6–110.  

63. Теорії сучасної медіаосвіти : [підрозд. 4.2 до кол. монографії] 
/ Г. В. Онкович, О. К. Янишин, І. А. Сахневич, К. В. Балабанова // Теоретико-
методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих 
навчальних закладах негуманітарного профілю : [кол.] монографія 
/ [Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко й ін. ; за заг. ред. 
Г. В. Онкович] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2012. – 
Розд. 4 : Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа, підрозд. 4.2. – 
С. 251-257.  

64. Формування професійно-комунікативної компетентності 
студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : 
[підрозд. 4.7 до кол. монографії] / Г. В. Онкович, О. К. Янишин, 
І. А. Сахневич, К. В. Балабанова // Теоретико-методологічні засади інтеграції 
змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного 
профілю : [кол.] монографія / [Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, 
Н. М. Дем’яненко й ін. ; за заг. ред. Г. В. Онкович] ; НАПН України, Ін-т 
вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2012. – Розд. 4 : Медіаосвіта як 
інтелектуально-комунікативна мережа, підрозд. 4.7. – С. 312–319.  

2013 
65. «Діалог культур» як одна з медіаосвітніх технологій : [підрозд. 

3.3 до кол. монографії] / Г. В. Онкович // Теоретико-методологічні засади 
модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України : [кол.] 
монографія / [К. Є. Балабанова, Н. М. Дем’яненко, Н. О. Дівінська та ін. ; за 
заг. ред. Г. В. Онкович (керівник авт. кол.)] ; НАПН України, Ін-т вищ. 
освіти. – Київ : Пед. думка, 2013. – Розд. 3: Інноваційні технології навчання у 
галузі гуманітарної освіти, підрозд. 3.3. – С. 248–257. 

66. Комунікативно-діяльнісний підхід у компетентнісно-
орієнтованому навчанні : [підрозд. 3.1 до кол. монографії] / Г. В. Онкович 
// Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у 
вищій школі України : [кол.] монографія / [К. Є. Балабанова, 
Н. М. Дем’яненко, Н. О. Дівінська та ін. ; за заг. ред. Г. В. Онкович (керівник 
авт. кол.)] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2013. – 
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Розд. 3 : Інноваційні технології навчання у галузі гуманітарної освіти, 
підрозд. 3.1. – С. 234–237.  

67. Медіадидактика вищої школи : [підрозд. 2.1 до кол. монографії] 
/ Г. В. Онкович // Теоретико-методологічні засади модернізації змісту 
гуманітарної освіти у вищій школі України : [кол.] монографія 
/ [К. Є. Балабанова, Н. М. Дем’яненко, Н. О. Дівінська та ін. ; за заг. ред. 
Г. В. Онкович (керівник авт. кол.)] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : 
Пед. думка, 2013. – Розд. 2 : Осучаснення змісту гуманітарної освіти у вищій 
школі, підрозд. 2.1. – С. 74–108.  

68. Медіакомпетентність фахівця : кол. монографія / Г. В. Онкович, 
Ю. М. Горун, В. О. Кравчук, Н. О. Литвин, І. В. Костюхіна, К. А. Нагорна ; за 
наук. ред. Г. В. Онкович ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Логос, 
2013. – 286 с. : рис., табл. 

Із змісту: Передмова. Медіакомпетентність – фахова якість сучасного 
спеціаліста / Г. В. Онкович. – С. 6–14. 

69. Навчальна книга для дорослих як педагогічна проблема : 
[підрозд. 2.7 до кол. монографії] / Г. В. Онкович // Теоретико-методологічні 
засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України : [кол.] 
монографія / [К. Є. Балабанова, Н. М. Дем’яненко, Н. О. Дівінська та ін. ; за 
заг. ред. Г. В. Онкович (керівник авт. кол.)] ; НАПН України, Ін-т вищ. 
освіти. – Київ : Пед. думка, 2013. – Розд. 2 : Осучаснення змісту гуманітарної 
освіти у вищій школі, підрозд. 2.7. – С. 212–222.  

70. Пять медиаобразовательных семинаров для студентов вузов : 
[прилож. 4 к кол. монографии] / А. В. Онкович // Тенденции развития 
светского и теологического медиаобразования в России и за рубежом : [кол. 
монография] / А. В. Федоров, А. В. Онкович, А. А. Левицкая ; под ред. 
А. В. Федорова ; М-во образования и науки РФ ; ФГБОУ ВПО «Таганрог. 
гос. пед. ин-т им. А. П. Чехова». – Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та 
им. А. П. Чехова, 2013. – С. 282–297. – Сведения доступны также по 
Интернету: http:// ifap.ru/library/ book537.pdf.  

71. Тенденции развития светского и теологического 
медиаобразования в России и за рубежом : [кол. монография] 
/ А. В. Федоров, А. В. Онкович, А. А. Левицкая ; под ред. А. В. Федорова ; М-
во образования и науки Рос. Федерации ; ФГБОУ ВПО «Таганрог. гос. пед. 
ин-т имени А. П. Чехова». – Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та им. 
А. П. Чехова, 2013. – 307 c. – Сведения доступны также по Интернету: 
http:// ifap.ru/library/ book537.pdf. 

72. Теоретико-методологічні засади модернізації змісту 
гуманітарної освіти у вищій школі України : [кол.] монографія 
/ [К. Є. Балабанова, Н. М. Дем’яненко, Н. О. Дівінська та ін. 
[В. К. Майборода, О. М. Олексюк, Л. З. Мороз, В. Я. Карачун, П. П. Куляс, 
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Г. В. Лесик, В. І. Кобченко (відп. секр.), К. Є. Балабанова, Н. М. Духаніна, 
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передм. П. П. Куляс ; за заг. ред. Г. В. Онкович]. – Київ : [б. в.], 2006. – 118 с. 

2007 
96. Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр. / Кременец. 

облас. гуманіт.-пед. ін-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Г. В. Онкович, 
А. М. Ломаковича]. – Київ ; Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 
2007. – Вип. 3. – 208 с. 

2008 
97. Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр. 

/ Кременец. облас. гуманіт.-пед. ін-т ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. 
Г. В. Онкович, А. М. Ломаковича. – Київ ; Кременець : РВЦ КОГПІ ім. 
Тараса Шевченка, 2008. – Вип. 4. – 308 с. 

98. Сьогодення українського мовного середовища : зб. наук. пр. 
/ АПН України, Ін-т вищ. освіти ; [упоряд. Л. З. Мороз ; за заг. ред. 
С. Я. Єрмоленко ; редкол.: Ажнюк Б. М., … Онкович Г. В. й ін.]. – Київ : ІВО 
АПН України, 2008. – Вип. 4. – 224 с. 

2009 
99. Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр. 

/ Кременец. облас. гуманіт.-пед. ін-т ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. 
Г. В. Онкович, А. М. Ломаковича. – Київ; Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса 
Шевченка, 2009. – Вип. 5. – 312 с.  

100. Сьогодення українського мовного середовища : зб. наук. пр. 
/ АПН України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії та методології гуманіт. освіти ; за 
ред. С. Я. Єрмоленко і Г. В. Онкович. – Київ : ІВО АПН України, 2009. – 
Вип. 2. – 159 с.  

2010 
101. Основи редагування художньої перекладної літератури : 

програма спецкурсу для студентів спец. «Видавнича справа та редагування» 
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/ [Г. В. Онкович, Т. М. Борко] ; за заг. ред. Г. В. Онкович] / НАПН України, 
Ін-т вищ. освіти. – Київ : ІВО НАПН України, 2010. – 20 с.  

2011 
102. Сахневич І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами 

медіакомпетентності для студентів І–ІV курсів технічних спеціальностей 
/ І. А. Сахневич ; [за заг. ред. Г. В. Онкович]. – Івано-Франківськ : Сімик, 
2011. – 118 с. 

2012 
103. Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної 

освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю : [кол.] 
монографія / [Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко та ін. ; за заг. 
ред. Г. В. Онкович] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 
2012. – 335 с. 

2013 
104. Медіакомпетентність фахівця : кол. монографія / Г. В. Онкович, 

Ю. М. Горун, В. О. Кравчук, Н. О. Литвин, І. В. Костюхіна, К. А. Нагорна ; за 
наук. ред. Г. В. Онкович ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Логос, 
2013. – 286 с. : рис., табл. 

105. Теоретико-методологічні засади модернізації змісту 
гуманітарної освіти у вищій школі України : [кол.] монографія 
/ [К. Є. Балабанова, Н. М. Дем’яненко, Н. О. Дівінська та ін. 
[В. К. Майборода, О. М. Олексюк, Л. З. Мороз, В. Я. Карачун, П. П. Куляс, 
Г. В. Лесик, В. І. Кобченко (відп. секр.), К. Є. Балабанова, Н. М. Духаніна, 
І. П. Куяс, С. Б. Фіялко, І. О. Яблочнікова, О. К. Янишин] ; за заг. ред. 
Г. В. Онкович (керівник авт. кол.)] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : 
Пед. думка, 2013. – 281 с. : іл., табл.  

2014 
106. Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій 

освіті України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] : [кол.] 
монографія / [Б. А. Воронкова, М. А. Дебич, Н. М. Дем’яненко, 
Н. О. Дівінська та ін. ; авт. кол.: Г. В. Онкович (керівник), Б. А. Воронкова, 
М. А. Дебич, Н. М. Дем’яненко, Н. О. Дівінська, В. Я. Карачун, 
В. І. Кобченко, Г. В. Лесик, І. М. Мельникова, А. В. Морозова, 
О. М. Олексюк, О. А. Щербакова] ; за заг. ред. Г. В. Онкович ; НАПН 
України, Ін-т вищ. освіти. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2014. – 326 с. – 
Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/viddil-3_mon_Optimizac-
ciklu-gumanitar-discipl_Onkovich_2014_326.pdf. – Назва з екрана. 
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* * * 
4. РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ  
і НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

* * * 
2002 

107. Нові видання / К. Городенська, А. Капська, Г. Онкович // Укр. 
мова і л-ра в шк. – 2002. – № 4. – С. 79. – Рец. на кн. : Караман С. О. 
Методика навчання української мови в гімназії : навч. посіб. – Київ : Ленвіт, 
2000. – 272 с. 

2004 
108. Золоті троянди педагогіки / Ганна Онкович // Пед. газета : офіц. 

вид. АПН України. – 2004. – Липень (№ 7). – С. 8. – Рец. на кн. : 
Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Вищ. шк., 2004. – 208 с. 

2007 
109. Коли на помилках вчаться / Ганна Онкович // Вища освіта 

України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти АПН України. – 
Київ : [Ін-т вищ. освіти АПН України], 2007. – № 2. – С. 116–117. – Рец. на 
кн.: Куляс П. П. Словник найпоширеніших помилок у засобах масової 
інформації з варіантами їх виправлення : посіб. для майбут. редактора. – 
Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 192 с. 

110. Найуживаніші скорочення – трьома мовами  / Ганна Онкович 
// Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти АПН 
України. – 2007. – № 1. – С. 122. – Рец. на кн. : Російсько-українсько-
англійський словник-довідник найуживаніших скорочень / уклад.: 
В. Я. Карачун, Т. Г. Скопюк. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2007. – № 1. – С. 122.  

2009 
111. Бібліографічна енциклопедія вищої школи України / Ганна 

Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. 
освіти АПН України. – Київ : [Ін-т вищ. освіти АПН України], 2009. – № 4. – 
С. 108–109. – Рец. на кн.: Вища освіта України в умовах трансформації 
суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991–2006 рр. : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України 
ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2008. – 487 с.  

* * * 
5. СТАТТІ В ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАННЯХ  
ТА МАТЕРІАЛИ У ПОКАЖЧИКАХ І СЛОВНИКАХ 

* * * 
2005 

112. «Вища освіта України» / Г. В. Онкович // Енциклопедія Сучасної 
України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. 
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дослідж. НАН України ; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : Поліграфкнига, 
2005. – Т. 4 : В–Вог. – С. 485–486. 

2006 
113. «Вища освіта України»: покажчик публікацій (2001–2005 рр.) 

/ Ін-т вищ. освіти АПН України ; уклад.: А. В. Морозова, А. Д. Онкович ; 
передм. П. П. Куляс ; за заг. ред. Г. В. Онкович. – Київ : [Ін-т вищ. освіти 
НАПН України], 2006 [2005]. – 118 с. 

2008 
114. Автореферат / Г. В. Онкович // Енциклопедія освіти / Акад. пед. 

наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С. 8. 
115. Атестат / Г. В. Онкович // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук 

України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С. 35. 
116. Бібліографічна енциклопедія вищої школи України / Ганна 

Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. 
освіти АПН України. – Київ : [Ін-т вищ. освіти АПН України], 2009. – № 4. – 
С. 108–109. – Рец. на кн. : Вища освіта України в умовах трансформації 
суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991-2006 рр. : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України 
ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Пед. думка, 2008. – 487 с. 

117. «Вища освіта України» / Г. В. Онкович // Енциклопедія освіти 
/ Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 
2008. – С. 98. 

118. Дисертація / Г. В. Онкович // Енциклопедія освіти / Акад. пед. 
наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 
С. 190–191. 

119. Реферат / Г. В. Онкович // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук 
України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С. 773. 

* * * 
6. ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, КОНЦЕПЦІЇ  

ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ і ПРОГРАМИ  
* * * 
1978 

120. Разработка программы по работе с газетой / А. В. Онкович. – 
[НДР, УДК-378, № держ. реєстрації 78054617 звіту з НДР ВШ плану 
Міносвіти УРСР за 1978 р.1]. – 5 с.  

121. Экстралингвистические аспекты работы с газетой на 
начальном этапе обучения русскому языку как иностранному 
/ А. В. Онкович ; Ун-т Дружбы народов // Методические рекомендации по 

                                                 
1 Бібліографічний запис відповідно до тогочасних вимог. – О. Щ.  
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интенсификации учебного процесса: при обучении русскому языку 
студентов-иностранцев. – М. : Изд-во УДН, 1978. – С. 35–36.  

1979 
122. Методические указания к элементарному курсу русского 

языка для студентов-иностранцев / Киев. инж.-строит. ин-т ; сост.: 
М. Ф. Парахина, Г. С. Ксенофонтова, А. В. Онкович. – Киев : КИСИ, 1979. – 
Вып. II. – 57 с. 

1980 
123. Методические указания по развитию речи для студентов-

иностранцев строительных и архитектурных специальностей. 
Профессия? – Строитель! / Киев. инж.-строит. ин-т ; сост. А. В. Онкович . – 
Киев : КИСИ, 1980. – 52 с. 

1981 
124. «В чем выражается истинная любовь к отечеству». 27 апреля – 

Всемирный день породненных городов / [сост.] А. В. Онкович 
// Методические разработки тематических уроков по русскому языку к 
знаменательным датам и событиям (для иностранных студентов 
подготовительного факультета) / Киев. инж.-строит. ин-т ; сост.: 
И. Г. Венералова, Г. С. Ксенофонтова, А. В. Онкович, Е. В. Пасечник, 
М. Л. Рыбакова, В. Г. Фещенко ; отв. за вып. И. Г. Венералова. – Киев : 
КИСИ, 1981. – С. 17–19; 24–28. 

125. Методические разработки тематических уроков по русскому 
языку к знаменательным датам и событиям (для иностранных студентов 
подготовительного факультета) / Киев. инж.-строит. ин-т ; сост.: 
И. Г. Венералова, Г. С. Ксенофонтова, А. В. Онкович, Е. В. Пасечник, 
М. Л. Рыбакова, В. Г. Фещенко ; [отв. за вып. И. Г. Венералова]. – Киев : 
КИСИ, 1981. – 44 с. 

126. Методические указания по развитию речи для студентов-
иностранцев строительных и архитектурных специальностей. 
Профессия? – Строитель! / А. В. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – [2-е 
изд.]. – Киев : КИСИ, 1981. – 68 с. 

1982 
127. Методические рекомендации по использованию материалов 

советских газет, радио и телепередач в учебном процессе по русскому 
языку : (для иностр. студ. подгот. ф-та) / Киев. инж.-строит. ин-т ; сост. 
А. В. Онкович. – Киев : КИСИ, 1982. – 68 с. 

128. Методические указания по развитию навыков письменной 
речи к учебнику «Старт-2» / И. Г. Венералова, Г. С. Ксенофонтова, 
А. В. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1982. – 48 с. 
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129. Учебные задания к урокам 1, 2 (по учебнику русского языка 
«Старт-2») : для студ.-иностранцев подгот. ф-та / Киев. инж.-строит. ин-т ; 
сост.: М. В. Миронова, А. В. Онкович. – Киев : КИСИ, 1982. – 14 с. 

1983 
130. Город вечной юности : учеб. пособие для иностр. граждан, обуч. 

на подгот. ф-тах вузов СССР / А. В. Онкович, И. Г. Венералова, 
Е. В. Пасечник. – Киев : Вища шк., 1983. – 158 с. : ил. 

1984 
131. Методические указания к изучению материалов тематических 

экскурсий студентов-иностранцев подготовительного факультета / М-во 
высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. инж.-строит. ин-т ; [сост. : 
Л. В. Житенева, Е. А. Константинов, Г. С. Ксенофонтова, М. В. Миронова, 
А. В. Онкович, П. П. Полтавец, С. П. Редько, Д. Г. Симоненко ; отв. за вып. 
И. Г. Венералова]. – Киев : КИСИ, 1984. – 36 с. 

132. Методические указания к изучению материалов тематических 
экскурсий студентов-иностранцев подготовительного факультета 
/ Лосева М. Г., Онкович А. В., Стаханова И. Г. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – 
Киев : КИСИ, 1984. – 48 с. 

133. Методические указания по закреплению грамматических 
навыков к учебнику русского языка «Старт-1» для студентов-
иностранцев подготовительного факультета / И. Венералова, Т. Галяко, 
Г. Ксенофонтова, А. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 
1984. – 52 с. 

1985 
134. Методические рекомендации к занятиям по спецлексике для 

студентов-иностранцев подготовительного факультета архитектурной 
специальности / А. В. Онкович, Н. Н. Старинская ; Киев. инж.-строит. ин-
т. – Киев : КИСИ, 1985. – 36 с. 

135. Песню дружбы запевает молодежь : учеб. тексты и задания по 
рус. языку для внеаудитор. чтения на подгот. ф-те / Е. Дятленко, 
Л. Житенева, А. Онкович [и др.] ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 
1985. – 48 с. 

1988 
136. «Капитальное строительство» / А. В. Онкович // Русский язык : 

пособие для заруб. граждан, обуч. в вузах СССР. – Киев : Вищ. шк., 1988. – 
С. 336–344. 

137. Псевдокоммуникативные тренировочные упражнения в 
обучении грамматике русского языка на начальном этапе 
/ А. В. Онкович ; Харьков. политехн. ин-т // Актуальные вопросы описания и 
преподавания русского языка и общенаучных дисциплин на начальном этапе 
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обучения иностранных учащихся : (метод. реком.). – Харьков : ХПИ, 1988. – 
С. 97–98. 

1989 
138. Подвиг : учеб. пособие для заруб. граждан, обучающихся в вузах 

СССР / А. В. Онкович, Л. В. Житнева, И. Г. Венералова, Л. М. Слюсар. – 
Киев : Вища шк., 1989. – 199 с. 

1990 
139. Методические рекомендации по развитию грамматических 

навыков для иностранных аспирантов и стажеров технического 
профиля / сост.: А. В. Онкович, Н. Л. Смирнова ; Киев. инж.-строит. ин-т. – 
Киев : КИСИ, 1990. – 80 с. 

140. Методические указания к изучению материалов 
периодической печати для иностранных студентов, стажеров и 
аспирантов / сост.: А. В. Онкович, И. Г. Стаханова, М. Г. Лосева ; Киев. 
инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1990. – 24 с. 

141. Методические указания к изучению периодической печати 
«Революционная суть перестройки» / И. Г. Стаханова, М. Г. Лосева, 
А. В. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1990. – 36 с. 

142. Методические указания к работе с учебником русского языка 
«Старт-1» по закреплению грамматических навыков / И. Г. Стаханова, 
М. Г. Лосева, А. В. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 
1990. – 104 с. 

143. Методические указания по развитию речи для иностранных 
аспирантов, стажеров и студентов / А. В. Онкович, И. Г. Стаханова ; Киев. 
инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1990. – Вып. 1. – 44 с. 

144. Роль периодики в гуманизации процесса обучения 
иностранных студентов и специалистов технических вузов 
/ А. В. Онкович // Методические рекомендации к обучению учебно-
профессиональному общению студентов-иностранцев и специалистов в вузах 
нефилологического профиля / Донец. политехн. ин-т. – Донецк : ДонПИ, 
1990. – С. 25–26. 

145. Учебные задания для самостоятельной работы студентов-
иностранцев (на материале текстов об экологии) / Киев. инж.-строит. ин-
т. ; сост.: Н. П. Матвеева, А. В. Онкович. – Киев : КИСИ, 1990. – 56 с. 

146. Учебные задания к урокам 1, 2 (по учебнику русского языка 
«Старт-2») / М. В. Миронова, А. В. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – 
Киев : КИСИ, 1990. – 16 с. 

147. Учебные тексты для самостоятельной работы студентов-
иностранцев (на материале текстов по экологии) / Н. Матвеева, 
А. Онкович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1990.  
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1991 
148. Методичні вказівки з розвитку мовлення (на матеріалах 

текстів з української архітектури) / авт.-упоряд.: Г. В. Онкович, 
В. В. Чепелик ; Київ. інж.-будів. ін-т. – Київ : КІБІ, 1991. – Вип. 2. – 108 с. 

149. Навчальні завдання й тексти з українознавства : [для студентів 
техн. спец., які вивчають укр. мову] / упоряд. : Г. В. Онкович, М. Г. Лосева ; 
Київ. інж.-будів. ін-т. – Київ : КІБІ, 1991. – Вип. 1. – 36 с. 

150. Навчальні завдання з української мови до текстів з 
української архітектури / упоряд. : Г. В. Онкович, В. В. Чепелик ; Київ. 
інж.-будів. ін-т. – Київ : КІБІ, 1991. – Вип. 1. – 52 с. 

151. Средства внеаудиторной работы и формирование «культурной 
памяти» / А. В. Онкович, М. Г. Лосева, Е. Г. Примак // Основные 
направления и методы гуманитаризации подготовки специалистов для 
зарубежных стран : науч.-метод. пособ. / М-во высш. образования Украины, 
Ассоц. делового сотрудничества с заруб. странами «Аскон–Интер»; уч.-
метод. каб. по высш. образованию, Одес. технол. ин-т пищевой 
промышленности им. М. В. Ломоносова. – Одесса : [б. и.], 1991. – Ч. ІІ : 
Гуманитарный аспект деятельности кафедр естественно-научных и 
специальных дисциплин. – С. 119.  

1992 
152. Втрачені пам’ятки архітектури Києва : учбові тексти та 

завдання до них : [для студентів-нефілологів, які вивчають укр. мову] 
/ уклад.: Г. В. Онкович, А. О. Пучков ; М-во вищ. освіти України, Київ. інж.-
будів. ін-т. – Київ : КІБІ, 1992. – Ч. 1. – 68 с. 

1993 
153. Матеріали з української архітектури та завдання до них : для 

тих, хто вивчає укр. мову / В. В. Чепелик, Г. В. Онкович ; Київ. інж.-будів. ін-
т. – Київ : КІБІ, 1993. – Вип. 3. – 87 с. 

154. Початковий курс української мови: технічна термінологія : 
[навч. посіб. для інозем. студентів підгот. від-нь] / С. В. Альохіна, 
О. В. Кащенко, Г. В. Онкович, Я. М. Шутенко ; за заг. ред. Г. В. Онкович ; Ін-
т систем. дослідж. освіти. – Київ : ІСДО, 1993. – 62 с. 

155. Читаймо газету разом! Ч. 1 : Пресодидактика : навч. посіб. для 
інозем. студентів підгот. від-нь / Г. В. Онкович ; Ін-т систем. дослідж. 
освіти. – Київ : ІСДО, 1993. – 59 с. 

1994 
156. Сторінки українознавства: кн. для читання і розвитку мовлення 

студентів, що вивчають укр. мову як іноземну : [навч. посіб. для студентів, 
що вивчають укр. мову як іноземну] / Г. В. Онкович ; М-во освіти, Ін-т 
систем. дослідж. освіти. – Київ : ІСДО, 1994. – Ч. 1. – 96 с. 
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1997 
157. Засоби масової інформації у формуванні національної 

самосвідомості в загальноосвітній школі : метод. рек. / Г. В. Онкович. – 
Сімферополь, 1997. – С. 52–56. 

158. Українознавство і лінгводидактика : навч. посіб. / Ганна 
Онкович ; Держ. акад. керів. кадрів освіти. – Київ : Логос, 1997. – 105 с. 

1998 
159. Українська мова для іноземних студентів: початково-

предметні курси (Математика. Креслення. Хімія. Фізика. Біологія) : навч. 
посіб. / C. B. Альохіна, Г. В. Онкович, Я.-С. М. Шутенко. – Київ : АртЕк, 
1998. – 152 с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні). 

2000 
160. Український рік у прикметах та прикметниках : навч. посіб. 

/ Г. В. Онкович, Г. А. Барабаш, А. Д. Онкович. – Київ : Наук. думка, 2000. – 
144 с. – (Українознавство та лінгводидактика). 

2001 
161. Навчальна програма з курсу «Вступ до спеціальності» 

/ Г. В. Онкович ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : 
Ун-т «Україна», 2001. – 16 с. 

162. Навчальна програма з курсу «Українська та зарубіжна 
культура» / З. Ф. Донець, Г. В. Онкович ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку 
людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2001. – 24 с. 

2003 
163. Державна і національна символіка України : [навч. посіб.] для 

студентів спец. «Видавнича справа та редагування» / Г. В. Онкович ; Відкр. 
міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2003. – 
43 с. 

164. Методичні рекомендації до написання курсових, 
бакалаврських (кваліфікаційних), дипломних робіт / Г. В. Онкович ; 
Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 
2003. – 16 с. 

2007 
165. Державна і національна символіка України : навч. посіб. 

/ Г. В. Онкович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – 2-ге вид., 
доповн. – Київ : ІВО АПН України, 2007. – 53 с. 

2008 
166. Навчальна програма з курсу «Вступ до спеціальності»: 

(електрон. варіант) / Г. В. Онкович ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політех. 
ін-т». – Київ : ВПІ НТУ України «КПІ», 2008. – 24 с. 
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167. Навчальна програма з курсу «Журналістська майстерність»: 
(електрон. варіант) / Г. В. Онкович ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політех. 
ін-т». – Київ : ВПІ НТУ України «КПІ», 2008. – 18 с. 

168. Навчальна програма з курсу «Основи журналістики»: 
(електрон. варіант) / Г. В. Онкович ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політех. 
ін-т». – Київ : ВПІ НТУ України «КПІ», 2008. – 18 с. 

2010 
169. Дієслово. Ситуативні вправи. Префіксальні дієслова в 

ситуаціях : навч. посіб. / Г. А. Євстигнєєва, Г. В. Онкович, А. Д. Онкович ; 
Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 79 с. 

170. Медіаосвіта. Загальний курс : експерим. програма баз. навч. 
курсу для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Онкович ; Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії та методології гуманіт. освіти. – Київ : 
Логос, 2010. – 40 с. 

171. Основи редагування художньої перекладної літератури : 
програма спецкурсу для студентів спец. «Видавнича справа та редагування» 
/ [Г. В. Онкович, Т. М. Борко] ; за заг. ред. Г. В. Онкович. – Київ : [Ін-т вищ. 
освіти НАПН України], 2010. – 20 с.  

172. Перші кроки українського мовлення : навч. посіб. 
/ Г. В. Онкович, Г. А. Євстигнєєва. – Київ : [Ін-т вищ. освіти НАПН України], 
2010. – 80 с. 

173. Хата: слово-тема і культурознак. Мовні стилі : навч. посіб. 
/ Г. В. Онкович ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : [Ін-т вищ. освіти 
НАПН України], 2010. – 71 с.  

2011 
174. Українська мова для архітекторів. І не тільки : навч. посіб. 

/ Г. В. Онкович, В. В. Чепелик ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : 
Логос, 2011. – 220 с. : іл. 

175. Уроки «Рідної школи» : навч. посіб. / Г. В. Онкович, 
А. Д. Онкович, А. В. Морозова ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії 
та методології гуманіт. освіти. – Київ : Логос, 2011. – 199 с. : іл.  

176. Читаймо газету разом! Пресодидактика : навч. посіб. 
/ Г. В. Онкович.  К. : Зовнішня торгівля, 2011. – 108 с.  

2012 
177. Приложение 1. Пособия по работе с материалами масс-медиа : 

[разд. монографии] / Анна Онкович // Медиадидактика: масс-медиа в 
учебном процессе по русскому языку как иностранному : [монография] 
/ Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 
C. 311–314.  

178. Приложение 2. Прессодидактика: рекомендации 
преподавателю : [разд. монографии] / Анна Онкович // Медиадидактика: 
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масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как иностранному : 
[монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic 
Publishing, 2012. – C. 315–322. 

2013 
179. Медіадидактика вищої школи: програми спецкурсів / Ганна 

Володимирівна Онкович, Катерина Євгенівна Балабанова, Інна Юріївна 
Гуріненко, Наталя Мар’янівна Духаніна, Артем Дмитрович Онкович, Інна 
Андріївна Сахневич, Ольга Каролівна Янишин ; за наук. ред. Г. В. Онкович ; 
НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Логос, 2013. – 195 с. 

180. Медіаосвіта: експериментальна програма базового 
навчального курсу / Г. В. Онкович // Медіадидактика вищої школи : 
програми спецкурсів / Ганна Володимирівна Онкович, Катерина Євгенівна 
Балабанова, Інна Юріївна Гуріненко, Наталя Мар’янівна Духаніна, Артем 
Дмитрович Онкович, Інна Андріївна Сахневич, Ольга Каролівна Янишин ; за 
наук. ред. Г. В. Онкович ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Логос, 
2013. – С. 15–52.  

181. Передмова. Медіадидактика вищої школи: [український 
прорив] / [Г. В. Онкович] // Медіадидактика вищої школи : програми 
спецкурсів / Ганна Володимирівна Онкович, Катерина Євгенівна Балабанова, 
Інна Юріївна Гуріненко, Наталя Мар’янівна Духаніна, Артем Дмитрович 
Онкович, Інна Андріївна Сахневич, Ольга Каролівна Янишин ; за наук. ред. 
Г. В. Онкович ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Логос, 2013. – С. 5–
14.  

182. Професійно-орієнтована медіаосвіта: програма навчального 
курсу для магістрів вищих навчальних закладів / Г. В. Онкович, 
А. Д. Онкович // Медіадидактика вищої школи : програми спецкурсів / Ганна 
Володимирівна Онкович, Катерина Євгенівна Балабанова, Інна Юріївна 
Гуріненко, Наталя Мар’янівна Духаніна, Артем Дмитрович Онкович, Інна 
Андріївна Сахневич, Ольга Каролівна Янишин ; за наук. ред. Г. В. Онкович ; 
НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Логос, 2013. – С. 53-75.  

 
* * * 

7. ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ 
* * * 
1980 

183. Лингвистические и экстралингвистические аспекты работы с 
газетой на начальном этапе обучения русскому языку: анализ 
существующих пособий по газете / А. В. Онкович. – [НДР, УДК-378, 
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№ держ. реєстрації 78054617 звіту з НДР ВШ плану Міносвіти УРСР за 
1980 р.2]. – 7 с.  

1984 
184. Газета как актуальное пособие по страноведению при 

обучении иностранцев русскому языку / А. В. Онкович ; Одес. политехн. 
ин-т // Лингвострановедение в обучении русскому языку иностранных 
учащихся на начальном этапе. – Одесса : ОПИ, 1984. – С. 121–122.  

185. К вопросу о содержании страноведческого спецкурса с учетом 
будущей специальности / И. Г. Венералова , А. В. Онкович ; Одес. політехн. 
ин-т // Лингвострановедение в обучении русскому языку иностранных 
учащихся на начальном этапе. – Одесса : ОПИ, 1984. – С. 19–20.  

1987 
186. Изменение читательского интереса иностранных учащихся в 

процессе обучения на подготовительном факультете / А. В. Онкович 
// Науч.-информ. бюл. Общесоюз. совета. – М. : [б. и.], 1987. – № 2. – С. 44–
47.  

1989 
187. О некоторых результатах эмпирического исследования 

интересов иностранных учащихся к средствам массовой информации 
/ А. В. Онкович ; Киев. гос. ун-т // Вопросы описания русского языка как 
иностранного и методика его преподавания : сб. ст. – Киев : КГУ, 1989. – 
Деп. в НИИ ВШ УДК 800.855:808.02 № 991–996 / 89. Ст. 19.09.893.  

1990 
188. Национальные и зарубежные периодические издания в 

формировании интереса иностранных студентов / А. В. Онкович, Маддах 
Мансур, Урбай Хорхе Мангано // Международное сотрудничество в области 
образования и подготовки кадров : тез. Всесоюз. науч.-метод. конф., Москва, 
24–25 апр. 1990 г. / под ред. Г. Ф. Ткача и Н. М. Тимофеевой ; Гос. комитет 
по нар. образованию, Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Науч.-
исслед. центр междунар. образования. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 
1990. – Ч. ІІ. – С. 115–117.  

189. Периодическая печать как объект страноведения 
/ А. В. Онкович, Минь Шу, Мендес Эрнесто Чагоне // Международное 
сотрудничество в области образования и подготовки кадров : тез. Всесоюз. 
науч.-метод. конф., Москва 24–25 апр. 1990 г. / под ред. Г. Ф. Ткача и 
Н. М. Тимофеевой ; Гос. комитет по нар. образованию, Ун-т дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы, Науч.-исслед. центр междунар. образования. – М. : 
Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – Ч. ІІ. – С. 110–112.  

                                                 
2 Бібліографічний запис відповідно до тогочасних вимог. – О. Щ.  
3 Бібліографічний запис відповідно до збережених архівних даних Г. В. Онкович. – О. Щ.  
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190. Различные аспекты использования средств массовой 
информации в учебном процессе по русскому языку как иностранному 
/ А. В. Онкович // Актуальные вопросы методики преподавания русского 
языка студентам-иностранцам в нефилологическом вузе : межвуз. сб. науч. 
тр. / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Ростов. н/Д ин-т 
сельскохоз.машиностоения. – Ростов н/Д : [Изд-во Ростов. н/Д ин-та 
сельскохоз. машиностроения], 1990. – С. 154–159.  

1991 
191. Газетные жанры в активизации страноведческой темы 

/ А. В. Онкович // Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм : 
материалы межвед. науч.-теорет. конф., Харьков–Сочи, 1991 г. / [под ред. 
Д. И. Руденко и др.] ; Харьков. ин-т механизации и электрификации 
сельского хозяйства. – Харьков : Изд-во ХИМЭСХ, 1991. – Вып. 1, ч. 2. – 
С. 468.  

192. Журналистско-методический подход в формировании 
коммуникативной компетенции иностранных учащихся / А. В. Онкович 
// Учебно-воспитательный процесс на подготовительном факультете: новые 
подходы и результаты : материалы межвуз. науч.-метод. конф., посвящ. 25-
летию подготовит. фак. для иностр. граждан РОДНМИ / Ростов. ордена 
Дружбы народов мед. ин-т. – Ростов н/Д : [Изд-во РОДНМИ], 1991. – С. 148–
151.  

193. Материалы предвыборной агитации как источник актуальной 
страноведческой информации на занятиях по русскому языку 
/ А. В. Онкович // Традиционное и новое в теории и практике преподавания 
русского языка как иностранного : сб. тез. [междунар. конф.] / Гос. комитет 
по народному образованию СССР, Пятигор. фармацевтич. ин-т. – Пятигорск : 
[б. и.], 1991. – С. 97–100. 

194. Средства массовой информации в расширении 
профессионально-страноведческих знаний учащихся / А. В. Онкович 
// Обучение иноязычному общению в вузах нефилологического профиля : сб. 
ст. и докл. по завершенным науч.-исслед. работам / Донец. политехн. ин-т. – 
Донецк : ДПИ, 1991. – С. 107–113.  

1992 
195. О методике «погружения» в газетный номер на начальном 

этапе обучения русскому языку как иностранному / А. В. Онкович 
// Коммуникация на русском языке и педагогический процесс : вестн. 
Харьков. ун-та. – Харків : Вид-во «Основа» при ХДУ, 1992. – № 370. – С. 45–
49.  

196. Страноведение и журналистика / А. В. Онкович 
// Соціолінгвістичні аспекти мовної діяльності : темат. зб. наук. пр. / відп. 
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ред. І. М. Крилова ; М-во освіти України, Навч.-метод. кабінет вищ. освіти. – 
Київ : НМК ВО, 1992. – С. 74–82.  

1993 
197. Засоби масової інформації у формуванні образно-емоційної 

культурної пам’яті / Г. В. Онкович // Лінгводидактика слов’янських мов як 
феномен культури : темат. зб. наук. пр. / редкол.: Н. Ф. Зайченко (відп. ред.) 
[та ін.] ; Ін-т систем. дослідж. освіти, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : 
ІСДО, 1993. – С. 170–175.  

198. Лінгвоукраїнознавство на заняттях з розвитку мовлення 
/ Г. В. Онкович // Українська мова в процесі національно-культурного 
відродження України : зб. наук. пр. [за матеріалами міжвуз. наук.-практ. 
конф., Київ, 26–27 листоп. 1992 р. / редкол.: Л. І. Мацько (відпов. ред.) та 
ін.] ; М-во освіти України, Київ. держ. пед. ін-т ім. М. П. Драгоманова. – 
Київ : КДПІ, 1993. – С. 68–70.  

199. Періодика як феномен національної культури у розширенні 
українознавчих знань при вивченні мови / Г. В. Онкович // Українська 
мова у вищих навчальних закладах України : темат. зб. наук. пр. / уклад. : 
Л. М. Паламар (керівник), І. В. Коропенко ; Ін-т систем. дослідж. освіти, 
Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІСДО, 1993. – С. 94–102. 

200. Прессодидактика и прессолингводидактика / А. В. Онкович 
// Журналистика в 1992 году. СМИ в условиях информационного рынка 
/ Моск. гос. ун-т. – М. : МГУ, 1993. – Ч. 3. – С. 38–39. 

201. Українська архітектура у посібнику з української мови 
/ Г. В. Онкович // Українська мова у вищих навчальних закладах України : 
темат. зб. наук. пр. / уклад. : Л. М. Паламар (керівник), І. В. Коропенко ; Ін-т 
систем. дослідж. освіти, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : НМК ВО, 
1993. – С. 51–56.  

1994 
202. Зв’язок української військової періодики з інформаційними 

інтересами і тематичними перевагами сучасної молоді та шляхи 
задоволення її інформаційних потреб / Г. В. Онкович // Засоби масової 
інформації і становлення національної армії України : зб. наук. пр. – Київ : 
[б. в.], 1994. – С. 117–120.  

1998 
203. Жанр як методична категорія у навчанні мови іноземних 

спеціалістів / Г. В. Онкович // Наука і сучасність : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-
т ім. М. П. Драгоманова ; ред.: М. І. Шкіль. – Київ : НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 1998. – Ч. 3. – С. 117–122.  

204. Пресодидактика у розширенні «культурної пам’яті» студентів 
педагогічних навчальних закладів / Г. В. Онкович // Наук. зап. Київ. держ. 
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пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ : КДПУ ім. М. П. Драгоманова, 
1998. – С. 98–107.  

205. Про деякі особливості вивчення української граматики 
іноземними студентами / Шен-Ін Ванг, Єн-Ті Лін, Г. В. Онкович // Мова і 
культура : [матеріали] VI міжнар. наук. конф. – Київ : Collegium, 1998. – Т. 5 : 
Проблеми гуманізації навчання і культурологічний підхід у методиці 
викладання мови і літератури. – С. 17–19.  

206. Слово-тема як конденсат культурологічних знань і підходи до 
його актуалізації / Ганна Онкович // Изучаванье словенских jезика, 
кньижевности и култура у инословенскоj средини : меъународни симпозиjум 
поводом 120-годишньице Катедре за руски Jезик и 50-годишньице 
Славистичког друштва Србиjе : сб. науч. тр. / Станкович ; приред.: Богольуб 
Станкович. – Беолград : [Славистичко друштво Србиjе], 1998. – С. 378–384.  

1999 
207. Роль преси національних меншин в соціалізації особистості 

/ Г. В. Онкович // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред. А. Й. Капської. – Київ : НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 1999. – Спецвип. – С. 79–85.  

208. У Краківській фундації Св. Володимира / Ганна Онкович 
// Рідна шк. (США). – Нью-Йорк : [б. в.], 1999. – Ч. 2. – С. 20.  

209. Українознання у навчальній книзі з мови / Ганна Онкович 
// Україна, українці, українознавство у XX ст. в джерелах і документах : зб. 
наук. пр. : у 2 ч. / редкол.: Петро Кононенко [та ін.] ; Ін-т українознавства 
Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : НВЦ «Наша культура і наука», 
1999. – Ч. 2. – С. 360–365.  

210. Українолінгвознавство та лінгвоукраїнознавство – чи тотожні 
ці поняття? / Г. В. Онкович // Наука і сучасність : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-
т ім. М. П. Драгоманова ; редкол.: М. І. Шкіль (голова) [та ін.]. – Київ : Логос, 
1999. – Ч. ІІІ. – С. 141–149.  

2000 
211. До визначення змісту та методів лінгвонародознавчої роботи у 

навчально-мовному процесі навчальних закладів етнічних меншин 
/ Г. В. Онкович // Мова і культура : наук. вид. Сер. Філологія / Ін-т міжнар. 
відносин Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Ін-т мовознавства ім. 
О. О. Потебні, Фонд культури і мистецтв «Парад Планет». – Київ : Видав. 
Дім Дмитра Бураго, 2000. – Вип. 2, т. 2 : Національні мови і культури в їх 
специфіці і взаємодії. Проблеми гуманізації навчання і культурологічний 
підхід до викладання мови і культури. – С. 370–372. 

212. Курс «Історія української та зарубіжної культури» в 
Університеті «Україна»: пошук нових шляхів у донесенні знань 
/ 3. Ф. Донець , Г. В. Онкович // Актуальні проблеми виховання та навчання 
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студентів із особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкр. міжнар. ун-т 
розвитку людини «Україна» ; за заг. ред. П. М. Таланчука, Г. В. Онкович. – 
Київ : Ун-т «Україна», 2000. – С. 265–270.  

213. Перша міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими 
потребами» / Г. В. Онкович // Актуальні проблеми виховання та навчання 
студентів із особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т 
розвитку людини «Україна» ; за заг. ред. П. М. Таланчука, Г. В. Онкович. – 
Київ : Ун-т «Україна», 2000. – С. 375–379.  

214. Раз добром зігріте серце… : [про першу іноземну групу (на чолі зі 
Світланою Шварц) з університету міста Гале (Німеччина), на якій перевірено 
ефективність «Українікуму» – декількатижневих курсів прискореного 
вивчення укр. мови з одночасним ознайомленням слухачів із укр. культурою, 
Києвом, Україною] / Ганна Онкович // Укр. мова і літ. в шк. – 2000. – № 4 
(9). – С. 45–46. 

215. Роль преси в соціалізації людей із особливими потребами 
/ Г. В. Онкович // Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із 
особливими потребами : зб. наук. пр. / Ін-т вищ. освіти АПН України, 
Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; за заг. ред. 
П. М. Таланчука, Г. В. Онкович. – Київ : Ун-т «Україна», 2000. – С. 237–244.  

216. Твори пресфотографії як засоби зорової наочності та методика 
їх використання на заняттях із розвитку мовлення / Г. В. Онкович // Мова 
і культура : наук. вид. Сер. Філологія / Ін-т міжнар. відносин Київ. ун-ту ім. 
Тараса Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Фонд культури і 
мистецтв «Парад Планет». – Київ : Видав. Дім Дмитра Бураго, 2000. – Вип. 2, 
т. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці і взаємодії. Проблеми 
гуманізації навчання і культурологічний підхід до викладання мови і 
культури. – С. 365–369. 

2001 
217. Актуальні проблеми освіти студентів із особливими потребами 

/ П. М. Таланчук, Г. В. Онкович, Д. Л. Конопліцька // Мова і культура : наук. 
вид. Сер. Філологія / Ін-т міжнар. відносин Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Фонд культури і мистецтв «Парад 
Планет». – Київ : Видав. Дім Дмитра Бураго, 2001. – Вип. 3, т. 5 : Проблеми 
гуманізації навчання і культурологічний підхід до методики викладання мови 
і літератури. – С. 184–188. 

218. Конференція «Актуальні проблеми навчання і виховання 
людей з особливими потребами» / Ганна Онкович  // Вища освіта України : 
теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти АПН України. – 2001. – 
№ 2. – С. 119–120.  
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219. Культурологія чи історія культури? («Історія української та 
зарубіжної культури»: блочно-модульне викладання) / З. Ф. Донець, 
Г. В. Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т 
вищ. освіти АПН України. – 2001. – № 2. – С. 68–70.  

220. Особистісно орієнтована практика (врахування 
індивідуальних особливостей студентів при організації та проведенні 
навчальної практики з видавничої справи та редагування) 
/ Г. В. Онкович, А. Д. Онкович // Вісн. університету «Україна» : теорет. та 
наук.-метод. вид. – Київ : [Ун-т «Україна»], 2001. – № 1. – С. 53–57.  

221. Періодичні видання як актуальні навчальні посібники 
/ Г. В. Онкович // Гуманітарна освіта на межі століть : зб. наук. пр.[за 
матеріалами наук. семінару, Дрогобич, 2–3 жовт. 2000 р.] / за заг. ред. 
В. Андрущенка і В. Скотного. – Дрогобич : Відродження, 2001. – Вип. 4. – 
С. 119–125.  

2002 
222. Актуальні проблеми навчання студентів з особливими 

потребами / К. В. Луцько, Г. В. Онкович, П. М. Таланчук // Мова і культура : 
наук. вид. – Київ : Видав. Дім Дмитра Бураго, 2002. – Вип. 4, т. 5 : Проблеми 
гуманізації навчання і культурологічний підхід до методики викладання мови 
і літератури, ч. 2. – С. 166–169.  

223. Видатні жінки України в колі духовних орієнтирів сучасної 
молоді / Г. В. Онкович // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 3-ї 
міжнар. міждисциплін. наук.-практ. конф., Ужгород, 1–9 трав. 2002 р. 
/ Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ужгород. нац. ун-т. – Харків, 2002. – 
С. 219. 

224. Журналістика як інституція соціальної роботи / Ганна Онкович, 
Артем Онкович // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на 
зламі віків : [Другі] Міжнар. наук.-практ. читання, присвяч. пам’яті укр. 
вченого-фольклориста [й етнолога] Михайла Пазяка (1930–1999) : зб. наук. 
пр. / упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова ; Міжнар. асоц. україністів, Нац. 
акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 
Максима Рильського, Ін-т історії, Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту імені 
Тараса Шевченка, Укр. нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова, Відкр. 
міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : ІМФЕ ім. М. Рильського, 
2002. – С. 594–596.  

225. Передмова / Г. В. Онкович // Актуальні проблеми навчання та 
виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкр. міжнар. ун-т 
розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2002. – № 2. – С. 3–6.  

226. Роль пресодидактики в розширенні «культурної пам’яті» та 
розвитку мовлення / Г. В. Онкович // Студії з україністики : зб. наук. пр. – 
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Київ : МШУ HAH України, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. 
Лінгводидактика. – С. 158–174.  

227. «Український рік в прикметах та прикметниках»: 
народознавчий аспект / Ганна Онкович, Артем Онкович // Українське 
народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : [Другі] Міжнар. 
наук.-практ. читання, присвяч. пам’яті укр. вченого-фольклориста [й 
етнолога] Михайла Пазяка (1930–1999) : зб. наук. пр. / упоряд.: 
О. Петровський, Н. Юсова ; Міжнар. асоц. україністів, Нац. акад. наук 
України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима 
Рильського, Ін-т історії, Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту імені Тараса 
Шевченка, Укр. нац. пед. ун-т імені Михайла Драгоманова, Відкр. міжнар. 
ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : ІМФЕ ім. Максима Рильського, 
2002. – С. 606–609.  

228. Формувати, плекати чи творити особистість? / Г. В. Онкович 
// Мова і культура : наук. вид. – Київ : Видав. Дім Дмитра Бураго, 2002. – 
Вип. 5, т. 5 : Проблеми гуманізації навчання і культурологічний підхід до 
методики викладання мови і літератури. – С. 315–321.  

2003 
229. Лінгвометодичні умови удосконалення процесу навчання 

іноземної мови майбутніх журналістів / Г. В. Онкович, І. М. Чемерис 
// Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». 
Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України 
«Київ. політехн. ін-т». – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2003. – № 2. – С. 153–157.  

230. Нові лінгвометодичні відгалуження в системі наскрізного 
навчання і виховання / Ганна Онкович // Вища освіта України : теорет. та 
наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ, 2003. – № 4. – 
С. 57–61.  

231. Персоналии как духовные ориентиры современной 
украинской молодежи: смена стереотипов / Анна Онкович, Артем 
Онкович // Problemy współczesnej komparatystyki / Uniwersytet іm. Аdama 
Mickiewicza w Poznaniu, Instytut filologii rosyjskiej, zakład Komparatystyki 
Literasko-Kulturowej ; pod red. Haliny Chałacińskiej-Wiertelak i Wołodymyra 
Wasyłenki. – Poznań : UАM, 2003. – S. 259–263. 

232. Перші Драгомановські міжнародні читання / Ганна Онкович 
// Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти АПН 
України. – Київ : [Ін-т вищ. освіти АПН України], 2003. – № 4. – С. 122.  

233. Українська мова для нефілологів: початок шляху 
/ В. І. Кобченко, Г. В. Онкович // Мова і культура : наук. щоріч. журн. / за заг. 
ред. Г. В. Онкович. – Київ : Видав. Дім Дмитра Бураго, 2003. – Вип. 6, т. 7 : 
Культурологічний підхід до викладання мови і літератури. Мова сучасного 
мистецтва. – С. 133–138.  



• Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.  
До 70-річчя від дня народження : біобібліографія (Київ, 2015) 

–––––––––––––––––––––––––– 
2. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ПРАЦЬ Г. В. ОНКОВИЧ  

2.2. Систематизований біобібліографічний покажчик (за різновидами публікацій) 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 135

234. Українська словесність у вищих технічних навчальних 
закладах / Ганна Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. 
часоп. / Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ : [Ін-т вищ. освіти АПН 
України], 2003. – № 2. – С. 88–92.  

235. Формування професійної компетентності педагогів засобами 
галузевої періодики / А. Д. Онкович, Г. В. Онкович // Вища освіта 
України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти АПН України. – 
Київ : [Ін-т вищ. освіти АПН України], 2003. – № 4. – С. 68–73.  

2004 
236. Культурознак – новий термін старих понять / Г. В. Онкович, 

З. Ф. Донець // Мова і культура : наук. щоріч. журн. – Київ : Видав. Дім 
Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7, т. ІХ : Актуальні проблеми сучасної 
філологічної науки. – С. 300–304.  

237. Міжнародна науково-практична конференція у Миколаєві 
/ Ганна Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т 
вищ. освіти АПН України. – Київ : [Ін-т вищ. освіти АПН України], 2004. – 
№ 4. – С. 123.  

238. Новітні терміни лінгводидактики / Ганна Онкович // Актуальні 
проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр. / Ін-т вищ. освіти АПН України, 
Кременец. облас. гуманіт.-пед. ін-т ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. 
Г. В. Онкович та А. М. Ломаковича ; редкол.: В. П. Андрущенко [та ін.]. – 
Київ ; Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2004. – С. 337–340. 

239. Новітні терміни лінгводидактики / Г. В. Онкович // Вісн. Сум. 
держ. ун-ту. Сер. Філол. науки / Сум. держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2004. – 
№ 1. – С. 18–26.  

240. Переднє слово : [від редколегії] // Актуальні проблеми 
гуманітарної освіти : зб. наук. пр. / Ін-т вищ. освіти АПН України, Кременец. 
облас. гуманіт.-пед. ін-т ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. Г. В. Онкович та 
А. М. Ломаковича ; редкол.: В. П. Андрущенко [та ін.]. – Київ ; Кременець : 
РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2004. – С. 3.  

241. Початково-предметні курси як підмурок професійного 
спілкування студентів-іноземців / Г. В. Онкович // Вісн. Сум. держ. ун-ту. 
Сер. Філол. науки / Сум. держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2004. – № 1. – С. 113–
116.  

242. Пресодидактика та пресолінгводидактика у навчанні іноземної 
мови / Г. В. Онкович, І. М. Чемерис // Культура народов Причерноморья : 
науч. журн. / Крым. науч. центр НАН Украины и М-ва образования и науки 
Украины, Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Межвуз. центр «Крым» 
Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского, Крым. науч.-метод. центр и 
управление образованием АПН Украины и Таврич. нац. ун-та 
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им. В. И. Вернадского. – Симферополь : Межвуз. центр «Крым», 2004. – 
№ 49, т. 2 (март). – С. 191–193.  

243. Произведения прессфотографии как речевые стимуляторы 
/ Анна Онкович, Артем Онкович // Вопросы лингвистики и лингводидактики 
/ под ред. Ежи Калишана. – Познань : Ун-т им. Адама Мицкевича, 2004. – 
С. 211–219.  

2005 
244. Національні пріоритети в гуманітарній освіті / Г. В. Онкович 

// Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. (Дод. 3) / Ін-т вищ. 
освіти АПН України, Миколаїв. міжрегіон. ін-т ВМУРоЛ «Україна» ; за заг. 
ред. Г. В. Онкович, Л. П. Матвієнко ; редкол.: В. П. Андрущенко [та ін.]. – 
Київ ; Миколаїв : [Ін-т вищ. освіти АПН України], 2005. – Темат. вип. : 
Актуальні проблеми неперервної освіти. – Вип. 1. – С. 34–36.  

245. Осучаснення змісту гуманітарної освіти – нагальна вимога 
сьогодення / Ганна Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. 
часоп. / Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ : [Ін-т вищ. освіти АПН 
України], 2005. – № 4. – С. 19–27.  

246. Професійно орієнтовані громадські організації: формування 
фахових якостей майбутніх спеціалістів / М. Ф. Димитров, Г. В. Онкович 
// Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти АПН 
України. – Київ : [Ін-т вищ. освіти АПН України], 2005. – № 2. – С. 106–111.  

247. Українська словесність у наукових дослідженнях Інституту 
вищої освіти АПН України / Г. В. Онкович // Мова і культура : наук. щоріч. 
журн. – Київ : Видав. Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8, т. 7 : 
Культурологічний підхід до викладання мови і літератури. – С. 16–22.  

2006 
248. Використання засобів масової інформації у формуванні 

іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних 
спеціальностей / Р. О. Гришкова, Г. В. Онкович // Вересень : наук.-метод., 
інформ.-освіт. журн. – 2006. – № 3/4. – С. 35–40.  

249. Гендерні проблеми сучасної навчальної книги / Г. В. Морозова, 
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інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки, молоді та спорту 
України, Акад. міжнар. співробітництва з креативної педагогіки. – Київ ; 
Вінниця : [б. в.], 2011. – Вип. 69, ч. 1. – С. 18–23.  

2012 
321. Анализ основных проблем и тенденций развития светского 

массового медиаобразования в сравнении с теологическим 
медиаобразованием / А. В. Федоров, А. В. Онкович // Медиаобразование. 
Media Education : рос. журн. истории, теории и практики медиапедагогики. – 
2012. – № 5. – С. 32–44. – Сведения доступны также по Интернету: 
http://window.edu.ru/resource/215/78215/files/2012-5.pdf. 

322. Горизонтальный и вертикальный векторы современной 
медиадидактики / А. В. Онкович // Современное состояние 
медиаобразования в России в контексте мировых тенденций / отв. ред. 
К. Э. Разлогов и А. В. Федоров. – М. : Рос. ин-т культурологии, 2012. – 
С. 145–152. – Сведения доступны также по Интернету: 
http://mediaeducation.ucoz.ru/_ld/0/33_Book_2012__.pdf. 

323. «Диалог культур» как медиаобразовательная технология 
/ А. В. Онкович // Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, 
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теории и практики медиапедагогики. – 2012. – № 3. – С. 83–94. – Сведения 
доступны также по Интернету: http: 
//window.edu.ru/resource/565/76565/files/2012-3.pdf. 

324. Интернет-дидактика в обучении русскому языку как 
иностранному (по материалам ХІІ конгресса МАПРЯЛ) / А. В. Онкович 
// Научный диалог : журн. науч. публикаций. – 2012. – № 1 : Педагогика. 
Психология. – С. 201–209. – Сведения доступны также по Интернету: 
http://www.nauka-
dialog.ru/userFiles/file/Научный%20диалог%202012%20Вып.%201.pdf. 

325. Медиадидактика / Анна Владимировна Онкович // Materiały 
V Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Język rosyjski w przestrzeni 
językowej i kulturowej Europy i świata: Człowiek. Świadomość. Komunikacja. 
Internet», Іnstytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego ; red. nauk. Ludmila 
Szypielewicz : [материалы V Междунар. науч. конф. «Русский язык в 
языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. 
Коммуникация. Интернет», Варшава, 9–13 мая 2012 г. / Ин-т русистики, 
Варшав. ун-т ; науч. ред. Людмила Шипелевич]. – Warszawa : [Изд-во 
Варшав. ун-та], 2012. – С. 1013–1018.  

326. Медиаобразование в использовании интегрированного 
пространства знаний / А. В. Онкович // Медиа. Информация. Коммуникация 
(MIC) : междунар. электрон. науч.-образоват. журн. – 2012. – № 3. – 
Сведения доступны также по Интернету: http:// mic.org.ru/ 3–nomer-2012/139–
mediaobrazovanie-v-ispolzovanii-integrirovannogo-prostranstva-znanij. 

327. Медиаобразование: изменение в тематических предпочтениях 
– управляемый и прогнозируемый процесс / А. В. Онкович 
// Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, теории и 
практики медиапедагогики. – 2012. – № 3. – С. 94–101. – Сведения доступны 
также по Интернету: http://window.edu.ru/resource/565/76565/files/2012-3.pdf. 

328. Медиаобразование как способ расширения информационных 
интересов личности / А. В. Онкович // Медиаобразование. Media Education : 
рос. журн. истории, теории и практики медиапедагогики. – 2012. – № 2. – 
С. 36–42. – Сведения доступны также по Интернету: http:// window.edu.ru/ 
resource/ 290/ 76290/ files/ 166341.pdf#page=32. 

329. Медіаосвіта як ресурс розвитку сучасного суспільства 
/ Онкович Ганна Володимирівна, Онкович Артем Дмитрович // Проблеми 
освіти : наук. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Київ, 2012. – 
Вип. 73. – С. 3–6.  

330. Методичні рекомендації для батьків як основна складова 
частина дитячих журналів для дошкільного віку (на прикладі журналу 
«Мамине сонечко») / О. О. Оноко, Г. В. Онкович // Масова комунікація: 
історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. / відп. ред. С. І. 
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Кравченко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 2 (2). – 
С. 117–121. 

331. Особливості професійно-орієнтованої підготовки магістрів 
медіасфери в Україні / Г. В. Онкович // Історико-педагогічні студії : наук. 
часоп. / голов. ред. Н. М. Дем’яненко. – Київ : Вид-во НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 8. – С. 49-53.  

332. Прессодидактика и прессолингводидактика: от грамматики до 
логоэпистемы (газетный заголовок на занятиях по русскому языку как 
иностранному: тридцать лет спустя) [Электронный ресурс] / А. В. Онкович 
// Жыццём і словам прысягаючы... : да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі 
Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. 
навук. пр. / пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В. І. Іўчанкава. – Электрон. 
текст. дан. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – С. 415–423. – Режим 
доступа: http://elib.bsu.by/ bitstream/ 123456789/ 11391/ 
1/Sbornik_Tikotskij_2012.pdf#page=415. – Загл. с экрана. 

333. Тенденции развития светского и теологического 
медиаобразования в России и за рубежом: актуальность исследования 
/ А. В. Федоров, А. В. Онкович // Медиаобразование. Media Education : рос. 
журн. истории, теории и практики медиапедагогики. – 2012. – № 5. – С. 45–
54. – Сведения доступны также по Интернету: 
http://window.edu.ru/resource/215/78215/files/2012-5.pdf. 

334. Теорії медіаосвіти / Онкович Г. В. // Масова комунікація: історія, 
сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. / відп. ред. С. І. Кравченко. – 
Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 1. – С. 29–33.  

335. Часткові методики медіаосвіти як ресурс розвитку сучасного 
суспільства / А. Д. Онкович, Г. В. Онкович // Вища освіта України: теорет. 
та наук.-метод. часоп. – № 3  (Дод. 1) / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – 
Київ, 2012. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, 
технології, т. 3. – С. 106–115.  
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336. Магистратура: профессионально ориентированное 

медиаобразование в области медиа (опыт Украины) / А. В. Онкович 
// Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, теории и 
практики медиапедагогики. – 2013. – № 4. – С. 85–95. – Сведения доступны 
также по Интернету:  
http: 
//www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_f8d2564e526179a92b669ad19e2d8c6
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337. Медіадидактика вищої школи: український досвід / Ганна 
Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. 
освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 23–29.  

338. Медиадидактика высшей школы [Электронный ресурс] 
/ А. В. Онкович // Медиа. Информация. Коммуникация (MIC) : междунар. 
электрон. науч.-образоват. журн. – Электрон. текст. дан. – 2013. – № 5. – 
Режим доступа: http://mic.org.ru/5-nomer-2013/184-mediadidaktika-vysshej-
shkoly. – Загл. с экрана. 

339. Медиадидактика высшей школы: профессионально-
ориентированное медиаобразование [Электронный ресурс] / А. В. Онкович 
// Вестн. Челяб. гос. ун-та. – Электрон. текст. дан. – 2013. – № 22. – С. 86–
91. – Режим доступа: http:// www.lib.csu.ru/ vch/ 313/ 021.pdf. – Загл. с экрана. 

340. Периодические издания инженерных кружков киевского 
[Киевского] политехнического института в формировании 
профессиональной компетентности будущего инженера (1901–1923) 
/ Г. И. Лоза, А. В. Онкович // Медиаобразование. Media Education : рос. журн. 
истории, теории и практики медиапедагогики. – 2013. – № 3. – С. 26–32. – 
Сведения доступны также по Интернету: http://www.mediagram.ru/ 
netcat_files/ 101/ 119/ h_05032ad57f412ae9baa10987309ed14e. 

341. Проблема оптимізації циклу соціально-гуманітарних 
дисциплін у дослідженнях науковців Інституту вищої освіти НАПН 
України / Ганна Володимирівна Онкович // Вища освіта України : теорет. та 
наук.-метод. часоп. – № 2 (Дод. 1). – Київ, 2013. – [Темат. вип.] : Наука і 
вища освіта. – С. 204–218.  

342. Професійно-орієнтована медіаосвіта в Україні / Ганна 
Володимирывна Онкович // Кафедра у системі управління навчальним 
процесом вищого навчального закладу : зб. наук. пр. за матеріалами міжкаф. 
наук.-практ. семінару, Київ, 18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, НАПН України, Акад. муніцип. упр. МОН України, НПУ ім. 
М. П. Драгоманова, Ін-т вищ. освіти НАПН України, ДВНЗ «Ун-т 
менеджменту освіти» НАПН України, Переяслав-Хмельн. держ. ун-т ім. 
Григорія Сковороди. – Київ : АМУ, 2013. – С. 91–93.  

343. Професійно орієнтована медіаосвіта у вищій школі 
/ Г. В. Онкович // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – 2013. – 
№ 2. – С. 55–60.  

344. Пять медиаобразовательных семинаров для студентов вузов 
/ А. В. Онкович // Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, 
теории и практики медиапедагогики. – 2013. – № 4. – С. 150–165. – Сведения 
доступны также по Интернету: 
http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_f8d2564e526179a92b669ad19e2
d8c6a. 
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345. Студенческие научные журналы как пример 
медиаобразовательной деятельности в вузе / А. В. Онкович 
// Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, теории и 
практики медиапедагогики. – 2013. – № 4. – С. 76–84. – Сведения 
доступны также по Интернету: 
http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_f8d2564e526179a92b669ad19e2
d8c6a. 

346. Студенческие научные журналы как составляющая 
медиаобразовательной деятельности в вузе / А. В. Онкович // Вища освіта 
України : теорет. та наук.-метод. часоп. – № 3 (Дод. 1) / Ін-т вищ. освіти 
НАПН України. – Київ ; Ялта, 2013. – Т. 2 : Педагогіка вищої школи: 
методологія, теорія технології. – С. 132–135.  

347. Тенденции развития светского и теологического 
медиаобразования в Украине (на примере подготовки магистров 
медиасферы) / А. В. Онкович // Информационное поле современной России: 
практики и эффекты / под ред. Р. П. Баканова. – Казань : Казан. ун-т, 2013. – 
С. 527–533.  

348. Media Didactics in Higher Education: Oriented Media Education 
[Electronic resource] / А. Onkovich // Worldwide Commonalities and Challenges 
in Information Literacy Research and Practice. – Springer International Publishing, 
2013. – P. 282–287. – Mode of access: 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-03919-0_36.   

349. Media Didactics in Higher Education: Oriented Media Education 
/ Ganna Onkovich // European Conference on Information Literacy, Istanbul 
(Turkey) October 22–25, 2013 : abstracts / Editors: Serap Kurbanoglu, Esther 
Grassian, Diane Mizrachi, Ralph Catts, Sumeyye Akca, Sonja Spiranec. – Ankara : 
Hacettepe University Department of Information Management, 2013. – 296 p. – 
P. 101.  

350. Vectors of Modern Media Education Development 
/ G. V. Onkovych // Modern Tendencies in Pedagogical Science of Ukraine and 
Israel: the way to integration. – Ariel (Ariel University Center of Samaria), Israel, 
2014. – Issue 5. – С. 385–292.  
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процессе» / А. В. Онкович // Медиабразование. Media Education : рос. журн. 
истории, теории и практики медиапедагогики. – 2014. – № 4. – С. 6–9. 

352. Медиа- и информационная грамотность как зонтичное 
понятие обучающей среды / А. В. Онкович, А. Д. Онкович 
// Профессионализм педагога: сущность, содердание, перспективы 
развития. – М. : МАНПО ; Ярославль : Ремдер, 2014. – С. 328–332.  
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353. Медийная и информационная грамотность в цифровую эпоху: 
на пороге глобального прорыва. ЮНЕСКО–2014 / А. В. Онкович 
// Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, теории и 
практики медиапедагогики. – 2014. – № 4. – С. 9–14. – Сведения доступны 
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354. Медіа- та інформаційна грамотність у сучасній вищій освіті 
України / Г. В. Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. 
часоп. – № 1 (Дод. 1). – [Темат. вип.] : Наука і вища освіта. – Київ, 2014. – 
С. 85–87.  

355. Медіакомпетентність – фахова якість сучасного випускника 
вищої школи / Ганна Володимирівна Онкович // Проблеми освіти : наук. 
зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2014. – 
Вип. 78, ч. 1. – С. 205–211.  

356. Медіаосвітня діяльність громадських організацій релігійного 
спрямування в Україні / Г. В. Онкович // Креативна педагогіка : наук.-
метод. журн. / Акад. міжнар. співробітництва з креативної педагогіки. – 
Вінниця, 2014. – № 10 (подано до друку)4. 

357. Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня технологія 
/ Ганна Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т 
вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 85–93.  

358. Научная конференция как интерактивная 
медиаобразовательная технология / Анна Онкович // Вища освіта України : 
теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 
2014. – № 4 (55). – С. 120.  

359. Нові вектори розвитку сучасної медіаосвіти [Электронний 
ресурс] / Г. В. Онкович // Журналістика. Філологія. Медіаосвіта : зб. наук. 
пр. – Електрон. текст. дані. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – 
С. 150–158. – Режим доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0Bz3eF4XLpcwEQ3BmWXhMNmEyR1E/view?pl
i=1. – Назва з екрана. 

360. Особливості професійно-орієнтованої підготовки магістрів 
медіасфери в Україні / Г. В. Онкович // Історико-педагогічні студії : наук. 
часоп. ; гол. ред. Н. М. Дем’яненко. – Київ : Вид-во НПУ ім. 
М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 8. – С. 49-53.  

361. «Парасолькові» терміни сучасної медіаосвіти / Г. В. Онкович 
// Нові технології навчання : зб. наук. пр. / Ін-т інновац. техн. і змісту освіти 
МОН України, Акад. міжнар. співробітництва з кретиавної педагогіки. – 
Вінниця ; Київ, 2014. – С. 189-194. 

                                                 
4 Дані потребують уточнення. – О. Щ.  



• Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.  
До 70-річчя від дня народження : біобібліографія (Київ, 2015) 

–––––––––––––––––––––––––– 
2. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ПРАЦЬ Г. В. ОНКОВИЧ  

2.2. Систематизований біобібліографічний покажчик (за різновидами публікацій) 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 151

362. Проблема оптимізації циклу соціально-гуманітарних 
дисциплін у дослідженнях науковців Інституту вищої освіти 
/ Г. В. Онкович, Н. О. Дівінська, В. І. Кобченко // Вища освіта України : 
теорет. та наук.-метод. часоп. – № 1 (Дод. 1) / Ін-т вищ. освіти НАПН 
України. – Київ, 2014. – Темат вип. : Наука і вища освіта. – С. 97–102. 

363. Професійно-орієнтована медіаосвіта у вищій школі 
/ Г. В. Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т 
вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 80–87.  

364. Профессионально-ориентированное медиаобразование в 
высшей школе [абстракт статьи на рус. языке] / Анна Онкович // Вища 
освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти НАПН 
України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 119.  

2015 
365. Европейская конференция по информационной грамотности 

(ECIL). 20-23 октября 2014 года (Дубровник, Хорватия) / Анна Онкович, 
Елена Калицева // Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, 
теории и практики медиапедагогики. – 2015. – № 1. – С. 13–16. – Сведения 
доступны также по Интернету: 
http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_d0a145bedffde323b74c6070f8cf
8950. 

366. Комикс как жанр учебной медиапродукции [Электронный 
ресурс] / Г. В. Онкович // Медиасфера и медиаобразование: специфика 
взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сб. ст. / М-
во внутр. дел Респ. Беларусь, Учрежд. образования «Могилевский ин-т М-ва 
внутр. дел Республики Беларусь» ; [редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) и 
др.]. – Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2015. – С. 334–339. 

367. Медиаобразование: «Журналистика для всех», «предметное» 
или «профессионально-ориентированное»? / А. В. Онкович 
// Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, теории и 
практики медиапедагогики. – 2015. – № 1. – С. 18–29. – Сведения доступны 
также по Интернету: 
http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_d0a145bedffde323b74c6070f8cf
8950.  

368. Медиашкола на Кинбурне / А. В. Онкович // Медиаобразование. 
Media Education : рос. журн. истории, теории и практики медиапедагогики. – 
2015. – № 3. – С. 55–64. – Сведения доступны также по Интернету: 
http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_f1f7ec2d49762060b1533ad2b60
cc8e1.  

369. Наукова конференція як медіаосвітня технологія / Ганна 
Онкович, Олена Каліцева // Проблеми освіти : наук. зб. / Ін-т інновац. 
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технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2015. – Вип. 80, ч. 2. – 
С. 211–216. 

370. «Парасолькові» терміни сучасної медіаосвіти / Г. В. Онкович 
// Креативна педагогіка : наук.-метод. журн. / Акад. міжнар. співробітництва з 
кретиавної педагогіки. – Вінниця, 2015. – № 10. – С. 98–102.  

371. Профессионально-ориентированное медиаобразование (на 
примере периодики 80-х годов XX века) / А. Онкович, А. Ляшкевич 
// Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, теории и 
практики медиапедагогики. – 2015. – № 2. – С. 42–47. – Сведения доступны 
также по Интернету: 
http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_e02a221cceb0c426c6271607d80
efe19.  

372. Теорії сучасної медіаосвіти / Онкович Г. В., Ляшкевич А. І. 
// Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в 
современном социокультурном пространстве : сб. ст. / М-во внутр. дел Респ. 
Беларусь, Учрежд. образования «Могилев. ин-т М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь» ; [редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) и др.]. – Могилев : 
Могилев. ин-т МВД, 2015. – С. 320–327.  

2016 
373. Комикс как средство медиаобразования / Г. В. Онкович, 

А. Д. Онкович // Медиаобразование. Media Education : рос. журнал истории, 
теории и практики медиапедагогики. – 2016. – № 2. – С. 52–60. – Сведения 
доступны также по Интернету: http:// 
http://www.mediagram.ru/mediaed/journal/.  

374. Комікс як медіатекст / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович // Соціальні 
комунікації: теорія і практика : наук. журн. / [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод ; 
наук. ред. О. М. Холод]. – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 110–114.  

375. «Медіашкола на Кінбурні» – авторський культурно-освітній 
проект / Г. В. Онкович // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. 
журн. / [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод ; наук. ред. О. М. Холод]. – Київ, 2016. – 
Т. 3. – С. 118–122.  

* * * 
6.  ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНГРЕСІВ, 

СИМПОЗІУМІВ, ФОРУМІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ,  
ЧИТАНЬ і СЕМІНАРІВ  

* * * 
1986 

376. Тематические занятия по газетным рубрикам как тип 
страноведческого урока при обучении иностранцев русскому языку 
/ А. В. Онкович // Научные традиции и новые направления преподавания 
русского языка и литературы : [сб. тез. VI Междунар. конгресса 
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преподавателей русского языка и литературы, Будапешт, 11-16 авг. 1986 г]. – 
Будапешт (Budapest) : [б. и.], 1986. – С. 98–99.  

377. Формирование читательского интереса учащихся из 
развивающихся стран средствами массовой коммуникации 
/ А. В. Онкович // Культурные процессы в развивающихся странах : тез. 
Междунар. конф. в Ин-те востоковедения АН СССР. – М. : Наука, 1986. – 
Т. 2. – С. 126–127. 

1988 
378. О некоторых результатах эмпирического исследования 

интереса иностранных учащихся к советским средствам массовой 
коммуникации / А. В. Онкович // Аннотированная программа ІІ городской 
конф. молодых ученых «Вопросы описания русского языка как иностранного 
и методика его преподавания». – Киев, 1988. – С. 10. 

1989 
379. Использование советских средств массовой информации 

(СМИ) в интернационально-патриотическом воспитании иностранных 
учащихся / А. В. Онкович // Проблемы подготовки кадров специалистов 
зарубежных стран в свете нового политического мышления : тез. докл. и 
сообщ. обл. науч.-метод. конф., Одесса, 19–20 сент. 1989 г. / [редкол. : 
Г. В. Ангелов и др.] ; Одес. технол. ин-т пищевой промышленности 
им. М. В. Ломоносова. – Одесса : [б. и.], 1989. – Ч. 2. – С. 141–143.  

380. Інтернаціональна тематична сторінка у студентській газеті 
/ Г. В. Онкович // Молодежная печать: история, современность, взгляд в 
будущее : тез. науч.-практ. конф., Киев, 19–21 дек. 1989 г. / Киев. гос. ун-т 
им. Т. Г. Шевченко, Союз журналистов УССР ; [редкол. : Ю. В. Бондарь, 
А. И. Мукомела (ред.-сост.) и др.]. – Киев : [б. и.], 1989. – Ч. ІІ. – С. 66–67.  

381. Молодежная пресса страны и ее читатель – студент-
иностранец советского вуза / А. В. Онкович // Молодежная печать: история, 
современность, взгляд в будущее : тез. науч.-практ. конф., Киев, 19–21 дек. 
1989 г. / [редкол. : Ю. В. Бондарь, А. И. Мукомела (ред.-сост.) и др.] ; Киев. 
гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Союз журналистов УССР. – Киев : [б. и.], 
1989. – Ч. ІІ. – С. 63–65.  

382. «Псевдокоммуникативные» тренировочные упражнения в 
обучении русской грамматике в условиях нерусской языковой среды 
/ А. В. Онкович // Психолингвистические и педагогические основы обучения 
русскому языку в условиях нерусской языковой среды : тез. докл. Междунар. 
симпозиума, Тбилиси, 30 окт. – 3 нояб. 1989 г. / [отв. ред. Д. Гоциридзе]. – 
Тбилиси : [Изд-во Тбилис. ун-та], 1989. – С. 226–227. 

383. Реализация страноведческого аспекта в учебном пособии 
«Подвиг» / И. Венералова, Л. Житенева, А. Онкович, Л. Слюсар 
// III Междунар. симпозиум Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. 
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по лингвострановедению : тез. докл. и сообщ. – Одесса : [б. и.], 1989. – Ч. 1. – 
С. 64–66.  

384. Роль советских средств массовой информации в отражении 
нового политического мышления при обучении иностранцев русскому 
языку / А. В. Онкович // Средства массовой информации в формировании 
нового мышления : материалы науч.-практ. конф. (Ленинград, 19–20 апр. 
1989 г.) / Ленинград. гос. ун-т, ф-т журналистики ; науч. ред. М. И. Хохлов. – 
Л. : ЛГУ, 1989. – С. 66–67.  

385. Страноведческий потенциал советской периодики 
/ А. В. Онкович // III Междунар. симпозиум Междунар. ассоц. 
преподавателей рус. яз. и лит. по лингвострановедению : тез. докл. и сообщ. – 
Одесса : [б. и.], 1989. – Ч. 1. – С. 133–134.  

386. Страноведческий потенциал советской фотожурналистики 
/ А. В. Онкович // Фотография в прессе: проблемы истории, теории и 
фотожурналистского мастерства : тез. докл. Всесоюз. науч.-теорет. конф. – 
Киев : [б. и.], 1989. – Ч. 2. – С. 21–22.  

1990 
387. Актуализация «жанрообраза» как форма предъявления 

страноведчески ценной информации / А. В. Онкович // Язык и 
словесность : материалы науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. 
Е. Д. Поливанова, Ташкент, 23–26 окт. 1990 г. : в 3 ч. / [отв. ред. 
В. А. Редькин] ; М-во народ. образования Узбек. ССР, Узбек. респ. пед. ин-т 
рус. яз. и лит-ры. – Ташкент : Укитувчи, 1990. – Ч. ІІ. – С. 220–222; // Типы и 
структура урока русского языка как иностранного : тез. докл. Всесоюз. науч.-
метод. конф. – Минск : [б. и.], 1990. – С. 132–134.  

388. Журналистско-методический подход к отбору и предъявлению 
материала в учебных пособиях по страноведению / А. В. Онкович 
// Основные направления оптимизации обучения иностранным языкам в 
специальном вузе : тез. науч.-метод. конф., Москва, 22–23 июня 1990 г. 
/ [редкол. : Хомякова Н. П. и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
МИД СССР. – М. : МГИМО, 1990. – С. 234.  

389. Национальные и зарубежные периодические издания в 
формировании интереса иностранных студентов / А. В. Онкович, Маддах 
Мансур, Урбай Хорхе Мангано // Международное сотрудничество в области 
образования и подготовки кадров : тез. Всесоюз. науч.-метод. конф., Москва, 
24–25 апр. 1990 г. / под ред. Г. Ф. Ткача и Н. М. Тимофеевой ; Гос. комитет 
по нар. образованию, Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Науч.-
исслед. центр междунар. образования. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 
1990. – Ч. ІІ. – С. 115–117.  

390. Периодическая печать как объект страноведения 
/ А. В. Онкович, Минь Шу, Мендес Эрнесто Чагоне // Международное 
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сотрудничество в области образования и подготовки кадров : тез. Всесоюз. 
науч.-метод. конф., Москва, 24–25 апр. 1990 г. / под ред. Г. Ф. Ткача и 
Н. М. Тимофеевой ; Гос. комитет по народному образованию, Ун-т дружбы 
народов им. Патриса Лумумбы, Науч.-исслед. центр междунар. 
образования. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – Ч. ІІ. – С. 110–112. 

391. Роль средств массовой информации в социальной адаптации 
иностранных учащихся / А. В. Онкович // Высшая школа и международное 
сотрудничество: опыт, проблемы, перспективы : материалы республик. науч.-
метод. конф., Одесса, 22–23 нояб. 1990 г. / [редкол. : Г. В. Ангелов и др.] ; 
Одес. технол. ин-т пищевой промышленности им. М. В. Ломоносова. – 
Одесса : ОТИПП, 1990. – Ч. 2. – С. 241–242.  

392. Удовлетворение информационных интересов учащихся 
средствами журналистики в процессе обучения русскому языку как 
иностранному / А. В. Онкович // Русский язык и литература в общении 
народов мира: проблемы, функционирования и преподавания : тез. докл. и 
сообщ. VII конгресса Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. – М. : 
Рус. язык, 1990. – С. 346–347.  

1991 
393. Дивосвіт незнищенності народного духу / Г. В. Онкович, 

В. В. Чепелик // Викладання українознавчих дисциплін в економічних і 
технічних вузах : тези наук.-метод. конф. – Тернопіль : Ред.-видав. від. упр. 
по пресі, 1991. – С. 92–94.  

394. Журналистско-методический подход в формировании 
коммуникативной компетенции иностранных учащихся 
подготовительного факультета / А. В. Онкович // Учебно-воспитательный 
процесс на подготовительном факультете: новые подходы и результаты : 
материалы межвуз. науч.-метод. конф., посвящ. 25-летию подгот. ф-та для 
иностр. граждан РОДНМИ / Ростов. ордена Дружбы народов мед. ин-т ; 
[редкол.: И. К. Простов и др.]. – Ростов н/Д : [Изд-во РОДНМИ], 1991. – 
С. 148–150.  

395. Журналистско-методический подход в формировании 
профессиональных качеств преподавателя-русиста / А. В. Онкович 
// Современные подходы к формированию профессиональных качеств 
учителя-русиста зарубежной школы : тез. докл. и сообщ. III Междунар. 
конф. – Волгоград : Наставник, 1991. – С. 9–11.  

396. Журналистско-методический подход как способ 
формирования лингвистической, страноведческой и коммуникативной 
компетенций учащихся / А. В. Онкович // Leksikoloġijas aktuālās problēmas 
[Актуальные проблемы лексикологии : тез. докладов науч.-метод. конф., 
Даугавпилс, 23–26 апр. 1991 г.] / М-во нар. образования Латв. Респ. ; 
Даугавп. пед. ин-т, каф. общ. и рус. языкознания ; [редкол. : М. Ю. Новикова 
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(отв. ред.) и др.]. – Даугавпилс : [Изд-во Даугавп. пед. ин-та], 1991. – Ч. 2. – 
С. 25–26.  

397. «Забута архітектура» та її майстри у посібнику з української 
мови / Г. В. Онкович // Використання спадщини повернутих і забутих діячів 
науки і культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : тези 
республік. міжвузів. наук.-практ. конф., Рівне, 29–31 трав. 1991 р. / Рівнен. 
пед. ін-т. – Рівне : РПІ, 1991. – С. 78–79.  

398. «Забута архітектура» та її майстри у посібнику з української 
мови / Г. В. Онкович, В. В. Чепелик // Материалы ІІ Междунар. семинара 
«Славянская культура в современном мире (изучение и преподавание в 
иноязычной аудитории)», Киев, 30 сент.–6 окт. 1991 г. / Центр славистики, 
Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. ; [отв. ред. С. П. Фатеев]. – Киев : КГПИИЯ, 
1991. – С. 77–79.  

399. Мовокраїножурналістикознавство / Г. В. Онкович // Тези 
доповідей 52-ої науково-практичної конференції професорсько-
викладацького складу, аспірантів і студентів / Київ. інж.-буд. ін-т. – Київ : 
КІБІ, 1991. – С. 211.  

400. Отраслевые периодические издания как источник 
удовлетворения профессионально-страноведческого интереса 
иностранных учащихся / А. В. Онкович // Обучение профессиональному 
общению иностранных студентов авиационных специальностей : тез. докл. 
[материалы] межвуз. науч.-метод. конф., Киев, 23–25 мая 1991 г. / [отв. ред. 
В. В. Лобода] / Киев. ин-т инженеров гражд. авиации. – Киев : КИИГА, 
1991. – С. 32.  

401. Періодична преса як об’єкт лінгвістичного аналізу: проблеми 
краєзнавства / Г. В. Онкович // Українська журналістика–80 : тези доп. 
республік. наук.-практ. конф., [Київ, 24–25 груд. 1991 р.] / Спілка журн. 
України, Акад. наук України, Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; відп. ред.: 
А. Москаленко, О. Коновець. – Київ : КДУ, 1991. – С. 92–94.  

402. Расширение «зоны образно-эмоциональной культурной 
памяти» иностранных учащихся средствами журналистики 
/ А. В. Онкович // Тезисы межвуз. конф. / Ленингр. Гидрометеор. ин-т. – Л. : 
ЛГМИ, 1991. – С. 37–38.  

403. Роль средств массовой информации в социальной адаптации 
иностранных учащихся / А. В. Онкович // Сборник материалов 
республиканских научных конференций по проблемам подготовки кадров 
для зарубежных стран. – Одесса : [б. и.], 1991. – С. 31–36.  

404. Системное опережающее обобщение грамматического 
материала и псевдокоммуникативные тренировочные упражнения в 
формировании коммуникативной компетенции / А. Онкович, 
Н. Смирнова // Тезисы науч.-метод. конф. «Проблемы подготовки 
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иностранных учащихся к профессиональному общению на русском языке», 
Ташкент, 14–17 окт. 1991 г. – Ташкент : [б. и.], 1991. – С. 59–61.  

405. Средства журналистики в подготовке иностранных учащихся 
к профессиональному общению / А. В. Онкович // Тезисы науч.-метод. 
конф. «Проблемы подготовки иностранных учащихся к профессиональному 
общению на русском языке», Ташкент, 14–17 окт. 1991 г. – Ташкент : [б. и.], 
1991. – С. 136–137.  

406. Средства массовой информации в формировании «зоны 
образно-эмоциональной культурной памяти» учащихся / А. В. Онкович 
// Актуальные проблемы теории и практики обучения русскому и 
иностранным языкам : материалы II регион. конф. – Краснодар : [б. и.], 
1991. – Ч. 1. – С. 19–20.  

1992 
407. Журналистика в кругу базисных наук методики обучения 

языкам / А. В. Онкович // Заочное обучение русскому языку: проблемы и 
перспективы : тез. докл. и сообщ. Междунар. симпозиума. – М. : ИРЯП, 
1992. – С. 69–71.  

408. Журналистика и страноведение / А. В. Онкович // Журналистика 
в 1991 году : тез. науч.-практ. конф. / Моск. гос. ун-т. – М. : МГУ, 1992. – 
Ч. 3. – С. 9–10.  

409. Журналистика как базисная наука методики обучения языкам 
/ А. В. Онкович // Северо-Кавказские чтения : материалы шк.-семинара 
«Лиманчик-92» / М-во науки, высш. шк. и техн. политики РФ, Ростов. гос. 
ун-т ; отв. ред. Е. А. Корнилов, ред. вып. А. И. Станько. – Ростов н/Д : [б. и.], 
1992. – Вып. 1: Журналистика. – С. 32–35. 

410. Журналистика как базовая наука методики обучения языкам 
/ А. В. Онкович // Материалы науч. конф. «Языковые контакты и проблемы 
преподавания языков в условиях дву- и многоязычия», Бишкек, 4–5 нояб. 
1992 г. / М-во нар. образования Респ. Кыргызстан, Гос. ин-т яз. и гуманит. 
наук ; [редкол.: А. Орусбаев и др.]. – Бишкек : [Изд-во Гос. ин-та яз. и 
гуманит. наук], 1992. – С. 122-123.  

411. К вопросу о науках, базисных для методики обучения языкам 
/ А. В. Онкович // Управление качеством подготовки специалистов: 
международный опыт, современные проблемы и перспективы : материалы 
конф., Одесса, 19–21 нояб. 1992 г. / Учеб.-метод. кабинет по высш. 
образованию, Одес. технол. ин-т пищевой промышленности им. 
М. В. Ломоносова. – Одесса : [б. и.], 1992. – С. 43–45.  
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412. Оптимизация учебного процесса и применение комплекса 
средств обучения / А. В. Онкович // […]5 : тез. докл. – Астрахань : [б. и.], 
1990.  

413. Периодика как феномен национальной культуры в 
расширении «зоны образно-эмоциональной культурной памяти» 
учащихся / А. В. Онкович // Управление качеством подготовки 
специалистов: международный опыт, современные проблемы и 
перспективы : материалы конф., Одесса, 19–21 нояб. 1992 г. / Учеб.-метод. 
кабинет по высш. образованию, Одес. технол. ин-т пищевой 
промышленности им. М. В. Ломоносова. – Одесса : [б. и.], 1992. – С. 56–58.  

414. Періодика як феномен національної культури / Г. В. Онкович 
// Язык и культура : Первая междунар. конф. : материалы / Укр. ин-т 
междунар. отношений при Киев. ун-те им. Тараса Шевченко, каф. укр. и рус. 
яз., Гуманит. экуменич. исследоват. фонд «РАХ». – Киев : [б. и.], 1992. – 
С. 111–112.  

415. Роль научно-профессиональной литературы в поддержании 
мотивации обучения иностранных учащихся / А. В. Онкович // Роль 
научно-профессиональной литературы в обучении иностранных учащихся 
русскому языку : тез. межреспублик. науч.-метод. конф. : в 2 ч. / М-во 
образования Респ. Беларусь ; Республик. метод. объединение преподавателей 
рус. яз. как иностранного Респ. Беларусь , Белорус. гос. эконом. ун-т ; 
редкол.: И. Э. Федотова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : [б. и.], 1992. – Ч. 1. – 
С. 64–65.  

416. Системное опережающее обобщение граммагического 
материала и псевдокоммуникативные тренировочные упражнения на 
начальном этапе обучения иностранцев / Н. Л. Смирнова, А. В. Онкович 
// Актуальные проблемы теории и практики обучения русскому и 
иностранным языкам : материалы 2 регион. науч. конф. / М-во науки, высш. 
шк. и техн. политики РФ, Ком. по высш. школе, Кубан. гос. ун-т ; [редкол. : 
Л. А. Исаева]. – Краснодар : [б. и.], 1992. – Ч. І. – С. 54–55.  

417. Средства массовой информации в формировании «зоны 
образно-эмоциональной культурной памяти» учащихся / А. В. Онкович 
// Актуальные проблемы теории и практики обучения русскому и 
иностранным языкам : материалы 2 регион. науч. конф. / М-во науки, высш. 
шк. и технич. политики РФ, Ком. по высш. школе, Кубан. гос. ун-т ; 
[редкол. : Л. А. Исаева]. – Краснодар : [б. и.], 1992. – Ч. І. – С. 19–20. 

418. Українська архітектура у посібнику з української мови 
/ Г. Онкович, А. Пучков, В. Чепелик // Мова і культура : [матеріали Першої 
міжнар. конф.]. – Київ : ІМВ, 1992. – С. 207–208.  

                                                 
5Дані (назва конференції тощо) потребують уточнення. – О. Щ.  
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419. Українська періодика як феномен національної культури у 
формуванні «образно-емоційної культурної пам’яті» / Г. В. Онкович 
// Засоби масової інформації як форма бізнесу : тези і доп. Міжнар. наук.-
практ. конф.  Київ. держ. ун-т. – Київ : КДУ, 1992. – С. 21–26.  

420. «Эстетический язык времени» – газетно-публицистическая 
речь – в обучении языкам / А. В. Онкович // Материалы Междунар. науч. 
конф. «Языковые контакты и проблемы преподавания языков в условиях дву- 
и многоязычия», Бишкек, 4-5 нояб. 1992 г. / М-во нар. образования Респ. 
Кыргызстан, Гос. ин-т яз. и гуманит. наук ; [редкол.: А. Орусбаев и др.]. – 
Бишкек : [Изд-во Гос. ин-та языков и гуманит. наук], 1992. – С. 123–124.  

1993 
421. Лінгвоукраїнознавство на заняттях з розвитку мовлення 

/ Г. В. Онкович // Українська мова в процесі національно-культурного 
відродження України : зб. наук. пр. : [матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 
Київ, 26–27 листоп. 1992 р.] / [редкол.: Л. І. Мацько (відп. ред.) й ін.] ; М-во 
освіти України, Київ. держ. пед. ін-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : КДПІ, 
1993. – С. 68–70.  

422. Народознавство як складова частина навчальних матеріалів з 
української архітектури (на заняттях з української мови як іноземної) 
/ Г. В. Онкович, В. В. Чепелик // Проблеми викладання фольклору та 
етнології у вузах, школах, ліцеях України : матеріали наук.-метод. конф., 17–
19 трав. 1993 р. / Ін-т українознавства та каф. фольклору Київ. держ. ун-ту ім. 
Т. Г. Шевченка, Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : [б. в.], 1993. – С. 10–12.  

423. Пресодидактика в розширенні обріїв світобачення на заняттях 
з мови / Г. В. Онкович // Язык и культура : тез. Второй Междунар. науч. 
конф. : в 2 ч. / Киев. ун-т им. Тараса Шевченко, Укр. ин-т междунар. 
отношений, каф. укр. и рус. яз. ; [сост. С. Б. Бураго]. – Киев : [б. и.], 1993. – 
Ч. 2. – С. 143–144. – (Б-ка журн. «Collegium»).  

424. Пресоукраїнознавство як засіб експлікації українознавчих 
знань на заняттях з мови / Г. В. Онкович // Українознавство і гуманізація 
освіти : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Дніпропетр. 
держ. ун-ту, Дніпропетровськ, 19–21 трав. 1993 р. : у 4 т. / Дніпропетр. держ. 
ун-т ; [редкол.: Г. П. Макаров (відп. ред.) й ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во 
ДДУ, 1993. – Ч. 3. – С. 71–72. 

425. Прессодидактика и прессолингводидактика на начальном и 
среднем этапах обучения языку иностранных студентов / А. Онкович 
// Основные тенденции в организации и содержании учебного процесса на 
начальном и среднем этапах обучения (в условиях его прагматической 
ориентации) : тезисы докл. и сообщ. Междунар. конф. / МАПРЯЛ, Рос. ун-т 
Дружбы народов, Ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина ; [редкол.: Н. Е. Кухаревич 
(отв. ред.) и др.]. – М. : ПАИМС, 1993. – С. 25.  
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426. Українська мова як іноземна: програми дій у контексті «Мова 
і культура» / Г. В. Онкович, Л. М. Паламар  // Язык и культура : тез. Второй 
междунар. науч. конф., Киев, 23–27 июня 1993 г. : в 2 ч. / Ин-т междунар. 
Отношений ; [сост. С. Б. Бураго]. – Киев : ИМО, 1993. – Ч. 2. – С. 115–116.  

427. Фотожурналістика на заняттях з розвитку мови / Г. В. Онкович 
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дослідж. освіти, Рада ректорів Одес. Південного центру, Одес. технол. ін-т 
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докл. и сообщ. / Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Рос. фонд 
мира, Ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина. – М. : [ИРЯП], 1994. – С. 166–168. 
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як іноземна: проблеми методики викладання : зб. матеріалів Міжнар. наук. 
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[б. и.], 1994. – С. 194–195.  

441. «Прихована» граматика у початково-предметних курсах 
української мови для іноземних студентів / Я. М. Шутенко, Г. В. Онкович, 
С. В. Альохіна, О. В. Кащенко // Язык и культура : докл. Третьей междунар. 
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Тараса Шевченко, каф. укр. и рус. яз., Фонд гуманитар. развития 
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// Международная конфренция по русскому языку : тезисы конф. 
/ Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и лит. ; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. – М. : [МГУ], 1994. – С. 130–131. 

443. Слово-тема как свернутый национально-культурный текст в 
серии книг для иностранцев / А. В. Онкович // Национально-культурный 
компонент в тексте и языке : тез. докл. Междунар. науч. конф. – Минск : 
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методика його актуалізації в аудиторії студентів-іноземців / Г. В. Онкович 
// Текст и методика его анализа : материалы VII Междунар. науч. конф. по 
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1995. – С. 195–197. 
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447. Категорія часу: українсько-китайські паралелі 

(лінгводидактичний аспект) / Г. В. Онкович, Єн-Ті Лін // Сучасні проблеми 
вивчення фольклору та літератури у вищих навчальних закладах : матеріали 
наук.-практ. конф., Мелітополь, 27-29 трав. 1996 р. / М-во освіти України, 
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Мелітополь ; Київ : [б. в.], 1996. – С. 92–95.  
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// Языковая номинация : тез. докл. Междунар. науч. конф. – Минск : МГЛУ, 
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449. Українська лінгводидактика в історичному контексті 
/ Г. В. Онкович // Мова і культура : матеріали IV Міжнар. конф. / Ін-т міжнар. 
відносин. – Київ : ІМВ, 1996. – С. 238–247.  
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/ Г. В. Онкович // Актуальні проблеми вивчення та викладання філологічних 
дисциплін у технічному вузі : тези Міжнар. наук. конф. / Київ. міжнар. ун-т 
цивіл. авіації. – Київ : КМУЦА, 1997. – С. 66-68.  

452. Українська лінгводидактика як складова українознавства 
/ Г. В. Онкович // Післядипломна освіта педагогічних кадрів: проблеми 
розвитку : матеріали звіт. наук. конф., Київ, 31 жовт.–1 листоп. 1997 р. / [за 
ред. М. І. Дробнохода, С. В. Крисюка, Г. А. Дмитренка й ін.] ; Укр. ін-т 
підвищення кваліф. керів. кадрів освіти М-ва освіти України. – Київ : 
УІПКККО, 1997. – С. 260–262.  

1998 
453. Засоби масової інформації (ЗМІ) і «гнучкі моделі навчання» 

/ Г. В. Онкович // Проблеми утвердження і функціонування державної мови в 
Україні : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 28–29 листоп. 1996 р. / Нац. 
ун-т «Київо-Могилянська академія». – Київ : КМ Академіа, 1998. – С. 152–
154.  

454. Знаки украинской национальной культуры как речевые 
стимуляторы / А. В. Онкович // Изучение славянских языков, литератур и 
культур в инославянской среде : тез. и резюме [Междунар. симпозиума, 
посвящ. 120-летию каф. рус. яз. и 50-летию Славистич. об-ва Сербии, 
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456. Методологія українознавства: мовно-навчальний аспект 
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458. Пресодидактика і пресолінгводидактика – нові 
лінгвометодичні відгалуження / Г. В. Онкович // Теория и практика 
преподавания славянских языков : тез. докл. ІV Междунар. конф., Печ, 24–25 
апр. 1998 г. / Janus Pannonius Tudományegyetem. – Печ : [Ун-т им. Януса 
Паннониуса], 1998. – С. 127–128.  

459. Соціальні стереотипи як мовленнєві стимулятори 
/ Г. В. Онкович, Ван Чао Джон, Пендт Шао Бен // Мова і культура : 
[матеріали Шостої Міжнар. наук. конф.] / Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-
ту ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. мови НАН України, Фонд гуманіт. розвитку 
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460. Учет фактора «счетное слово» при обучении китайцев 
русскому/украинскому языку / Шен-Ін Ванг, А. Онкович // Теория и 
практика преподавания славянских языков : тез. докл. ІV Междунар. конф., 
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Януса Паннониуса], 1998. – С. 126-127. 
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материалы ІІ Междунар. науч. конф. – Минск : [б. и.], 1999. – Ч. 1. – С. 69–71. 

463. Пресодидактика і пресолінгводидактика – нові 
лінгвометодичні відгалуження / Г. В. Онкович // Slavika 
Quinqueecclesiensia. V: Literatura Methodica : a szláv nyelvek oktatásának 
elmélete és gyakorlata IV. nemzetközi konferencia anyaga, Pécs, 1998 ápr. 24–25 
[материалы ІV-й Междунар. конф. «Теория и практика преподавания 
славянских народов», Печ, 24–25 апр. 1998 г. / Janus Рannonius 
Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, szláv filológiai tanszék  [Ун-т 
им. Януса Паннониуса, фак. гуманит. наук, каф. славянской филологии] 
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szerkesztö: Lendvai Endre , társszerkesztö: Hajzer Lajos [под. общ. ред. Эндре 
Лендваи, Лайош Хайзер]. – Pécs : JРТЕ, 1999. – С. 253–264.  

464. Прессодидактика и прессолингводидактика – новые 
лингвометодические ответвления / А. Онкович // ІХ Междунар. конгресс 
Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. «Русский язык, литература и 
культура на рубеже веков», Братислава, Словацкая Респ., 16–21 авг. 1999 г. : 
тез. докл. и сообщений : в 2 ч. / [редкол. : П. Шима и др. ; отв. ред. О. 
Ковачичова] ; МАПРЯЛ, Asociácia rusistov Slovenska. – Братислава : [б. и.], 
1999. – Ч. 2. – С. 76–77.  

2000 
465. Лінгвокультурологія – нове відгалуження у сфері 

гуманітарного знання / Г. В. Онкович // Всеукр. наук.-метод. конф. 
«Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи», Київ, 24–
25 трав. 2000 р. : тези доп. – Київ : ВЦ «Київ. ун-т», 2000. – С. 325–328.  

466. Новітні терміни лінгводидактики / Г. В. Онкович // Сучасні 
проблеми термінології та термінографії : тези доп. Міжнар. наук. конф., Київ, 
2–4 лют. 2000 р. / уклад. З. У. Борисова ; Київ. міжнар. ун-т цивільної авіації, 
каф. укр. та рос. мов, Міжнар. асоц. східнослов’ян. лексикографії ім. 
Лаврентія Зізанія Тустанівського, Харків. лексикограф. т-во. – Київ : 
КМУЦА, 2000. – С. 93–94.  

467. Соціальна проблематика у підготовці журналістів: зміна 
орієнтирів / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович // Університетська освіта України 
ХХI століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку : міжнар. наук.-
практ. конф., Харків, 15-16 груд. 2000 р. : тези доповід. / М-во освіти і науки 
України, Акад. пед. наук України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ін-т 
вищ. освіти, Т-во «Знання» України. – Харків : [б. в.], 2000. – С. 175–178. 

468. Соціальна проблематика у підготовці журналістів: орієнтир на 
філософію соціального партнерства / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович 
// Філософія освіти ХХI століття: проблеми і перспективи : методол. семінар, 
Київ, 22 листоп. 2000 р. : [збірник]. – Київ : [б. в.], 2000. – Вип. 3. – С. 247–
253. 

469. Проблемы внедрения и функционирования украинского языка 
в Украине / Анна Онкович // Abstracts of VI ICCEES World Congress 
of Central and Eastern European Studies, Tampere [Finland], 29 July – 3 аugust 
2000 [Тезисы VI Всемирного конгресса исследователей Центральной и 
Восточной Европы, Тампере [Финляндия], 29 июля – 3 авг. 2000 г.] / ed. : 
Petra Silisalo-Katajisto and Paul Fryer. – Tampere : [б. и.], 2000. – Р. 312.  

470. Роль преси в соціалізації особистості / Г. В. Онкович // Slavika 
Quinqueecclesiensia VI : Tudományos évkönyv [науч. ежегодник] ; társszerk.: 
V. Végvári [под общ. ред. Э. Лендваи, В. Вегвари]. – Pécs : JPTE, 2000. – 
Lap. 196–203.  



• Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.  
До 70-річчя від дня народження : біобібліографія (Київ, 2015) 

–––––––––––––––––––––––––– 
2. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ПРАЦЬ Г. В. ОНКОВИЧ  

2.2. Систематизований біобібліографічний покажчик (за різновидами публікацій) 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 166

2001 
471. Особистісно-зорієнтована практика (врахування 

індивідуальних особливостей студентів при організації та проведенні 
навчальної практики з видавничої справи та редагування) / Г. В.  
Онкович, А. Д. Онкович // Актуальні питання гуманітарних, економічних і 
правових наук та їх інформаційне забезпечення : матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф. Хуст, 18–19 верес. 2001 р. / [відп. за вип. М. М. Пулянович] ; Ін-
т вищ. освіти АПН України, Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», 
Хуст. філія, Хустміськрада. – Київ ; Хуст : [ВМУРоЛ «Україна»], 2001. – 
С. 10–17.  

472. Періодичні видання як оперативно-актуальні навчальні 
посібники / Г. В. Онкович // Проблеми підручника для вищої школи : зб. 
матеріалів наук.-практ. конф., Вінниця, 29–30 трав. 2001 р. – Вінниця : 
Універсум, 2001. – Т. 1. – С. 178–185.  

473. Професійно-орієнтований посібник з ділового мовлення 
/ Г. В. Онкович, О. М. Пазяк // Проблеми підручника для вищої школи : зб. 
матеріалів наук.-метод. конф., Вінниця, 29–30 трав. 2001 р. – Вінниця : 
Універсум, 2001. – Т. 2. – С. 73–75.  

474. «Українознавство і лінгводидактика» – серія навчальних книг 
з лінгвоукраїнознавства / Г. В. Онкович // Проблеми підручника для вищої 
школи : зб. матеріалів наук.-метод. конф., Вінниця, 29–30 трав. 2001 р. – 
Вінниця : Універсум, 2001. – Т. 2. – С. 51–55.  

2002 
475. Про концептуальні засади «Вісника Університету "Україна"» 

/ Г. Онкович, П. Куляс // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та 
повідомл. Сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17–18 трав. 2002 р. 
/ НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; за ред. М. М. 
Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 570–573.  

476. Соціальна проблематика у підготовці журналістів: орієнтир на 
філософію соціального партнерства / А. Д. Онкович, Г. В. Онкович 
// Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. Сьомої 
Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, ЛНБ 
ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; за ред. М. М. Романюка. – Львів : [б. в.], 
2002. – С. 466–471.  

2003 
477. Є. В. Федоренко – головний редактор часопису «Рідна школа» 

(США) / А. Д. Онкович, Г. В. Онкович  // Українська періодика: історія і 
сучасність : доп. та повідомл. Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 24–26 жовт. 
2003 р. / HAH України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; 
за ред. М. М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2003. – С. 913–919.  
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478. Концептуальні засади часопису «Вища освіта України» 
/ Г. В. Онкович // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та 
повідомл. Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 24–26 жовт. 2003 р.) / НАН 
України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; за ред. 
М. М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2003. – С. 758–761.  

479. Культурологічна аура як педагогічна спадщина М. П. 
Драгоманова / Г. В. Онкович // Перші міжнародні Драгомановські читання : 
[матеріали, Київ, 30 верес.–2 жовт. 2003 р.] / Акад. пед. наук України, Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [відп. ред. В. П. Андрущенко ; уклад. 
Г. І. Волинка, В. П. Сергієнко, Л. Л. Макаренко ; редкол. П. В. Дмитренко й 
ін.]. – Київ : [б. в.], 2003. – Вип. 2. – С. 110–115.  

480. Лічилки в освітньо-виховній роботі з дітьми дошкільного віку 
/ Ганна Володимирівна Онкович, Ольга Петрівна Макаренко, Ольга 
Олексіївна Яловська // Професіоналізм педагога : матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф. «Професіоналізм педагога», присвяч. 60-річчю Крим. держ. 
гуманіт. ін-ту, Ялта, 23–25 верес. 2003 р. : зб. ст. / [відп. за вип.: 
М. В. Овчинникова, Е. Ш. Бекірова ; М-во освіти і науки України, М-во 
освіти Автономної Респ. Крим, Крим. держ. гуманіт. ін-т, Нац. пед. ун-т ім. 
М. П. Драгоманова, Навч.-метод. центр вищ. освіти, Навч.-метод. центр сер. 
освіти, Наук.-дослід. центр вищ. освіти АПН України. – Київ : Пед. преса, 
2003. – С. 228–232.  

481. М. П. Драгоманов та його духовні спадкоємці у Шкільній раді 
Америки / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович // Перші міжнародні 
Драгомановські читання : [матеріали, Київ, 30 верес.–2 жовт. 2003 р.] 
/ уклад.: Г. І. Волинка, В. П. Сергієнко, Л. Л. Макаренко ; [редкол.: 
В. П. Андрущенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук 
України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. 
М. П. Драгоманова, 2003. – Вип. 1. – С. 168–174.  

482. Произведения прессфотографии как средство зрительной 
наглядности и методика их использования на занятиях по развитию 
речи / А. В. Онкович // Русское слово в мировой культуре : материалы 
Х конгресса Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и культуры, Санкт-
Петербург, 30 июня–5 июля 2003 г. «Методика преподавания русского языка: 
традиции и перспективы» : в 4 т. – СПб. : Политехника, 2003. – Т. 1 : 
Национально-культурная специфика речевого поведения и проблемы 
обучения русскому языку иностранцев. – С. 324–330.  

483. Святий хрест педагогіки / Г. В. Онкович // Сучасні проблеми 
науки та освіти : матеріали 4-ї Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., 
Ялта, 1–10 трав. 2003 р. / Харків: Укр. асоц. «Жінки в науці та освіті», Харк. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б. в.], 2003. – С. 113.  
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484. Синергодидактика у плеканні національної еліти 
/ Г. В. Онкович // Міжнародні синергетичні читання пам’яті Іллі Пригожина 
/ уклад. В. П. Андрущенко [й ін.]. – Київ : Т-во «Знання» України, 2003. – 
С. 47.  

485. Українська словесність в аудиторії студентів-нефілологів 
/ Г. В. Онкович // Професіоналізм педагога : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., Ялта, 23–25 верес. 2003 р. : зб. ст. – Київ : Пед. преса, 2003. – С. 212–
216.  

2004 
486. Новітні терміни лінгвокультурознавства? / Г. В. Онкович 

// Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали П’ятої Міжнар. міждисципл. 
наук.-практ. конф., Алушта, 30 квіт.–10 трав. 2004 р. / Укр. асоц. «Жінки в 
науці та освіті», Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б. в.], 2004. – 
С. 113. – [350-річчю м. Харкова присвячується]. 

487. Пресодидактика та пресолінгводидактика у навчанні іноземної 
мови / Г. В. Онкович // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали П’ятої 
Міжнар. міждисципл. наук.-практ. конф., Алушта, 30 квіт.–10 трав. 2004 р. 
/ Укр. асоц. «Жінки в науці та освіті», Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – 
Харків : [б. в.], 2004. – С. 223. – [350-річчю м. Харкова присвячується]. 

2005 
488. Болонський процес і національні пріоритети в гуманітарній 

освіті / Ганна Онкович // Болонський процес в дії : матеріали «круглого 
столу», провед. Ін-том вищ. освіти АПН України та редакцією тижн. 
«Освіта», Київ, трав. 2004 р.–лют., 2005 р. ; [за ред. О. С. Коноваленко, 
Б. І. Корольова ; відп. за вип. І. І. Тимошенко] ; Акад. пед. наук України, Ін-т 
вищ. освіти, Європ. ун-т. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – С. 80-87.  

489. Професійно орієнтовані громадські організації – нова форма 
студентського самоврядування / М. Ф. Димитров, Л. П. Матвієнко, 
Г. В. Онкович // Україна – суб’єкт європейського освітнього простору : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24–25 трав. 2005 р. / Асоц. навч. 
закл. України приват. форми власності Європ. ун-ту. – Київ : [Вид-во Європ. 
ун-ту], 2005. – С. 158–162.  

490. Украинские неологоэпистемы в современном русском языке 
/ А. В. Онкович // Studia Rossica Posnaniensia–Zeszyt ХХХП. – Posnań : 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005. – S. 179–184. 

2006 
491. Актуальні проблеми гуманітарної освіти в дослідженнях 

науковців Інституту вищої освіти АПН України / Г. В. Онкович // Другий 
педагогічний конгрес : зб. матеріалів конгресу. – Львів : ТзОВ Камула, 
2006. – С. 114–125.  
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492. Неологоепістеми української мови / Г. В. Онкович // Матеріали 
третьої Всеукр. нук.-практ. конф. «Інноваційні технології у наукових 
дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти», Полтава, 20–21 
квіт. 2006 р. / Полтав. ін-т економіки і права ВНЗ «Відкр. міжнар. ун-т 
розвитку людини "Україна"», Ін-т вищ. освіти АПН України, Полтав. обл. ін-
т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського ; [відп. за вип. 
В. М. Губарь]. – Полтава : ПІЕП, 2006. – Т. 1. – С. 6–9.  

493. Неперервність – актуальне питання сучасної освіти 
/ Г. В. Онкович, Л. П. Матвієнко // Актуальні проблеми формування 
особистості лікаря у студентів-медиків : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. 
конф., Київ, 29 берез. 2006 р. / Мед. ін-т Укр. асоц. народ. медицини, Ін-т 
вищ. освіти АПН України, Наук.-метод. центр «Формування особистості 
студента» ; [редкол.: В. А. Туманов й ін.] ; за ред. В. І. Первака. – Київ : МІ 
УАНМ, 2006. – С. 113–114.  

494. Професійно орієнтовані громадські організації як відкритий 
механізм плекання національної еліти / Г. В. Онкович, М. Ф. Димитров 
// Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків : 
матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 29 берез. 2006 р. / Мед. ін-т 
Укр. асоц. народ. медицини, Ін-т вищ. освіти АПН України, Наук.-метод. 
центр «Формування особистості студента» ; [редкол.: В. А. Туманов та ін.] ; 
за ред. В. І. Первака. – Київ : МІ УАНМ, 2006. – С. 111–113.  

2007 
495. Засоби масової комунікації у термінологічному просторі медіа-

освіти / Г. В. Онкович // Лексико-грамматические инновации в современных 
восточнославянских языках : материалы ІІІ Междунар. науч. конф., 
Днепропетровск, 19-20 апр. 2007 г. / сост. Т. С. Пристайко ; М-во 
образования и науки Украины, Укр ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., 
Днепропетр. нац. ун-т, каф. общ. и рус. языкознания, каф. укр. яз. – 
Днепропетровск : Пороги, 2007. – С. 380–383. – Сведения доступны также по 
Интернету: http://kak.znate.ru/pars_docs/refs/40/39224/ 39224.pdf#page=381.  

496. Медиадидактика / А. В. Онкович // Журналистика и 
медиаобразование–2007 : сб. тр. ІІ Междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 
1–3 окт. 2007 г. : в 2 т. / под ред. А. П. Короченского. – Белгород : БелГУ, 
2007. – Т. 1. – С. 243–248. 

497. Медиадидактика в обучении русскому языку как 
иностранному / А. Онкович // Congreso internacional «La lengua y literatura 
rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas», Granada, 
7–9 mayo 2007 : ponencias y comunicaciones [Международная конфренция 
«Русский язык и литература в международном образовательном 
пространстве: современное состояние и перспективы», Гранада, 7–9 мая 
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2007 г. : докл. и сообщения]. – СПб. : Издат. дом «МИРС» ; Гранада, 2007. – 
Т. 2. – С. 1271–1276.  

498. Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика / Г. В. Онкович 
// Збірник тез науково-практичної конференції «Актуальні теоретичні і 
прикладні проблеми мас-медіа» ф-ту масової комунікації та інформаційних 
технологій / МОН України, Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана 
Дем’янчука ; [відп. за вип. О. А. Мітчук]. – Рівне : [МЕГУ ім. акад. Степана 
Дем’янчука], 2007. – С. 16–18.  

499. Плекання літературної особистості / Т. М. Борко, Г. В. Онкович 
// Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків : 
матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 берез. 2007 р. / за ред. 
В. І. Первака. – Київ : Нора-прінт, 2007. – С. 124–126.  

500. Термин «культурознак» и его соседи / А. В. Онкович 
// Русистика и современность : материалы X Междунар. науч.-практ. конф., 
СПб., 26–28 окт. 2007 г. / МАПРЯЛ, Рос. об-во препод. рус. яз. и л-ры, Рос. 
гос. пед. ун-т имени А. И. Герцена, Одес. нац. ун-т имени И. И. Мечникова. – 
СПб. : Издат. дом «МИРС», 2007 [на титуле – 2008]. – Т. 1: 
Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. – С. 43–49. – 
(Посвящ. году рус. языка в мире).  

501. Українознавча цінність фразеологізмів як мовних знаків 
національної культури / Г. В. Онкович // Славянская фразеология в 
ареальном, историческом и этнокультурном аспектах : материалы 
V междунар. науч. конф., Гомель, 22–23 окт. 2007 г. / Гомел. гос. ун-т 
им. Ф. Скорини – Гомель : ГДУ им. Ф. Скорини, 2007. – С. 160–164.  

2008 
502. Анатолій Погрібний – духовний спадкоємець Григорія 

Ващенка / Ганна Онкович // Духовно-моральна парадигма творчості 
Григорія Ващенка : матеріали пед. конгресу [«Духовно-моральна парадигма 
творчості Григорія Ващенка», присвяч. 130 роковинам від дня народж. проф. 
Григорія Ващенка, Полтава, 22–23 квіт. 2008 р.] : зб. ст. / голов. ред. 
А. М. Бойко, [редкол. : Б. В. Год й ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтав. 
держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Ін-т вищої освіти АПН України, Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, Полтав. облас. ін-т після диплом. пед. освіти ім. 
М. В. Остроградського, Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Полтава : 
[б. в.], 2008. – Ч. 1. – С. 108–112.  

503. Духовний спадкоємець Григорія Ващенка : виступ на конф., 
присвяч. 130-річчю проф. Григорія Ващенка / Ганна Онкович // Освіта : 
всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2008. – 21–28 трав. (№ 21). – С. 8.  

504. Медиаобразование как интеллектуально-коммуникативная 
сеть / А. В. Онкович // Формирование профессиональной культуры 
специалистов ХХІ века в техническом университете. Ч. 3. Коммуникактивное 



• Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.  
До 70-річчя від дня народження : біобібліографія (Київ, 2015) 

–––––––––––––––––––––––––– 
2. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ПРАЦЬ Г. В. ОНКОВИЧ  

2.2. Систематизований біобібліографічний покажчик (за різновидами публікацій) 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 171

пространство профессиональной культуры. Коммуникативные стратегии 
информационного общества : тр. 8-й Междунар. науч.-практ. конф., Санкт-
Петербург, 21–23 окт. 2008 г. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 
Кн. 1. – С. 17–18.  

505. Медиаобразование как интеллектуально-коммуникативная 
сеть в диалоге культур / А. В. Онкович // Медиаобразование: от теории – к 
практике : сб. материалов ІІ Всерос. науч.-практ. конф. «Медиаобразование в 
развитии науки, культуры, образования и средств массовой коммуникации», 
Томск, 4–5 дек. 2008 г. : в 2 ч. / сост. И. В. Жилавская ; [редкол.: 
И. В. Жилавская, Ю. Н. Кириленко, Н. А. Тельцова]. – Томск : НОУ ВПО 
ТИИТ, 2008. – С. 60–68. – Сведения доступны также по Интернету: 
http:// www.zhilavskaya.ru/ mediateka/ Sbor_2.pdf#page=60. 

506. Медіаосвітні технології у навчанні іноземних мов 
/ Г. В. Онкович // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на 
сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : тези ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 
Харків, 5–6 черв. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. 
В. Н. Каразіна, Центр міжнар. освіти. – Харків, 2008. – С. 193–195.  

507. Медіапедагогіка та її складові як чинники формування 
особистості / Г. В. Онкович // Актуальні проблеми формування особистості 
лікаря у студентів-медиків : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 
26 берез. 2008 р. / за ред. В. І. Первака. – Київ : МІ УАНМ, 2008. – С. 121–
123.  

508. Мовна особистість в сучасному соціальному просторі 
/ Г. В. Онкович, К. Є. Балабанова // Сучасна Україна: альтернативи поступу : 
матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., Донецьк, 23–24 трав. 2008 р. / Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. 
українознавства ; [редкол. : О. О. Шубін й ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 
С. 150–152. 

509. Термин «культурознак» и его соседи / А. В. Онкович 
// Русистика и современность : материалы X Междунар. науч.-практ. конф., 
СПб., 26–28 окт. 2007 г. / МАПРЯЛ, Рос. об-що препод. рус. яз. и л-ры, Рос. 
гос. пед. ун-т имени А. И. Герцена, Одес. нац. ун-т имени И. И. Мечникова. – 
СПб. : Издат. дом «МИРС», 2008 [в выходных данных – 2007]. – Т. 1: 
Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. – С. 43–49. – 
(Посвящ. году рус. языка в мире).  

510. Технологии медиаобразования / А. В. Онкович // Коммуникация 
в современной парадигме социального и гуманитарного знания : материалы 
4-й междунар. конф. Рос. коммуникат. ассоц. «Коммуникация-2008». – М. : 
[б. и.], 2008. – С. 357–359. 

511. Технология медиаобразования / А. Д. Онкович,  А. В. Онкович 
// Тезисы докл. IV Междунар. науч. конф. «Русский язык в языковом и 
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культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, 
интернет», Варшава, 8–12 мая 2008 г. – Познань : [б. и.], 2008. – С. 156–157. 

2009 
512. Використання інтегрованого простору знань у навчальному 

процесі засобами медіаосвіти / Г. В. Онкович // Журналістика, філологія та 
медіаосвіта : зб. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 14–15 трав. 
2009 р. – Полтава : [Освіта]. – Т. 2. – С. 252–255.  

513. Медиалогия: вхождение в учебно-образовательное 
пространство / Анна Онкович // Журналістыка–2009: стан, праблемы і 
перспектывы : матэрыялы 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 65-
годдзю ф-та журналістыкі БДУ, Мінск, 3–4 сн. 2009 г. / [рэдкал.: 
С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск : БДУ, 2009. – Вып. 11. – С. 162–164.  

514. Медиаобразование в использовании интегрированного 
пространства знаний / А. В. Онкович // Информационное поле современной 
России: практики и эффекты : материалы Шестой Междунар. науч.-практ. 
конф., Казань, 22–24 окт. 2009 г. / под. ред. В. З. Гарифуллина ; [вып. ред. 
Р. П. Баканов]. – Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2009. – С. 352–359. 

515. Медиаобразование в использовании интегрированного 
пространства знаний / А. В. Онкович // Медиаобразование: от теории – к 
практике : сб. материалов III Всерос. науч.-практ. конф. «Медиаобразование 
молодежи в информационном обществе», Томск, 21–22 окт. 2009 г. / сост. 
И. В. Жилавская ; [редкол.: И. В. Жилавская, Ю. Н. Кириленко, 
В. А. Дворянинова]. – Томск : ТИИТ, 2009. – С. 71–78.  

516. Медиаобразование в использовании интегрированного 
пространства знаний / А. В. Онкович // Педагогика и психология как ресурс 
развития современного общества : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
Рязань, 9–10 окт. 2009 г. / под ред. Л. А. Байковой, А. Н. Сухова, 
Н. А. Фоминой ; Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина. – Рязань : [б. и.], 2009. – 
С. 77–85.  

517. Медиаобразование в обучении русскому языку иностранных 
учащихся (50–60-е годы ХХ века) / А. В. Онкович // Русский язык в 
многополярном мире: новые лингвистические парадигмы диалога культур : 
сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф, посвящ. 50-летию образования РУДН, 
Москва, РУДН, 22–24 окт. 2009 г. / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Рос. гуманит. науч. фонд, Рос. об-во преподавателей рус. яз. л-
ры, Рос. ун-т дружбы народов, юрид. и филол. ф-ты ; [редкол. : 
В. В. Воробьев (гл. ред.), М. Н. Новикова, Э. Лагутина]. – М. : РУДН, 2009. – 
С. 312–316. 

518. Медиаобразовательные технологии в современном 
преподавании / А. В. Онкович, А. В. Морозова, А. Д. Онкович 
// Национально-культурный компонент в тексте и языке : материалы 
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ІV Междунар. науч. конф., Минск, 3–5 дек. 2009 г. : в 2 ч. / [отв. ред.: 
Н. П. Баранова, А. М. Горлатов, С. М. Прохорова] ; М-во образования 
Республики Беларусь, Минский гос. лингвистич. ун-т. – Минск : МГЛУ, 
2009. – Ч. 1. – С. 221–223.  

519. Медіалогія і медіаосвіта: входження до науково-освітнього 
простору / Г. В. Онкович // Нові технології навчання / Ін-т інновац. 
технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України, Акад. міжнар. 
співробітництва з креативної педагогіки. – Київ ; Вінниця : [б. в.], 2009. – 
№ 58 : Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних 
умовах : матеріали VІ Міжнар. наук.-метод. конф., ч. 2. – С. 24-30.  

520. Медіаосвітні технології і компетентнісний підхід / Г. В. Онкович 
// Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі 
України : матеріали методол. семінару / Акад. пед. наук України, Ін-т 
педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2009. – С. 206–217.  

521. Прессодидактика и прессолингводидактика в обучении 
русскому языку как иностранному / А. В. Онкович // Лексико-
грамматические инновации в современных славянских языках : материалы 
ІV Междунар. науч. конф., Днепропетровск, 9–10 апр. 2009 г. / сост. 
Т. С. Пристайко. – Днепропетровск : Пороги, 2009. – С. 393–396.  

522. Термины «культуро-знак» и «слово-тема» в лингвистическом 
осмыслении / А. В. Онкович // Национально-культурный компонент в тексте 
и языке : материалы ІV Междунар. науч. конф., Минск, 3–5 дек. 2009 г. : в 
2 ч. / [отв. ред.: Н. П. Баранова, А. М. Горлатов, С. М. Прохорова] ; М-во 
образования Республики Беларусь, Минcк. гос. лингвистич. ун-т. – Минск : 
МГЛУ, 2009. – Ч. 1. – С. 171–173. 

2010 
523. Векторы развития современного медиаобразования 

/ А. В. Онкович // Журналистика и медиаобразоване–2010 : сб. тр. 
IV Междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 22–24 сент. 2010 г. / под ред. 
А. П. Короченского, М. Ю. Казак. – Белгород : Изд-во БелГУ, 2010. – С. 296–
302.  

524. Від педагогічної журналістики до медіаосвіти / Г. В. Онкович, 
А. Д. Онкович // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. 
технологій і змісту освіти МОН України, Акад. міжнар. співробітництва з 
креат. педагогіки. – Київ ; Вінниця : [б. в.], 2010. – № 66, ч. 1 : матеріали 
VII Міжнар. конф. «Духовно-моральне виховання і професіоналізація 
особистості: виклики ХХІ століття». – С. 41–45.  

525. Медіалогія / Ганна Онкович // Наукова школа Романа Іванченка : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. –Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 119–
128. – До 80-ї річниці від дня народження вченого, завідувача кафедри 
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видавничої справи та редагування ВПІ НТУУ «КПІ» професора 
Р. Г. Іванченка (1929–2004). 

526. Медиаобразование: векторы развития / А. В. Онкович 
// Педагогическое образование: вызовы ХХІ века : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. памяти выдающ. рос. ученого-педагога 
В. А. Сластенина, Москва, 16–17 сент. 2010 г. : в 2 ч. – М. : МАНПО, 2010. – 
Ч. 1. – С. 322–338. 

527. Медиаобразовательные технологии и компетентностно-
ориентированный подход в обучении / А. В. Онкович // Современные 
тенденции в развитии российского медиаобразования – 2010 : сб. материалов 
Всерос. науч.-практ. конф. : в 2 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 
М. : Фак. журналистики МГУ, 2010. – Т. 2. – С. 53–59.  

528. Медиапедагогика и медиапсихология как ресурс развития 
современного общества (от педагогической прессы к медиаобразованию) 
[Электронный ресурс] / А. В. Онкович // Педагогика и психология как ресурс 
развития современного общества : материалы Второй Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. Году учителя, Рязань, 7–9 окт. 2010 г. / под ред. 
Л. А. Байковой, Н. А. Фоминой, А. Н. Сухова ; РГУ им. С. А. Есенина. – 
Электрон. текст. дан. – Рязань : [б. и.], 2010. – С. 158–164. – Режим доступа: 
http:// library.rsu.edu.ru/ blog/ wp-content/ uploads/ e-library2/ uploads/ book/ 
baikova_pedagigika_i_psihologia_kak_resurs_razvitia.pdf#page=158. – Загл. с 
экрана. 

2011 
529. «Диалог культур» как медиаобразовательная технология 

[Электронный ресурс] / А. В. Онкович // Мультимедийная журналистика 
Евразии – 2011: традиции и инновации Востока и Запада : сб. тезисов 
интернет-конф. и программа : V Междунар. науч.-практ. конф., Казань, 15–
16 дек. 2011 г. – Электрон. текст. дан. – Казань : [б. и.], 2011. – С. 35–36. – 
Режим доступа: http://old.kpfu.ru/conf/mmea2011/bin_files/12.pdf. – Загл. с 
экрана. 

530. Медиадидактика и преподавание русского языка как 
иностранного: история и современность / А. В. Онкович // ХІІ Конгресс 
Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы 
«Русский язык и литература во времени и пространстве», Шанхай [КНР], 10–
15 мая 2011 г. / МАПРЯЛ; Китай. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит-ры, 
Шанхай. ун-т иностр. языков ; под ред. Л. А. Вербицкой, Лю Лиминя, 
Е. Е. Юркова. – Шанхай : Изд-во ун-та иностр. языков, 2011. – Т. 3. – С. 562–
569.  

531. Медиаобразование: векторы российского развития 
/ А. В. Онкович // Медиадискурс и проблемы медиаобразования : материалы 
І Междунар. науч.-практ. конф., Омск, 27–29 сент. 2010 г.) / Омск. гос. ун-т 
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им. Ф. М. Достоевского, каф. стилистики и яз. мас. коммуникаций, Омск. 
облас. отд-ние союза журналистов России, Гл. упр. по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовой коммуникации Омск. обл. ; [редкол.: 
Н. А. Кузьмина (отв. ред.) и др.]. – Омск : [б. и.], 2011. – С. 214–219.  

532. Медиаобразовательные технологии и компетентностный 
подход / А. В. Онкович // Профессионализм педагога: компетентностный 
подход в образовании : науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 24–
25 марта 2011 г. – М. : [б. и.], 2011. – С. 234–237.  

2012 
533. Медиадидактика высшей школы / Анна Владимировна Онкович 

// Молодежь и медиа. Экология медиапространства : сб. материалов 
II Междунар. науч.-практ. конф. «Молодежь и медиа. Экология 
медиапространства», Москва, 27–29 нояб. 2012 г. / сост.: И. В. Жилавская, 
С. И. Августевич ; Моск. гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова, ф-т 
журналистики, каф. журналистики и медиаобразования при поддержке Нац. 
ассоц. масс-медиа исследователей (НАММИ). – М. : РИЦ МГГУ им. 
М. А. Шолохова, 2012. – С. 400–413.  

534. Медиаобразование как неотъемлемое условие построения 
обществ знаний будущего / А. В. Онкович // Информационное поле 
современной России: практики и эффекты : материалы Девятой Междунар. 
науч.-практ. конф., Казань, 18–20 окт. 2012 г. / под ред. Р. П. Баканова : в 
2 т. – Казань : Казан. ун-т, 2012. – Т. 2. – С. 259–264. 

535. Медіадидактика та її складові / Г. В. Онкович // Особистість в 
єдиному овітньому просторі : зб. наук. тез / наук. ред.: В. В. Пашков, 
В. В. Савін, А. І. Павленко. – Запоріжжя : ТОВ «Фінвей», 2012. – С. 200–202.  

536. Частные методики медиаобразования как ресурс развития 
современного общества / А. В. Онкович // Педагогика и психология как 
ресурс развития современного общества : материалы Четвертой Междунар. 
науч.-практ. конф., Рязань 4–6 окт. 2012 г. / под ред. Л. А. Байковой, 
Н. А. Фоминой ; РГУ им. С. А. Есенина. – Рязань : [б. и.], 2012. – С. 355–361.  

2013 
537. Медіа-освіта як складова філософії освіти у культурній 

політиці сучасності / Ганна Онкович // Філософія як культурна політика 
сучасності : тези доп. Всеукр. наук. конф., Острог, 25–26 жовт. 2013 р. / МОН 
України, Нац. ун-т «Острозька академія», каф. культурології та філософії; Ін-
т вищ. освіти НАПН України, від. змісту, філософії та прогнозування вищої 
освіти ; [редкол.: П. М. Кралюк й ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту 
«Острозька академія», 2013. – С. 70. – Відомості доступні також з Інтернету: 
http:// eprints.oa.edu.ua/ 2440/ 1/Tezy_konfer_kultura.pdf#page=70. – Назва з 
екрана. 
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538. Нові форми медіаосвіти (на прикладі медіаосвітньої діяльності 
громадських організацій релігійного спрямування) [Електронний ресурс] 
/ Ганна Онкович // Матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 
«Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття: проблеми, 
досягнення і перспектив», Харків, 25–27 жовт. 2013 р. / за заг. ред. 
Л. Д. Покроєвої. – Електрон. текст. дані. – Харків : Харк. акад. неперерв. 
освіти, 2013. – С. 6–9. – Режим доступу: 
http://www.aup.com.ua/uploads/Zbirnuk_Harkiv.pdf#page=6. – Назва з екрана. 

539. Професійно орієнтована медіаосвіта у вищій школі 
/ Г. В. Онкович // Зб. ст. методол. семінару «Медіаосвіта в Україні: наукова 
рефлексія викликів, практик, перспектив». – Київ : [б. в.], 2013. – С. 79–89.  

540. Студенческие научные журналы в медиаобразовательной 
деятельности вуза / А. В. Онкович // Медиаобразование 2013 : сб. тр. 
Междунар. форума конференций «Медиаобразование 2013», Москва, 
31 окт.–2 нояб. 2013 г. / под ред. И. В. Жилавской. – М. : РИЦ МГГУ 
им. М. А. Шолохова, 2013. – С. 238–248. – Сведения доступны также по 
Интернету: http://mic.org.ru/phocadownload/mediaed_sbornik_end.pdf. – Загл. с 
экрана.  

541. Horizontal and Vertical Vectors of Modern Media Didactics 
[Electronic resource] / Anna Onkovich // The current state of media education in 
Russia in the context of world trends. – Text data. – Moscow : [б. и.], 2013. – 
P. 72–78. – Mode of access: 
http://www.aup.com.ua/uploads/Conference2013_Eng.pdf#page=72.  

542. Oriented Media Education / Аnna Onkovich // Worldwide 
Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice : 
European Conference on Information Literacy, ECIL 2013, Istambul, Turkey, 
October 22–25, 2013 ; Revised Selected Papers ; Diane Mizrachi, Raiph Catts, 
Sonja Spiranec (eds.). – Springer, 2013. – P. 282–287. 

2014 
543. Европейская конференция по информационной грамотности 

(ECIL) [Электронный ресурс] / Ганна Онкович, Елена Калицева, Дубровник, 
Хорватия, 20–23 окт. 2014 г. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: 
http://www.mediagram.ru/news/text_552.html. – Загл. с экрана. 

544. Колективне занурення у майбутній фах як інтерактивна 
технологія і роль кафедри у його забезпеченні / Г. В. Онкович // Кафедра у 
системі управління науково-педагогічною діяльністю вищого навчального 
закладку : зб. матеріалів Першої Міжнар. конф., Київ, 25 квіт. 2014 р. 
/ [редкол.: А. Б. Кондрашихін й ін.]. – Київ : АМУ МОН України, 2014. – 
С. 83–85.  

545. Медиаобразование: «журналистика для всех» или 
«профессионально ориентированное медиаобразование»? [Электронный 
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ресурс] / А. В. Онкович // Медиаобразование 2014 : сб. тез. и ст. Всерос. 
науч.-практ. конф. (с междунар. участием) «Медиаобразование 2014. 
Региональный аспект», Москва, 7–9 окт. 2014 г. / под ред. И. В. Жилавской, 
Е. А. Карягиной. – Электрон. текст. дан. – М. : РИЦ МГГУ им. 
М. А. Шолохова, 2014. – 360 с. – С. 318–325. – Режим доступа : 
http://mim.org.ru/uchastiniki-me-14. – Загл. с экрана. 

546. Медиаобразование в использовании интегрированного 
пространства знаний / А. В. Онкович // Медийно-информационная 
грамотность в России: дорога в будущее : сб. материалов Всерос. науч.-
практ. конф. «Медиа- и информационная грамотность в информационном 
обществе», Москва, 24–27 апр. 2013 г. / сост. Е. И. Кузьмин, И. В. Жилавская, 
Д. Д. Игнатова ; под ред. И. В. Жилавской. – М. : МЦБС, 2014. – С.171–176. 

547. Проблема оптимізації циклу соціально-гуманітарних 
дисциплін у дослідженнях науковців Інституту вищої освіти 
[Електронний ресурс] : [презентація від 2 берез. 2014 р.] / Г. В. Онкович, 
Н. О. Дівінська, В. І. Кобченко. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://prezi.com/9kr2nmmitocp/presentation/. – Назва з екрана. 

548. Стратегия развития современного медиаобразования 
/ А. В. Онкович // Методология и стратегии развития современного 
образования : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию Нац. ин-
та образования, Минск, 11 дек. 2014 г. – Минск, 2014. (подано до друку)6.  

549. Collective immersion in future profession as an interactive media 
education technology / Ganna Onkovуch // The Second European Conference on 
Information Literacy, October 20th–23rd, 2014, Dubrovnik, Croatia : Abstracts 
/ editors: Sonja Spiranec, Serap Kurbanoglu, Ralph Catts, Esther Grassian, Diane 
Mizrachi, Mihaela Banek Zorica. – Zagreb : University of Zagreb, Department of 
Information and Communication Sciences, 2014. – P. 86. 

2015 
550. Интернет-дидактика в обучении русскому языку как 

иностранному / А. В. Онкович // Русский язык и литература в пространстве 
мировой культуры : материалы XIII Конгресса Междунар. ассоц. 
преподавателей рус. яз. и лит., Гранада, Испания, 13–20 сент. 2015 г. : в 15 т. 
/ [редкол. : Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. Попова и др.]. – СПб. : 
МАПРЯЛ, 2015. – Т. 10. – С. 788–793.  

551. Комиксы как форма визуальной коммуникации / Анна 
Владимировна Онкович // Визуальная коммуникация в социокультурной 
динамике : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Казань, 23 окт. 
2014 г. / Федер. гос. автономное учрежд. высш. проф. образования 

                                                 
6 Дані потребують уточнення. – О. Щ.  
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«Казанский (Приволжский) федеральный университет». – Казань : Изд-во 
Казан. ун-та, 2015. – С. 85–92.  

552. Медиаобразование: «журналистика для всех» или 
«профессионально-ориентированное медиаобразование»? [Электронный 
ресурс] / А. В. Онкович Медиа. Информация. Коммуникация (MIC) : 
междунар. электрон. науч.-образоват. журн. – Электрон. текст. дан. – 2015. – 
№ 13. – Режим доступа : http://mic.org.ru/13-nomer-2015/378-
mediaobrazovanie-zhurnalistika-dlya-vsekh-ili-professionalno-orientirovannoe-
mediaobrazovanie. – Загл. с экрана. 

553. Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня технологія 
/ Г. В. Онкович // Організація діяльності випускової кафедри в умовах 
інтеграції освіти : зб. матеріалів круглого столу, Київ, 25 верес. 2014 р. 
/ [редкол. : Г. В. Онкович, А. Б. Кондрашихін, І. М. Мельникова, 
В. Є. Виноградова]. – Київ : Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2015. – С. 73–
75.  

2016 
554. Вуличне мистецтво: медіаосвітній аспект / Артем Онкович, 

Ганна Онкович // Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, 
проблеми, перспективи : тези доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 
м. Миколаїв, 27 квіт. 2016 р. – Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 69–71.  

555. Інтеграція наукової конференції у навчальний процес як 
інтерактивна медіаосвітня технологія / Ганна Онкович, Антоніна 
Сторожук // Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, 
перспективи : тези доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Миколаїв, 
27 квіт. 2016 р. – Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 72–75.  

556. Новітні вектори розвитку сучасної медіаосвіти / Ганна Онкович 
// Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи : 
тези доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Миколаїв, 27 квіт. 2016 р. – 
Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 75–78.  

* * * 
9. ВИСТУПИ, СТАТТІ, РОЗВІДКИ, СПОГАДИ  

У ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ та ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ 
ЛІТЕРАТУРІ  

* * * 
1966 

557. Герої трудового семестру : [про зустрічі під час вечора, присвяч. 
підсумкам труд. студент. літа у столичному Жовтневому палаці культури] 
/ Г. Онкович // Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. газ. – 1966. – 
25 листоп. (№ 276). – С. 1. 

558. За ширмою «поважних» причин : [розвідка стану й проблем із 
працевлаштуванням випускників шкіл у Києві] / Г. Колосова, Ю. Марущак 
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// Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. газ. – 1966. – 25 листоп. (№ 276). – 
С. 3.  

559. Люди в білих халатах : [перша рец. на першу книгу молодого 
автора Юрія Щербака – його повість «Як на війні» у рубриці «Рецензують 
студенти»] / Ганна Колосова-Онкович // Друг читача : вид. Комітету по пресі 
при Раді Міністрів УРСР. – 1966. – 17 трав. (№ 20). – С. 3.  

1967 
560. Витончений тягар : [розповідь про шлях становлення молодої 

солістки київ. балету Лариси Шатілової у відповідь на питання 
п’ятнадцятирічної Ольги Ребрик, чи може вона стати балериною?] 
/ Г. Колосова // Молода гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 1967. – 29 лип. 
(№ 148). – С. 1–2.  

561. Вчителько моя… : [згадка про свою першу вчительку Валентину 
Павлівну Морозенко] / Г. Онкович // Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. 
газ. – 1967. – 20 верес. (№ 221).  

562. За велінням совісті / Ганна Онкович // Репортаж з планети 
«Дружба». – Київ : Вид-во ЦК ВЛКСМ «Молодь», 1967. – С. 58–61. 

563. Заради істини : [відповідь на лист Віри Ф. із села Небилиця у 
записі оповіді майора Тетяни Дубровиної] // Молода гвардія : всеукр. 
молодіжна газ. – 1967. – 19 верес. (№ 185).  

564. Заходів вжито! : [про результати декількох заходів у рубриці 
«Слідами виступів "Молодої гвардії"»] // Молода гвардія : всеукр. молодіжна 
газ. – 1967. – 29 лип. (№ 148).  

565. Зворотний бік медалі : [про проблемні питання під час вступних 
іспитів цьогорічних абітурієнтів] / Г. Онкович // Вечірній Київ : щоденна 
громад.-політ. газ. – 1967. – 30 серп. (№ 203). – С. 3.  

566. Зростання : [про уроки особистісного й творчого зростання, 
покликання поета та відповідальність літератора і редактора у розмові з 
Віталієм Коротичем] / Г. Колосова // Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. 
газ. – 1967. – 31 серп. (№ 204). – С. 3.  

567. Історії з життя: Дівчина з парасолькою. «Незразковий» 
Сашко : [два приклади життєвих історій про гідність людини] / Г. Колосова 
// Молода гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 1967. – 15 лип. (№ 138).  

568. Плани і дійсність : [про підготовку до відпочинку школярів у 
міських піонерських таборах] / Г. Колосова, Є. Петрова // Вечірній Київ : 
щоденна громад.-політ. газ. – 1967. – 2 серп. (№ 179).  

569. Студент прийшов у гуртожиток : [про умови для роботи і 
відпочинку студентів у матеріалі рейдової бригади «Вечірнього Києва»] 
/ Л. Ярощук, Л. Ткаченко, Г. Колосова // Вечірній Київ : щоденна громад.-
політ. газ. – 1967. – 13 листоп. (№ 266). – С. 2.  
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570. Уклін землі священній : [про відвідання героїчних місць 
Волгограда переможцями експедиції «Шляхами батьків – шляхами героїв» у 
матеріалі спецкора «Вечірнього Києва»] / Г. Колосова // Вечірній Київ : 
щоденна громад.-політ. газ. – 1967. – 29 листоп. (№ 280).  

571. Частина життя : [з історії життя вулиці Жовтневої революції та її 
мешканців] / Г. Колосова // Молода гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 1967. – 
19 верес. (№ 159).  

1968 
572. Дозвілля дітей – турбота дорослих : [про умови зимнього 

дозвілля київських дітей у матеріалі працівників багатотиражних газет 
«Київська "ГЕС"» і «За будівельні кадри»] / Л. Ткаченко, Г. Онкович 
// Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. газ. – 1968. – 9 січ. (№ 7). – С. 2.  

573. Естафету приймати першокурсникам : [про день останнього 
дзвоника для п’ятикурсників ф-ту автоматизації будівельного виробництва 
Київ. інж.-будів. ін-ту] / Г. Колосова // Молода гвардія : всеукр. молодіжна 
газ. – 1968. – 27 груд. (№ 254).  

574. Розквітне сад : [про турботи і мрію Алли Дмитрівни Молодченко] 
/ Г. Колосова // Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. газ. – 1968. – 3 квіт. 
(№ 79). – С. 2.  

575. Табірні світанки : [репортаж зі спортивно-оздоровчого табору 
«Будівельник» інж.-будів. ін-ту] / Г. Колосова // Вечірній Київ : щоденна 
громад.-політ. газ. – 1968. – 20 лип. (№ 169). – С. 3.  

576. Храм мелодій : [про історію київської консерваторії ім. 
П. І. Чайковського та її викладачів і студентів у розповіді ректора Андрія 
Яковича Штогаренка] / Г. Онкович // Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. 
газ. – 1968. – 19 січ. (№ 16). – С. 1.  

1969 
577. Без п’яти хвилин… : [про хвилюючий час підготовки до 

захистів дипломних проектів у Київ. інж.-будів. ін-ті] / Г. Онкович // Молода 
гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 1969. – 16 трав. (№ 96). – С. 1.  

578. Будні і свята найменшого : [про студентські будні і свята 
майбутніх технологів] / Г. Онкович // Молода гвардія : всеукр. молодіжна 
газ. – 1969. – 22 черв. (№ 123). – С. 4–5.  

579. Будуть інженерами… : [про перший цьогорічний досвід 
викладацької роботи у студентів-іноземців у «Щоденнику молодого 
педагога»] / Г. Онкович // Молода гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 1969. – 
1 серп. (№ 151). – С. 2.  

580. Вагомий доробок науковців : [про роботу Ін-ту проблем 
міцності АН УРСР у вирішенні питань, що мають першочергове значення 
для прискорення науково-технічного прогресу у країні] / Г. Колосова 
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// Вечірній Київ : щоденна громад.-політ. газ. – 1969. – 27 жовт. (№ 253). – 
С. 2. 

581. Від АБВ до… : [із життя студентів наймолодшого ф-ту Київ. 
інж.-будів. ін-ту] / Г. Колосова // Молода гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 
1969. – 22 жовт. (№ 210). – С. 1. 

582. Комсомольський філіал приймальної : [про роботу 
приймальної комісії Київ. інж.-будів. ін-ту] / Г. Колосова // Молода гвардія : 
всеукр. молодіжна газ. – 1969. – 30 лип. (№ 150). – С. 2.  

583. Пошук тільки починається : [про пошуки й чинники вибору 
майбутніх спец.] / Г. Онкович // Молода гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 
1969. – 11 листоп. (№ 223). – С. 1.  

584. Тепло душі : [замальовка про секретаря архітектурного ф-ту КІБІ 
(Київ. інж.-будів. ін-ту) – Ольгу Федорівну Сухову] / Г. Колосок // Вечірній 
Київ : щоденна громад.-політ. газ. – 1969. – 18 січ. (№ 15). – С. 4.  

1970 
585. Вони вчаться будувати. З щоденника молодого педагога : 

[згадка про своїх перших іноземних студентів-першокурсників із Цейлону, 
Йємену і Руанди та перший педагогічний досвід спілкування з майбутніми 
інженерами у Київ. інж.-будів. ін-ті] / Ганна Колосова // Репортаж з планети 
Дружба. – Київ : Вид-во ЦК ВЛКСМ «Молодь», 1970. – Вип. V. – С. 57–61. 

586. Натхнені образом : [про історію портрета Ілліча у читальні КІБІ 
й новий задум авторів цього твору – Василя Візиря і Миколи Голубенка] 
/ Г. Колосова // Шанує Україна : [зб. матеріалів]. – Київ : Вид-во ЦК ВЛКСМ 
«Молодь», 1970. – С. 59–60. 

1973 
587. Життям запалюватись треба… / Ганна Онкович // Літ. Україна : 

газ. письменників України. – 1973. – № 82. – С 3. 
1974 

588. Дружба переростає у любов : [про українсько-башкірські 
літературні відносини] / Ганна Онкович, Володимир Погребенник // Друг 
читача : вид. Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР. – 1974. – 27 черв. – 
С. 4. 

589. Краса наших ідеалів / Ганна Онкович // Літ. Україна : газ. 
письменників України. – 1974.  

590. Павло Тичина. Життя і творчість в документах... / Ганна 
Онкович // Укр. мова та літ. в шк. : наук.-метод. журн. – 1974. – № 10. – 
С. 40–43. 

1975 
591. З берегів Агіделі : [про українсько-башкірські літературні 

відносини] / Ганна Колосова-Онкович // Літ. Україна : газ. письменників 
України. – 1975. – 6 черв. – С. 4. 
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592. Народження симфонії : [про поему П. Г. Тичини «Сковорода»] 
/ Ганна Онкович // Літ. Україна : газ. письменників України. – 1975. – 
28 січ. – С. 3. 

1976 
593. «Інтернаціональні сторінки» / Г. Онкович // Журналіст України : 

інформ. бюл. Спілки журналістів УРСР. – 1976. – Груд. (№ 12). – С. 34–35. 
594. Світло землі животворне : [про образ жінки у творчості 

П. Г. Тичини] / Ганна Онкович // Друг читача : вид. Комітету по пресі при 
Раді Міністрів УРСР. – 1976. – 3 жовт. – С. 4. 

595. Співець єдиної родини / Ганна Онкович // Життя і слово : газ. 
(Торонто, Канада). – 1976. – С. 6. 

1977 
596. Воспитание студентов-иностранцев в процессе обучения 

русскому языку / А. В. Онкович. – [НДР, УДК-378, № держ. реєстрації 
78054617 звіту з НДР ВШ плану Міносвіти УРСР за 1977 р.7]. – 5 с.  

1980 
597. Дивосвіт мистецтва : [добірка про підготовку до Олімпійських 

ігор за відгуками іноземних студентів (із Замбії, Лівану, Гани, Марокко), які 
навчаються у КІБІ] / Ганна Онкович // Театр.-концерт. Київ : двотижневик 
/ М-во культури, Укр. театр. т-во. – 1980. – № 13. – С. 10–12.  

1988 
598. Путевка в жизнь: Анкета-интервью выпускников 

архитектурного ф-та КИСИ / А. В. Онкович // Рад. освіта : газ. – 1988. – 
7 июня.  

599. Що читають іноземні студенти? : [результати опитування понад 
трьохсот студентів, аспірантів, стажистів із п’ятдесяти країн світу; до 
Всесвіт. дня молоді та Міжнар. дня студентів] / Ганна Онкович // Журналіст 
України : вид. Правління Спілки журналістів УРСР. – 1988. – № 11 (167). – 
С. 42–43.  

1990 
600. Образки : [гумористичні оповідання «Пес», «Крапка» і «Двері»] 

/ Ганна Онкович // За будівельні кадри : газ. Ради труд. колективу Київ. інж.-
будів. ін-ту. – 1990. – 20 квіт. (№ 13/14). – С. 4.  

601. Це було недавно… : [публіцист. виступ Ганни Онкович, канд. 
філол. наук, чл. ред. ради газети «За будівельні кадри», співробітниці 
редакції 1967–71 рр., життя якої 20 років пов’язано з КІБІ] / Г. Онкович // За 
будівельні кадри : газ. Ради труд. колективу Київ. інж.-будів. ін-ту. – 1990. – 
20 квіт. (№ 13/14). – С. 1–2.  

 

                                                 
7 Бібліографічний запис відповідно до тогочасних вимог. – О. Щ.  
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1991 
602. Образки : [невеличкі оповідання «Зарядка», «Цінності», 

«Дивина», «Втрата» і «Не вір мені» у рубриці «Літературно-мистецька 
сторінка»] / Ганна Онкович // За будівельні кадри : газ. Ради труд. колективу 
Київ. інж.-будів. ін-ту. – 1991. – Листоп. (№ 31/32). – С. 4. 

1993 
603. Лінвоукраїнознавство на уроках з розвитку мовлення / Ганна 

Онкович // Укр. мова та літ. в шк. : наук.-метод. журн. – 1993. – № 2. – С. 7–
16. 

1994 
604. «Коли я почула виступи учасників конференції й 

познайомилася з ними ближче...» [завершальне слово-враження від участі у 
міжнародній наукової конференції з питань методики викладання української 
мови як іноземної (Ялта, 1994) у розлогому матеріалі «Українська мова як 
іноземна» (за рубрикою «Актуальна тема») кореспондента «Освіти» й 
доповідача з проблеми «Пресодидактика й пресолінгводидактика у 
навчальному процесі з української мови як іноземної» Ганни Онкович, 
докторанта Українського педагогічного університету імені М. Драгоманова] 
/ Ганна Онкович // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 1994. – № 31–
32 (69–70). – 27 квіт. – 3 трав. – С. 5.  

605. Українська мова як іноземна : [розлогий матеріал, підгот. 
Ганною Онкович, кореспондентом тижневика «Освіта» (і водночас 
докторанткою Укр. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова), під рубрикою 
«Актуальна тема» за виступами учасників міжнар. наук. конф. з питань 
методики викл. укр. мови як іноземної, що відбулася у Ялті] / Ганна Онкович 
// Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 1994. – 27 квіт.–3 трав. 
(№ 31/32). – С. 4–5.  

606. Фразеологізми як національно-культурний компонент 
українознавства / Ганна Онкович // Дивослово : Укр. мова й літ. в навч. 
закл. : щоміс. наук.-метод. журн. МОН України / М-во освіти і науки 
України. – 1994. – № 9. – С. 12–16. 

1996 
607. Персоналії як духовні орієнтири молоді / Галина [Ганна] 

Онкович // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при УККА (США). – 1996. – Лют. 
(№ 2). – С. 32–34. 

1997 
608. Засоби масової інформації у навчанні мови (українознавчий 

аспект) / Ганна Онкович // Дивослово : Укр. мова й літ. в навч. закл. : щоміс. 
наук.-метод. журн. МОН України / М-во освіти і науки України. – 1997. – 
№ 5/6. – С. 19–24. 
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1998 
609. Вікові ознаки. Кульбабка. Доля моря. На жаль. Рондо : [вірші] 

/ Ганна Онкович // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при УККА (США). – 1998. – 
Листоп. (ч. 3 (121)). – С. 23. 

610. На журавлиних крилах8 / Ганна Онкович. – Київ : Творче 
Об’єднання «Собор», 1998. 

611. Про українське – Європі : [про участь у Міжнар. конф. «Теорія та 
практика викладання слов’ян. мов», що пройшла в угорському місті Печ 
наприкінці квітня п. р.] / Ганна Онкович // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при 
УККА (США). – 1998. – Листоп. (ч. 3 (121)). – С. 17–18. 

612. Птахи нашої молодості : [про Анатолія Михайловича Тугая] 
/ Ганна Онкович // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 1998. – № 25 
(371). – 1–8 квіт. – С. 2.  

613. Шукаймо корені... : [враження від наук.-практ. семінару 
«Національне виховання та його технології на уроках українознавства» у 
Київ. гімназії східних мов № 1] / Ганна Онкович // Рідна шк. : вид. Шкіл. 
Ради при УККА (США). – 1998. – Листоп. (ч. 3 (121)). – С. 24–25. 

1999 
614. Бажання [вірш] / Ганна Онкович // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при 

УККА (США). – 1999. – Берез. (ч. 1 (122)). – С. 22. 
615. На журавлиних крилах. Відомому діячеві української діаспори 

Євгену Федоренку – 70 / Ганна Онкович // Укр. мова та літ. в шк. : наук.-
метод. журн. – 1999. – № 1. – С. 67. 

616. У Краківській фундації Святого Володимира [про роботу і деякі 
заходи організації] / Ганна Онкович // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при УККА 
(США). – 1999. – Трав. (ч. 2 (123)). – С. 20. 

2000 
617. Вправа на словотвір / Ганна Онкович // Укр. мова та літ. в шк. : 

наук.-метод. журн. – 2000. – № 2. – С. 7–8. 
618. Кульбабки : [цикл віршів-мініатюр «Заповіт», «Кульбабка», 

«Дивина», «За Екзюпері», «Літера "Ї"», «Щастя», «Доля» й ін.] / Ганна 
Онкович // Університет «Україна». – 2000. – Трав.–черв. (№ 3). – С. 3. 

619. Не згадуйте – пам’ятайте : [діалог про час і соціальні, 
державотворчі, педагогічні проблеми незалежної України ведуть президент 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 
П. М. Таланчук і проректор з наукової роботи Університету, завідувач 
відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти АПН 
України Г. В. Онкович] / Ганна Володимирівна Онкович, Петро Михайлович 

                                                 
8 Дані потребують уточнення. – О. Щ. 
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Таланчук // Вітчизна : журн. письменників України. – 2000. – Трав.–черв. 
(№ 5/6). – С. 120–127.  

2001 
620. Вуз іде до студента / Ганна Онкович // Столиця. – 2001. – 14–

20 верес. (№ 37). – С. 25. 
621. Навчання, професійне становлення і соціальна реабілітація 

молоді з вадами здоров’я / Ганна Онкович // Освіта України : щотиж. газ. – 
2001. – 30 трав. (№ 22). – С. 6. 

2002 
622. Кульбабки : [вірші-мініатюри] / Ганна Онкович // Вітчизна : журн. 

письменників України. – 2002. – № 7/8. – С. 8–15. 
2003 

623. А плекання особистості?! Нові лінгвометодичні відгалуження 
в системі наскрізного навчання і виховання / Ганна Онкович // Освіта : 
всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2003. – 2–9 квіт. (№ 16). – С. 9. 

624. Особистісно орієнтована практика / Ганна Онкович // Освіта : 
всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2003. – 16-23 квіт. (№ 18). – С. 9. 

625. Читаймо газету разом! : метод. рек. / Ганна Онкович // Освіта : 
всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2003. – 6-13 серп. (№ 36). – С. 7–8. 

2004 
626. Болонський процес і національні пріоритети в гуманітарній 

освіті / Ганна Онкович // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2004. – 
15–22 груд. (№ 53). – С. 4. 

627. Кульбабки : [вірші-мініатюри Ганни Онкович; інформація про те, 
що вони друкувалися у часописах «Освіта», «Вітчизна», «Українська 
культура», «Вечірній Київ», «Collegium», «Рідна школа» (США), а також 
були надруковані сербською мовою у Югославії] / Ганна Онкович // Освіта : 
всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2004. – 1–7 січ. (№ 1/2). – С. 12. 

2006 
628. Утвердження нової системи цінностей у модернізації освіти 

/ Ганна Онкович // Пед. газета : офіц. вид. АПН України. – 2006. – Лют. 
(№ 2). – С. 5. 

2007 
629. Засоби масової комунікації у термінологічному просторі медіа-

освіти / Ганна Онкович // Дивослово : Укр. мова й літ. в навч. закл. : щоміс. 
наук.-метод. журн. МОН України / М-во освіти і науки України. – 2007. – 
№ 5. – С. 29–31. 

630. Медіа-педагогіка і медіа-освіта: поширення у світі / Ганна 
Онкович // Дивослово : Укр. мова й літ. в навч. закл. : щоміс. наук.-метод. 
журн. МОН України / М-во освіти і науки України. – 2007. – № 6. – С. 2–4. 
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631. Технології медіаосвіти [Електронний ресурс] / Ганна Онкович 
// Новітні засоби навчання: проблеми впровадження та стандартизації. – 
Електрон. текст. дані. – 2007. – Режим доступу: 
www.evartist.narod.ru/mdo/lit/03/128.doc. – Назва з екрана. 

2008 
632. Духовний спадкоємець Григорія Ващенка : виступ на конф., 

присвяч. 130-річчю проф. Григорія Ващенка / Ганна Онкович // Освіта : 
всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2008. – 21–28 трав. (№ 21). – С. 8.  

633. Три сторінки із книги життя / Ганна Онкович // Лицар мови 
української Роман Іванченко / упоряд. Г. П. Іванченко. – Київ : Парлам. вид-
во, 2008. – С. 156–161. 

2009 
634. Гуманітарна складова часу : [про роботу відділу теорії і 

методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти АПН України] 
/ Ганна Онкович // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2009. – 10–
17 черв. (№ 23/24). – С. 5. 

2010 
635. Домінуюча культура інформаційного суспільства : [про 

проблеми медіакультури та медіаосвіти у рубриці «Медіаосвіта: спільний 
проект Інституту вищої освіти НАПН України та тижневика "Освіта"» (№ 2) 
інноваційного випуску «газета в газеті» зазначеного тижневика] / Ганна 
Онкович // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2010. – 23–30 черв. 
(№ 29/30). – С. 8. 

636. Нові знання у новий спосіб : [про медіаосвіту як явище у рубриці 
«Медіаосвіта: спільний проект Інституту вищої освіти НАПН України та 
тижневика "Освіта"» (№ 1) інноваційного випуску «газета в газеті» 
зазначеного тижневика; розмову із завідувачкою відділу теорії та методології 
гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України вела Ганна 
Морозова] / Ганна Онкович // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 
2010. – 17–24 берез. (№ 13/14). – С. 6. 

637. Усе життя – вчитель (до 80-річчя від дня народження 
Б. І. Корольова) / Ганна Онкович // Трибуна. – 2010. – № 3/4. – С. 37–38. 

2011 
638. Веремчук Т. «Телеакадемія» – професійна кузня, соціальний 

проект чи телевізійна комерція? [Електронний ресурс] / Тетяна Веремчук 
// Телекритика : укр. інтернет-вид. медіапубліцистики. – Електрон. текст. 
дан. – 2011. – 14 лют. – Режим доступу: 
http://www.telekritika.ua/profesiya/2011-02-14/60171. – Назва з екрана. 

Із-поміж думок медіафахівців згадано цитату та коментар завідувачки 
відділу теорії i методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти 
АПН України Ганна Онкович, яка розглядає участь у телешколах, про які 
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йдеться у тексті, тільки як додаткову освіту; основною для журналіста 
повинна все-таки залишатися фахова освіта: «За умови базової освіти 
спеціаліст стає фахівцем найвищого ґатунку досить швидко».  

639. Духовний спадкоємець Григорія Ващенка / Ганна Онкович 
// Життя і чин Анатолія Погрібного : наук. розвідки, ст., спогади / упоряд. 
Л. Голота. – Київ : Просвіта, 2011. – С. 161–164. 

2013 
640. Медіаосвіта у вищій школі / Ганна Онкович // Освіта : всеукр. 

громад.-політ. тижневик. – 2013. – 27 берез.–3 квіт. (№ 15/16). – С. 8. 
2014 

641. Як «журики» не стали «москаликами» / Ганна Онкович 
// Вогонь його серця. Спогади про Анатолія Москаленка / авт.-упоряд. 
Ю.В. Бондар. – Київ : ДП «Експрес-Об’ява», 2014. – С. 169–173.  

2015 
642. Якщо не медіаосвіта – то, принаймні – медіаграмотність 

/ Ганна Онкович // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2015. – 7–
14 січ. (№ 1/2). – С. 13. 

* * * 
10. ПУБЛІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ  

* * * 
2013 

643. Horizontal and Vertical Vectors of Modern Media Didactics 
[Electronic resource] / Anna Onkovich // The current state of media education in 
Russia in the context of world trends. – Text data. – Moscow, 2013. – P. 72–78. – 
Mode of access: 
http://www.aup.com.ua/uploads/Conference2013_Eng.pdf#page=72.  

644. Media Didactics in Higher Education: Oriented Media Education 
[Electronic resource] / Аnna Onkovich // Worldwide Commonalities and 
Challenges in Information Literacy Research and Practice. – Text data. – Springer 
International Publishing, 2013. – P. 282–287. – Mode of access: 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-03919-0_36.  

645. Media Didactics in Higher Education: Oriented Media Education 
/ Ganna Onkovich // European Conference on Information Literacy (ECiL) 
(Istanbul (Turkey) October 22–25, 2013) : аbstracts / editors: Serap Kurbanoglu, 
Esther Grassian, Diane Mizrachi, Ralph Catts, Sumeyye Akca, Sonja Spiranec. – 
Ankara : Hacettepe University Department of Information Management, 2013. – 
P. 101. – Mode of access: http://prezi.com/9bayhtzmvicy/media-didactics/.  

646. Oriented Media Education / Аnna Onkovich // Worldwide 
Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice : 
European Conference on Information Literacy, ECIL 2013, Istambul, Turkey, 
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October 22–25, 2013 ; Revised Selected Papers ; Diane Mizrachi, Raiph Catts, 
Sonja Spiranec (Eds.). – Springer, 2013. – P. 282–287.  

2014 
647. Collective immersion in future profession as an interactive media 

education technology / Ganna Onkovуch // The Second European Conference on 
Information Literacy, October 20th–23rd, 2014, Dubrovnik, Croatia : abstracts 
/ editors: Sonja Spiranec, Serap Kurbanoglu, Ralph Catts, Esther Grassian, Diane 
Mizrachi, Mihaela Banek Zorica. – Zagreb : University of Zagreb, Department of 
Information and Communication Sciences, 2014. – P. 86.  

648. Profession orieted media education in higher school : [абстракт 
статті англ. мовою] / Анна Онкович // Вища освіта України : теорет. та наук.-
метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : [Пед. преса], 2014. – 
№ 2 (53). – С. 124.  

649. Scientific conference as an interactive media education / Ganna 
Onkovych // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / Ін-т вищ. 
освіти НАПН України. – Київ : [Пед. преса], 2014. – № 4 (55). – С. 124–125.  

650. Vectors of Modern Media Education Development 
/ G. V. Onkovych // Modern Tendencies in Pedagogical Science of Ukraine and 
Israel: the way to integration. – Ariel (Ariel University Center of Samaria), Israel, 
2014. – Issue 5. – P. 385–292.  

2015 
651. Media Education: «Journalism for All», «Subject-«, «Profession-

Oriented» / Ganna Onkovych // European Conference on Information Literacy 
(ECIL) October 19–22, 2015, Tallinn, Estonia. Abstracts / editors: Sonja Špiranec, 
Sirje Virkus, Serap Kurbanoğlu, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, 
Denis Kos. – Tallinn, 2015. – Р. 62.  

652. Vectors of Modern Media Education Development / Ganna 
Onkovych, Antonina Liashkevych // European Conference on Information Literacy 
(ECIL) October 19–22, 2015, Tallinn, Estonia : abstracts / editors: Sonja Špiranec, 
Sirje Virkus, Serap Kurbanoğlu, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, 
Denis Kos. – Tallinn, 2015. – Р. 61.  

* * * 
11. ЕЛЕКТРОННІ ПУБЛІКАЦІЇ  

* * * 
2013 

653. Медиадидактика высшей школы [Электронный ресурс] 
/ А. В. Онкович. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: http://mic.org.ru/5-
nomer-2013/184-mediadidaktika-vysshej-shkoly. – Загл. с экрана.  

654. Тенденции развития светского и теологического образования в 
России и за рубежом [Электронный ресурс] / Г. В. Онкович. – Электрон. 
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текст. дан. – М., 2013. – Режим доступа: http://prezi.com/tzm8ttkl3-
jw/presentation/. – Загл. с экрана.  

655. Украина. Медиаобразование : библиогр. д-ра пед. наук, проф. 
Галины [Анны / Ганны] Владимировны Онкович (Украина) 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: 
http://www.pandia.ru/text/77/421/6292.php.  

656. Media Didactics in Higher Education: Oriented Media Education 
[Electronic resource] / Аnna Onkovich // Worldwide Commonalities and 
Challenges in Information Literacy Research and Practice. – Text data. – Springer 
International Publishing, 2013. – P. 282–287. – Mode of access: 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-03919-0_36.  

657. Media Didactics in Higher Education: Oriented Media Education 
/ Ganna Onkovich // European Conference on Information Literacy (ECiL) 
(Istanbul (Turkey) October 22–25, 2013) : аbstracts / editors: Serap Kurbanoglu, 
Esther Grassian, Diane Mizrachi, Ralph Catts, Sumeyye Akca, Sonja Spiranec. – 
Ankara : Hacettepe University Department of Information Management, 2013. – 
P. 101. – Mode of access: http://prezi.com/9bayhtzmvicy/media-didactics/.  

2014 
658. Европейская конференция по информационной грамотности 

(ECIL) / Ганна Онкович, Елена Калицева (Дубровник, Хорватия, 20–23 окт. 
2014 г.). – URL : http://www.mediagram.ru/news/text_552.html.  

659. Медиаобразование: «журналистика для всех» или 
«профессионально ориентированное медиаобразование»? [Электронный 
ресурс] / А. В. Онкович. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: 
http://mim.org.ru/uchastiniki-me-14. – Загл. с экрана.  

660. Медийная и информационная грамотность в цифровую эпоху: 
на пороге глобального прорыва. ЮНЕСКО–2014 [Электронный ресурс] 
/ А. В.Онкович. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: 
http://mediagram.ru/news/text_527.html. – Загл. с экрана.  

661. Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій 
освіті України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] : [кол.] 
моногр. / [Б. А. Воронкова, М. А. Дебич, Н. М. Дем’яненко, Н. О. Дівінська 
та ін. ; авт. кол.: Г. В. Онкович (керівник), Б. А. Воронкова, М. А. Дебич, 
Н. М. Дем’яненко, Н. О. Дівінська, В. Я. Карачун, В. І. Кобченко, Г. В. Лесик, 
І. М. Мельникова, А. В. Морозова, О. М. Олексюк, О. А. Щербакова] ; за заг. 
ред. Г. В. Онкович ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Електрон. текст. 
дані. – Київ, 2014. – 326 с. – Режим доступу: 
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/viddil-3_mon_Optimizac-ciklu-gumanitar-
discipl_Onkovich_2014_326.pdf. – Назва з екрана.  

662. Проблема оптимізації циклу соціально-гуманітарних 
дисциплін у дослідженнях науковців Інституту вищої освіти 
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[Електронний ресурс] / Г. В. Онкович, Н. О. Дівінська, В. І. Кобченко. – 
Електрон. текст. дані. – Київ, 2 берез. 2014 р. – Режим доступу: 
http://prezi.com/9kr2nmmitocp/presentation/. – Назва з екрана.  

2015 
663. Ганна Онкович (персональна сторінка) [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008349217380&fref=ts. – Назва з 
екрана.  

664. Медиаобразование: «журналистика для всех» или 
«профессионально-ориентированное медиаобразование»? [Электронный 
ресурс] / А. В. Онкович // Медиа. Информация. Коммуникация (MIC) : 
междунар. электрон. науч.-образоват. журн. – Электрон. текст. дан. – 2015. – 
№ 13. – Режим доступа: http://mic.org.ru/13-nomer-2015/378-mediaobrazovanie-
zhurnalistika-dlya-vsekh-ili-professionalno-orientirovannoe-mediaobrazovanie. – 
Загл. с экрана. 

665. Медиаобразование в Украине: современное состояние и 
перспективы развития [Электронный ресурс] / А. В. Онкович. – Электрон. 
текст. дан. – Режим доступа: 
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=18125&chapter=1. – Загл. с экрана.  

666. Медіашкола професора Ганни Онкович. [Електронний 
ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/groups/898909013519964/?fref=ts.  

667. Школа медіаосвіти на Кінбурні [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/groups/583109011791715/. – Назва з екрана.  

2016 
668. Ганна Онкович [Електронний ресурс] : [адреса у Facebook]. – 

Київ, 2016. – Режим доступу: https://uk-ua.facebook.com/people/Ганна-
Онкович/100008349217380. – Назва з екрана.  

669. Онкович Ганна Володимирівна [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. – Назва з екрана.  

* * * 
12. ЛІТЕРАТУРА  

ПРО ГАННУ ВОЛОДИМИРІВНУ ОНКОВИЧ,  
ЇЇ ТВОРЧИЙ, ПЕДАГОІЧНИЙ І НАУКОВИЙ ДОРОБОК 

* * *  
1969 

670. Подяка найактивнішим : [подяка активним кореспондентам 
газети «Молода гвардія» із нагоди Дня преси, зокрема і Г. Онкович – 
працівниці багатотиражки КІБІ (Київ. інж.-будів. ін-ту) «За будівельні 
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кадри»] // Молода гвардія : всеукр. молодіжна газ. – 1969. – 2 трав. (№ 89). – 
С. 4.  

1998 
671. Федоренко Є. Розсуваючи горизонти : [про нову працю 

Онкович Г. В. Українознавство і лінгводидактика / Г. В. Онкович. – Київ : 
вид.-во «Логос», 1997] / Федоренко Євген // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при 
УККА (США). – 1998. – Листоп., ч. 3 (121). – С. 15–16.  

2000 
672. Онкович Анна Владимировна : [про декілька нових наук. вид. 

Г. В. Онкович] // Українське журналістикознавство. Дисертаційні 
дослідження, 1982-2000 рр. : бібліогр. покажч. / уклад. Б. І. Черняков ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2000. – 
С. 24. 

673. Сом Микола. Ганна Онкович – доктор педагогічних наук, 
професор : [передмова до низки коротеньких творів Ганни Онкович із циклу 
«Кульбабки»] / Микола Сом // Університет «Україна» : газ. Відкр. міжнар. 
ун-ту розвитку людини «Україна». – 2000. – Трав.–черв. (№ 3). – С. 3. 

2001 
674. Шипко О. Український рік у прикметах та прикметниках : 

[про перше вид. навч. посіб. «Український рік у прикметах та 
прикметниках», започат. сер. «Українознавство і лінгводидактика» вид-ва 
«Наук. думка» / Г. В. Онкович, Г. А. Барабаш, А. Д. Онкович] / Оксана 
Шипко // Рідна шк. : вид. Шкіл. Ради при УККА (США). – 2001, берез.(ч. 1 
(128). – С. 27. 

675. Ярмаченко М. Онкович Ганна Володимирівна : [про 
Г. В. Онкович] / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т 
педагогіки ; за ред. М. Д. Ярмаченка. – Київ : Пед. думка, 2001. – С. 347.  

2003 
676. Автобіографія : [автобіографія Г. В. Онкович] / Ганна 

Володимирівна Онкович // Науково-дослідний центр періодики (1993–
2003 рр.) : у 2 т. / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; 
уклад. М. М. Романюк ; [відп. ред. Л. В. Сніцарчук]. – Львів : [б. в.], 2003. – 
Т. 2 : Постаті : біобібліогр. покажч. – С. 510-512. 

677. Бібліографія праць : [бібліогр. пр. Г. В. Онкович] // Науково-
дослідний центр періодики (1993–2003 рр.) : у 2 т. / НАН України, ЛНБ ім. 
В. Стефаника, НДЦ періодики ; уклад. М. М. Романюк ; [відп. ред. 
Л. В. Сніцарчук]. – Львів : [б. в.], 2003. – Т. 2 : Постаті : біобібліогр. 
покажч. – С. 512–517.  

678. Короткі відомості про вчених-методистів. Онкович Ганна 
Володимирівна : [короткі відом. про Г. В. Онкович як ученого-методиста] 
// Словник-довідник з української лінгводидактики / О. Горошкіна, 
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Н. Єсаулова, О. Лук’янченко [й ін. ; за ред. М. Пентилюк]. – Київ : Ленвіт, 
2003. – С. 146. 

679. Онкович Ганна Володимирівна : [біобібліогр. покажч. пр. 
Г. В. Онкович] // Науково-дослідний центр періодики (1993–2003 рр.) : у 2 т. 
/ НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; уклад. 
М. М. Романюк ; [відп. ред. Л. В. Сніцарчук]. – Львів : [б. в.], 2003. – Т. 2 : 
Постаті : біобібліогр. покажч. – С. 510–517. 

680. Онкович Ганна Володимирівна : [відом. про Г. В. Онкович] 
// Жінки-вчені Києва / Голов. упр. освіти і науки Київ. міськдержадмін., Київ. 
центр наук.-техн. і екон. інформації, Громад. орг. «Жінки в науці» ; [уклад.: 
Андрій Мохник, Яна Гречка]. – Київ : [б. в.], 2003. – С. 234. 

2004 
681. Ганна Володимирівна Онкович. До 60-річчя від дня 

народження : біобібліографія / АПН України, Ін-т вищ. освіти ; упоряд. 
П. П. Куляс. – Київ : Видав. Дім Дмитра Бураго, 2004. – 35 с. : портр. – 
(Ювіляри АПН України). 

682. Кульбабки : [вірші-мініатюри Ганни Онкович; інформація про те, 
що вони друкувалися у часоп. «Освіта», «Вітчизна», «Українська культура», 
«Вечірній Київ», «Collegium», «Рідна школа (США)», а також були 
надруковані серб. мовою у Югославії] / Ганна Онкович // Освіта : всеукр. 
громад.-політ. тижневик. – 2004. – 1–7 січ. (№ 1/2). – С. 12. 

683. Завойська Л. «Університет "Україна", якому Ви віддали 
багато років життя <…>» : [теплі слова про Г. В. Онкович] / Лілія Завойська 
// Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2004. – 1–7 січ. (№ 1/2). – С. 12. 

684. Колектив Інституту вищої школи АПН України. Ганну 
Володимирівну Онкович тепло вітаємо з 60-річним ювілеєм! : [ювілейні 
вітання Г. В. Онкович] // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2004. – 
1–7 січ. (№ 1/2). – С. 12. 

685. Коноваленко Ольга. Усю себе помножила на творчість і любов 
[про життєдіяльність Г. В. Онкович] / Ольга Коноваленко // Освіта : всеукр. 
громад.-політ. тижневик. – 2004. – 1–7 січ. (№ 1/2). – С. 12. 

2008 
686. Онкович Ганна Володимирівна : [відомості про Г. В. Онкович] 

// Хто є хто : довідник / відп. за вип. Ю. Н. Москаленко. – 2-ге вид., доповн. – 
Київ : Політехніка, 2008. – С. 199. – [Рубрика ] : Професори Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 1898–
2008. 

2009 
687. Завойська Л. Пані Ганні (моїй наставниці Г. В. Онкович). 

Онкович Ганні Володимирівні : [вірші, присвячені Г. В. Онкович] / Лілія 
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Завойська // Завойська Л. Не зовсім звичайні історії : оповідання, п’єса та 
вибрані вірші / Завойська Лілія. – Київ : ЮНА, 2009. – С. 194, 204–205. 

688. Кращі освітяни 2008 року : [перелік номінантів] // Освіта : 
всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2009. – 7–14 груд. – № 1/2. – С. 5–7. 

За рейтинговим голосуванням газети «Освіта» Ганну Онкович визнано 
кращим освітянином 2008 року, лауреатом відзнаки «Залиш мені в спадщину 
думку найвищу» за розробку і запровадження сучасних програм 
«Медіадидактика». 

689. Онкович Ганна Володимирівна : [відомості про Г. В. Онкович] 
// Хто є хто : довідник / відп. за інформ. забезп. В. В. Янковий ; [відп. за вип. 
П. О. Киричок]. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ : НТУУ «КПІ», 2009. – 
С. 200. – [Рубрика ] : Професори Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут» 1898–2009. 

2010 
690. Онкович Ганна Володимирівна : [про заслуги Г. В. Онкович] 

// Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енциклоп. 
дослідж. НАНУ ; уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич. – 
Київ : [б. в.], 2010. – С. 217. – Відомості доступні також з Інтернету: 
http://lib.znate.ru/docs/index-94466.html?page=117 та 
http://issuu.com/iend/docs/metabibliografiia.  

2011 
691. Ганна Володимирівна Онкович [про бібліографічний посібник, 

присвячений науково-педагогічній діяльності Г. В. Онкович] // Посібники 
наукової бібліографії, видані в Україні (1991–2005) : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. : в 2 ч. Ч. 1 / Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; [уклад.: 
Т. М. Заморіна, Н. І. Тертичка ; наук. ред. В. О. Кононенко ; наук. 
консультант Г. М. Швецова-Водка]. – Київ : НПБУ, 2011. – С. 108.  

692. Кращі освітяни 2010 року : [перелік номінантів] // Освіта : 
всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2011. – 5-12 січ. (№ 1). – С. 3–6. – 
Відомості також доступні з ІнтернетуРежим доступу: http://tyzhnevyk-
osvita.net/component/content/article/35-2011/32-1. 

За рейтинговим голосуванням газети «Освіта» Ганну Онкович, 
завідувачку відділу теорії та методології гуманітарної освіти, за 
координування та реалізацію спільного проекту тижневика «Освіта» та 
Інституту вищої освіти НАПН України «Медіаосвіта» – визнано кращим 
освітянином року, лауреатом відзнаки “Засвіти вогонь”. – С. 5.  

693. Онкович Ганна Владимировна : [відомості про Г. В. Онкович] 
// Федоров А. В. Медиапедагоги и теоретики медиакультуры зарубежных 
стран : энциклоп. справ. – М. : МОО «Информация для всех», 2011. – С. 35–
36. 
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694. Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991–2005) : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. : в 2 ч. Ч. 1 / Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка 
України” ; [уклад.: Т. М. Заморіна, Н. І. Тертичка ; наук. ред. 
В. О. Кононенко ; наук. консультант Г. М. Швецова-Водка]. – Київ : НПБУ, 
2011. – 179 с. 

Подаються відомості про бібліографічний посібник, присвячений 
науково-педагогічній діяльності Г. В. Онкович. – С. 108. 

2012 
695. Кращі освітяни 2011 року [перелік номінантів] // Освіта : всеукр. 

громад.-політ. тижневик. – 2012. – 4–11 січ. (№ 1/2). – С. 7–9. – Відомості 
також доступні з Інтернету: http://tyzhnevyk-
osvita.net/component/content/article/37-2012/54-1-2.  

За рейтинговим голосуванням газети «Освіта» Ганну Онкович, 
завідуючу відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту 
вищої освіти НАПН України за керівництво науково-дослідною роботою 
студентів у галузі медіаосвіти визнано кращим освітянином року, 
лауреатом відзнаки «Залиш мені в спадщину думку найвищу». – С. 9.  

696. Костомаров В. Г. Предисловие : [передмова до моногр. Ганни 
Онкович «Медиадидактика: Масс-медиа в учебном процессе по русскому 
языку как иностранному» (Саарбрюккен, 2012) Віталія Григоровича 
Костомарова, д-ра філол. н., проф., акад. Рос. академії освіти, засл. діяча 
науки РФ, лауреата Премії Президента Росії у галузі освіти, віце-президента 
Міжнар. асоц. викладачів рос. мови та літ-ри (МАВРЯЛ), датована квітнем 
2011 р.] / В. Г. Костомаров // Анна Онкович. Медиадидактика: масс-медиа в 
учебном процессе по русскому языку как иностранному : [монография]. – 
Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – C. 3–7. 

2013 
697. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і 

педагогічної науки на 2014 рік : [реком. посіб.] / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Ніколюк Л. І. ; наук. ред. 
Рогова П. І. ; відп. за вип. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Петік Ю. В.]. – Київ : 
Нілан-ЛТД, 2013. – 207, [4] с. – До 15-річчя ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинського. – Відомості доступні також з Інтернету: 
http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/Kal_pereglyad.pdf.  
 Про Г. В. Онкович (70 років від дня народження Ганни Володимирівни 
Онкович) див. розділ III «Науковці НАПН України – ювіляри 2014 року» 
(С. 165). 

698. Кращі освітяни 2012 року : [перелік номінантів] // Освіта : 
всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2013. – 2–9 січ. (№ 1/2). – С. 7–11. – 
Відомості також доступні з Інтернету: http://tyzhnevyk-
osvita.net/component/content/article/38-2013/93-1-2.  
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За рейтинговим голосуванням газети «Освіта» Ганну Онкович, 
завідуючу відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту 
вищої освіти НАПН України, визнано кращим освітянином 2012 року, 
лауреатом відзнаки «Залиш мені в спадщину думку найвищу» за 
сподвижництво введення в науковий обіг та педагогічну практику засобів 
медіаосвіти як резерву підвищення педагогічної компетентності. – С. 9. 

699. Онкович Дмитро. Совість : [вірші] / Дмитро Онкович. – 2-е вид, 
стереотип. – Київ : ЛОГОС, 2013. – 168 с.  

Серед віршів є ті, що присвячені дружині – Ганні Онкович.  
700. Праці українських дослідників з медіаосвіти на сайті 

«Медиаобразование: Украина» російського загальноосвітнього порталу 
/ [Г. В. Онкович] // Медіадидактика вищої школи : програми спецкурсів 
/ [Ганна Володимирівна Онкович, Катерина Євгенівна Балабанова, Інна 
Юріївна Гуріненко, Наталя Мар’янівна Духаніна, Артем Дмитрович 
Онкович, Інна Андріївна Сахневич, Ольга Каролівна Янишин ; за наук. ред. 
Г. В. Онкович] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Логос, 2013. – 
С. 184–195.  

701. Украина. Медиаобразование : библиогр. д-ра пед. наук, проф. 
Галины [Анны / Ганны] Владимировны Онкович (Украина) 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: 
http://www.pandia.ru/text/77/421/6292.php.  

2014 
702. Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Ганни 

Володимирівни Онкович. До 70-річчя від дня народження : ювіл. зб. 
матеріалів [проект] / НАПН України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії та 
методології гуманіт. освіти ; [авт. передм. та упоряд. О. А. Щербакова ; за 
ред. О. А. Щербакової]. – Київ : Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2014. – 
160 с. : фотоіл., рис. – (Ювіляри НАПН України). (готується до виходу у 
світ).  

703. Щербакова О. А. Концептуальні засади укладання 
біобібліографії доктора педагогічних наук, професора Ганни 
Володимирівни Онкович / Олена Анатоліївна Щербакова // Програма 
Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційна діяльність галузевих бібліотечних 
комплексів в умовах розвитку суспільства знань», Київ, 17–19 верес. 
2014 р. – Київ, 2014. – С. 10.  

2015 
704. Ганна Онкович (персональна сторінка) [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008349217380&fref=ts. – Назва з 
екрана.  
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705. Короткі відомості про вчених-методистів. Онкович Ганна 
Володимирівна : [короткі відом. про Г. В. Онкович як ученого-методиста] 
// Словник-довідник з української лінгводидактики [навч. посіб.] / 
[М. Пентилюк та ін.] ; за заг. ред. проф. М. Пентилюк. – 2-ге вид. – Київ : 
Ленвіт, 2015. – С. 146. – Режим доступа: 
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/304/3/Slovnyk_finish.pdf.  

706. Медіашкола професора Ганни Онкович [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/groups/898909013519964/?fref=ts. – Назва з екрана.  

707. Наукова школа професора Ганни Володимирівни Онкович : 
[програма наук.-метод. семінару, Київ, 20 лют. 2015 р.] / координатор 
проекту Олена Щербакова ; за підтримки Видав. дому Дмитра Бураго. – Київ, 
2015. – 6 с.  

708. Челышев К. А. Синтез медиакритики и медиаобразования в 
процессе обучения школьников и студентов Украины [Электронный 
ресурс] : [речь идет и об одном из крупнейших укр. медиаобразовательных 
центров выступает Ин-т высш. образования Акад. пед. наук (науч. гр. под 
руководством проф. Г. В. Онкович)]. / К. А. Челышев, И. В. Челышева 
// Медиаобразование. Media Education : рос. журнал истории, теории и 
практики медиапедагогики. – Электрон. текст. дан. – 2015. – № 1. – С. 86–
87. – Режим доступа: 
http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_d0a145bedffde323b74c6070f8cf
8950. – Загл. с экрана. 

Про наукову групу під керівництвом професора Г. В. Онкович див. за 
текстом «Одним из крупнейших украинских медиаобразовательных центров 
выступает Институт высшего образования Академии педагогических наук» 
(С. 86–87).  

709. Школа медіаосвіти на Кінбурні [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/groups/583109011791715/. – Назва з екрана.  

710. Щербакова О. Із нагоди славного ювілею української берегині 
медіаосвітнього простору: рік від 70-річчя з дня народження професора 
Ганни Володимирівни Онкович : [до результатів підготовки до друку ювіл. 
зб. матеріалів «Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Ганни 
Володимирівни Онкович» та біобібліографії ювілярки] / Олена Щербакова 
// Наукова школа професора Ганни Володимирівни Онкович : програма 
наук.-метод. семінару, Київ, 20 лют. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 5.  

2016 
711. Ганна Онкович [Електронний ресурс] : [адреса у Facebook]. – 

Київ, 2016. – Режим доступу: https://uk-ua.facebook.com/people/Ганна-
Онкович/100008349217380. – Назва з екрана. 
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712. Кращі освітяни 2015 року [перелік номінантів] // Освіта : всеукр. 
громад.-політ. тижневик. – 2016. – 6–13 січ. (№ 1/2). – С. 9. – Відомості також 
доступні з Інтернету: http://tyzhnevyk-osvita.net/component/content/article/35-
2011/32-1.  

За рейтинговим голосуванням газети «Освіта» професора Ганну 
Онкович за заснування та ефективне втілення в життя інноваційного 
проекту «Школа медіаосвіти на Кінбурні» визнано кращим освітянином 
року – лауреатом відзнаки «Засвіти вогонь». – С. 9.  

713. Щербакова Олена. Біобібліографія української берегині 
медіаосвітнього простору як серцевина ювілейних матеріалів «Наукова 
школа доктора педагогічних наук, професора Ганни Володимирівни 
Онкович» (Київ, 2014–2015) / Олена Щербакова // Мова і культура : наук. 
щоріч. журн. – Київ, 2016. (підготовлено до друку).  

714. Щербакова О. А. Концептуальні засади укладання 
біобібліографії доктора педагогічних наук, професора Ганни 
Володимирівни Онкович як наукова проблема й органічна складова 
бібліографічного ресурсу НАПН України: до 70-річчя від дня 
народження : проект монографії / Олена Анатоліївна Щербакова ; НАПН 
України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії та методології гуманіт. освіти. – Київ : 
Видав. дім Дмитра Бураго, 2016. – 320 с. : фотоіл., рис., табл. (готується до 
друку).  

715. Щербакова О. Професор Ганна Онкович: мозаїчний портрет : 
[добірка коротких відгуків про Г. В. Онкович її колег і дисертантів по 
Інституту вищої освіти НАПН України у рубриці «Щиросердя»] / Олена 
Щербакова // Освіта : всеукр. громад.-політ. тижневик. – 2016. – 6–13 січ. 
(№ 1/2). – С. 15.  
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* * * 
2.3. Абетковий перелік назв зазначених праць1  

Г. В. Онкович 
* * * 
А 

* * * 
• А плекання особистості?! Нові лінгвометодичні відгалуження в системі 

наскрізного навчання і виховання (2003),  
• Автореферат (2008),  
• Актуализация «жанрообраза» как форма предъявления информации 

(1990),  
• Актуализация «жанрообраза» как форма предъявления страноведчески 

ценной информации (1990),  
• Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими 

потребами (2000),  
• Актуальні проблеми гуманітарної освіти (2004 та 2006–2009),  
• Актуальні проблеми гуманітарної освіти в дослідженнях науковців 

Інституту вищої освіти АПН України (2006),  
• Актуальні проблеми навчання студентів з особливими потребами 

(2002),  
• Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими 

потребами (2002),  
• Актуальні проблеми неперервної освіти (2005),  
• Актуальні проблеми освіти студентів із особливими потребами (2001),  
• Анализ основных проблем и тенденций развития светского массового 

медиаобразования в сравнении с теологическим медиаобразованием (2012),  
• Анатолій Погрібний – духовний спадкоємець Григорія Ващенка (2008)  
• Атестат (2008);  

* * * 
Б 

* * * 
• Бажання (1999),  
• Без п’яти хвилин… (1969),  
• Бібліографічна енциклопедія вищої школи України (2009),  

                                                 
1 Абетковий перелік назв друкованих та електронних праць проф. Г.В. Онкович подано мовами 

оригіналів. P. S.: у дужках курсивом виділено рік (чи роки) виходу у світ публікацій (курсив застосовано, аби 
відрізнити ці цифри від дужок у заголовках професора Г. В. Онкович); якщо трапляються дві (зрідка – три) 
однакові дати (напр., 2013/2013), – це означає, що назва зазначеної друкованої праці, за виявленими 
бібліографічними даними, проходить і як безпосередній заголовок публікації і як така, що виконана за 
редагування чи/і рецензування авторки-ювілярки. 
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• Болонський процес і національні пріоритети в гуманітарній освіті 
(2004–2005),  

• Будні і свята найменшого (1969);  
* * * 
В 

* * * 
• «В чем выражается истинная любовь к отечеству». 27 апреля – 

Всемирный день породненных городов (1981),  
• Вагомий доробок науковців (1969),  
• Векторы развития современного медиаобразования (2010 та 2012),  
• Веремчук Тетяна. «Телеакадемія» – професійна кузня, соціальний 

проект чи телевізійна комерція? (2011),  
• Видатні жінки України в колі духовних орієнтирів сучасної молоді 

(2002),  
• Використання засобів масової інформації у формуванні іншомовної 

соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей 
(2006),  

• Використання інтегрованого простору знань у навчальному процесі 
засобами медіаосвіти (2009/2009),  

• Витончений тягар (1967),  
• «Вища освіта України» (2005 та 2008),  
• «Вища освіта України»: покажчик публікацій (2001–2005 рр.) (2006),  
• Від АБВ до… (1969),  
• Від педагогічної журналістики до медіаосвіти (2010/2010),  
• Від педагогічної преси до медіаосвіти: вектори українського розвитку 

(2010),  
• Вікові ознаки. Кульбабка. Доля моря. На жаль. Рондо (1998),  
• Віртуальний інтегрований простір знань і засоби медіаосвіти (2010),  
• Вони вчаться будувати. З щоденника молодого педагога (1970),  
• Воспитание студентов-иностранцев в процессе обучения русскому 

языку (1977),  
• Вправа на словотвір (2000),  
• Врахування національно-культурної специфіки тексту при роботі над 

граматичною темою «Прикметник» (на прикладі навчального посібника 
«Український рік у прикметах та прикметниках») (1999),  

• Втрачені пам’ятки архітектури Києва (1992),  
• Вуз іде до студента (2001),  
• Вуличне мистецтво: медіаосвітній аспект (2016),  
• Вчителько моя… (1967);  
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* * * 
Г 

* * * 
• Газета как актуальное пособие по страноведению при обучении 

иностранцев русскому языку (1984),  
• Газетные жанры в активизации страноведческой темы (1991),  
• Газетный заголовок: от граматики до логоэпистем (на примере 

обучения русскому языку как иностранному) (2009),  
• Ганна Володимирівна Онкович (2011),  
• Ганна Онкович (персональна сторінка) (2015),  
• Ганна Онкович : адреса у Facebook (2016),  
• Гендерні проблеми сучасної навчальної книги (2006/2006 та 2007),  
• Горизонтальный и вертикальный векторы современной 

медиадидактики (2011/2012),  
• Город вечной юности (1983),  
• Гуманітарна освіта України: проблеми становлення (2007),  
• Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти (2007),  
• Гуманітарна складова формування технічної еліти України (2007),  
• Гуманітарна складова часу (2009);  

* * * 
Д 

* * * 
• Державна і національна символіка України (2003 та 2007),  
• «Диалог культур» как медиаобразовательная технология (2011 та 

2012/2012),  
• «Діалог культур» як одна з медіаосвітніх технологій (2013),  
• Дивосвіт мистецтва (1980),  
• Дивосвіт незнищенності народного духу (1990),  
• Дисертація (2008),  
• «Діалог культур» як медіаосвітня технологія (2011),  
• «Діалог культур» як одна з медіаосвітніх технологій (2011),  
• «Діалог культур» як сучасна педагогічна технологія (2011),  
• Дієслово. Ситуативні вправи. Префіксальні дієслова в ситуаціях (2010),  
• До визначення змісту та методів лінгвонародознавчої роботи у 

навчально-мовному процесі навчальних закладів етнічних меншин (2000),  
• До історії викладання української мови (1994),  
• До перспектив розвитку методики викладання української мови (1994),  
• Дозвілля дітей – турбота дорослих (1968),  
• Домінуюча культура інформаційного суспільства (2010),  
• Дружба переростає у любов (1974),  
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• Духовний спадкоємець Григорія Ващенка (2008 та 2011);  
* * * 
Е / Э 
* * * 

• Европейская конференция по информационной грамотности (ECIL). 
20–23 октября 2014 года (Дубровник, Хорватия) (2014 і 2015),  

• Естафету приймати першокурсникам (1968),  
• Экстралингвистические аспекты работы с газетой на начальном этапе 

обучения русскому языку как иностранному (1978),  
• Экстралингвистические факторы как параметры страноведения при 

использовании периодической печати в обучении языку (1993),  
• «Эстетический язык времени» – газетно-публицистическая речь – в 

обучении языкам (1992);  
* * * 
Є 

* * * 
• Є. В. Федоренко – головний редактор часопису «Рідна школа» (США) 

(2003);  
* * * 
Ж 

* * * 
• Жанр як методична категорія у навчанні мови (2007),  
• Жанр як методична категорія у навчанні мови іноземних спеціалістів 

(1998),  
• Життям запалюватись треба… (1973),  
• Журналистика в кругу базисных наук методики обучения языкам 

(1992),  
• Журналистика и страноведение (1992),  
• Журналистика как базисная наука методики обучения языкам (1992),  
• Журналістика як інституція соціальної роботи (2002),  
• Журналистско-методический подход в формировании 

коммуникативной компетенции иностранных учащихся подготовительного 
факультета (1991),  

• Журналистско-методический подход в формировании 
профессиональных качеств преподавателя-русиста (1991),  

• Журналистско-методический подход к отбору и предъявлению 
материала в учебных пособиях по страноведению (1990),  

• Журналистско-методический подход как способ предъявления 
актуальной страноведческой информации (1994),  
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• Журналистско-методический подход как способ формирования 
лингвистической, страноведческой и коммуникативной компетенций 
учащихся (1989);  

* * * 
З 

* * * 
• З берегів Агіделі (1975),  
• За велінням совісті (1967),  
• За ширмою «поважних» причин (1966),  
• «Забута архітектура» та її майстри у посібнику з української мови 

(1991),  
• Завойська Лілія. Пані Ганні (моїй наставниці Г. В. Онкович). Онкович 

Ганні Володимирівні (2007; 2009),  
• Заради істини (1967),  
• Засоби масової інформації (ЗМІ) і «гнучкі моделі навчання» (1998),  
• Засоби масової інформації у навчанні мови (українознавчий аспект) 

(1997),  
• Засоби масової комунікації у термінологічному просторі медіа-освіти 

(2007/2007),  
• Засоби масової інформації у формуванні національної самосвідомості в 

загальноосвітній школі (1997),  
• Засоби масової інформації у формуванні образно-емоційної культурної 

пам’яті (1993),  
• Застосування системного підходу в гуманітарній освіті (2007),  
• Заходів вжито! (1967),  
• Зворотний бік медалі (1967),  
• Зв’язок української військової періодики з інформаційними інтересами 

і тематичними перевагами сучасної молоді та шляхи задоволення її 
інформаційних потреб (1994),  

• Знаки украинской национальной культуры как речевые стимуляторы 
(1998),  

• Зображальна журналістика як нова галузь журналістської діяльності 
(2006),  

• Золоті троянди педагогіки (2004), 
• Зростання (1967);  

* * * 
И, І 
* * * 

• Изменение читательского интереса иностранных учащихся в процессе 
обучения на подготовительном факультете (1987),  
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• Інноваційні моделі навчання студентів і учнів з особливими потребами 
(2007),  

• Інтеграція наукової конференції у навчальний процес як інтерактивна 
медіаосвітня технологія (2016),  

• Интернациональная тематическая страница в студенческой газете 
(1989),  

• Интернет-дидактика в обучении русскому языку как иностранному 
(2015),  

• Интернет-дидактика в обучении русскому языку как иностранному (по 
материалам ХІІ конгресса МАПРЯЛ) (2012/2012),  

• Использование советских средств массовой информации (СМИ) в 
интернационально-патриотическом воспитании иностранных учащихся 
(1989),  

• «Інтернаціональні сторінки» (1976),  
• Історії з життя: Дівчина з парасолькою. «Незразковий» Сашко (1967);  

* * * 
К 

* * * 
• К вопросу о науках, базисных для методики обучения языкам (1992),  
• К вопросу о содержании страноведческого спецкурса с учетом 

будущей специальности (1984),  
• «Капитальное строительство» (1988),  
• Категорія часу: українсько-китайські паралелі (лінгводидактичний 

аспект) (1996),  
• Класифікація помилок у писемній комунікації (2007),  
• Колектив Інституту вищої школи АПН України. Ганну Володимирівну 

Онкович тепло вітаємо з 60-річним ювілеєм! (2004) 
• Колективне занурення у майбутній фах як інтерактивна технологія і 

роль кафедри у його забезпеченні (2014),  
• Комунікативно-діяльнісний підхід у компетентнісно-орієнтованому 

навчанні (2013),  
• Коли на помилках вчаться [рец. на кн. : Куляс П. П. Словник 

найпоширеніших помилок у засобах масової інформації з варіантами їх 
виправлення : посіб. для майбут. редактора / П. П. Куляс. – К. : Ун-т 
«Україна», 2006. – 192 с.] (2007/2007),  

• «Коли я почула виступи учасників конференції й познайомилася з ними 
ближче...» (1994),  

• Комикс как жанр учебной медиапродукции (2015),  
• Комикс как средство медиаобразования (2016),  
• Комікс як медіатекст (2016),  
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• Комиксы как форма визуальной коммуникации (2014),  
• Комсомольський філіал приймальної (1969),  
• Комунікативно-діяльнісний підхід у компетентнісно-орієнтованому 

навчанні (2011),  
• Конференція “Актуальні проблеми навчання і виховання людей з 

особливими потребами” (2001),  
• Концептуальні засади часопису «Вища освіта України» (2003),  
• Короткі відомості про вчених-методистів. Онкович Ганна 

Володимирівна (2003 і 2015),  
• Костомаров В. Г. Предисловие [Передмова до монографії Ганни 

Онкович «Медиадидактика: Масс-медиа в учебном процессе по русскому 
языку как иностранному» (Саарбрюккен, 2012) Віталія Григоровича 
Костомарова, д-ра філол. н., проф., академіка Рос. академії освіти, засл. діяча 
науки РФ, лауреата Премії Президента Росії у галузі освіти, віце-президента 
Міжнар. асоц. викладачів рос. мови та літ-ри (МАВРЯЛ), датована квітнем 
2011 р.] (2011/2012),  

• Кращі освітяни 2008 року [перелік номінантів за рейтинговим 
голосуванням газети «Освіта»] (2009),  

• Кращі освітяни 2010 року [перелік номінантів за рейтинговим 
голосуванням газети «Освіта»] (2011),  

• Кращі освітяни 2011 року [перелік номінантів за рейтинговим 
голосуванням газети «Освіта»] (2012),  

• Кращі освітяни 2012 року [перелік номінантів за рейтинговим 
голосуванням газети «Освіта»] (2013),  

• Кращі освітяни 2015 року [перелік номінантів за рейтинговим 
голосуванням газети «Освіта»] (2016),  

• Креативність і медіаосвіта (2009),  
• Круглый стол «Медиаобразвательные технологии в учебном процессе» 

(2014),  
• Кульбабки [цикл віршів-мініатюр «Заповіт», «Кульбабка», «Дивина», 

«За Екзюпері», «Літера "Ї"», «Щастя», «Доля» й ін.] (2000, 2002, 2004 та ін.),  
• Культурознак – новий термін старих понять (2004),  
• Культурологічна аура як педагогічна спадщина М. П. Драгоманова 

(2003),  
• Культурологічний аспект числа (1998),  
• Культурологія чи історія культури? («Історія української та зарубіжної 

культури»: блочно-модульне викладання) (2001),  
• Курс «Історія української та зарубіжної культури» в Університеті 

«Україна»: пошук нових шляхів у донесенні знань (2000);  
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* * * 
Л 

* * * 
• Лингвистические и экстралингвистические аспекты работы с газетой на 

начальном этапе обучения русскому языку: анализ существующих пособий 
по газете (1980),  

• Лінгвістична компетентність науковця і педагога (2007),  
• Лінгвокультурологія як нове відгалуження гуманітарного знання 

(2007),  
• Лінгвоукраїнознавство на уроках з розвитку мовлення (1993),  
• Лінгвокраїнознавчий компонент української етнофразеології (1994),  
• Лінгвокультурологія – нове відгалуження у сфері гуманітарного знання 

(2000),  
• Лінгвометодичні умови удосконалення процесу навчання іноземної 

мови майбутніх журналістів (2003),  
• Лінгворедакторська компетенція у плеканні літературної особистості 

спеціалістів редакторського фаху (2007),  
• Лінгвоукраїнознавство на заняттях з розвитку мовлення (1993/1993),  
• Лічилки в освітньо-виховній роботі з дітьми дошкільного віку (2003),  
• Люди в білих халатах (1966);  

* * * 
М 

* * * 
• Магистратура: профессионально ориентированное медиаобразование в 

области медиа (опыт Украины) (2013),  
• Малые жанры научной литературы в обучении аспирантов-

иностранцев как речевые стимуляторы (1995),  
• Масовокомунікаційний навчальний текст як основа мовотворчої 

діяльності (1997),  
• Матеріали з української архітектури та завдання до них: для тих, хто 

вивчає українську мову (1993),  
• Материалы предвыборной агитации как источник актуальной 

страноведческой информации на занятиях по русскому языку (1991),  
• Медиа- и информационная грамотность как зонтичное понятие 

обучающей среды (2014),  
• Медиадидактика (2007 та 2012),  
• Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому языку 

как иностранному (2012),  
• Медиадидактика в обучении русскому языку как иностранному 

(2007/2007),  
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• Медиадидактика высшей школы (2012–2013),  
• Медиадидактика высшей школы: профессионально-ориентированное 

медиаобразование (2013),  
• Медиадидактика и преподавание русского языка как иностранного: 

история и современность (2011),  
• Медиалогия: вхождение в научно-образовательное пространство 

(вместо Послесловия) (2012),  
• Медиалогия: вхождение в учебно-образовательное пространство 

(2009),  
• Медиаобразование: векторы развития (2010),  
• Медиаобразование: векторы российского развития (2011),  
• Медиаобразование: «Журналистика для всех», «предметное» или 

«профессионально-ориентированное»? (2015),  
• Медиаобразование: «журналистика для всех» или «профессионально 

ориентированное медиаобразование»? (2014),  
• Медиаобразование: изменение в тематических предпочтениях – 

управляемый и прогнозируемый процесс (2012/2012),  
• Медиаобразование: основы журналистики в практике преподавания 

русского языка как иностранного (2012), 
• Медиаобразование в использовании интегрированного пространства 

знаний (2009/2009/2009, 2012 та 2014),  
• Медиаобразование в обучении русскому языку иностранных учащихся 

(50–60-е годы ХХ века) (2009),  
• Медиаобразование и прессодидактика (1970–1980) (2011),  
• Медиаобразование и прессодидактика (1970–1980-е годы) (2012),  
• Медиаобразование и прессолингводидактика (1980–1990) (2011),  
• Медиаобразование и прессодидактика (1980–1990-е годы) (2012),  
• Медиаобразование как интеллектуально-коммуникативная сеть (2008),  
• Медиаобразование как интеллектуально-коммуникативная сеть в 

диалоге культур (2008),  
• Медиаобразование как неотъемлемое условие построения обществ 

знаний будущего (2012),  
• Медиаобразование как предмет обсуждения на конференциях Украины 

и Белоруссии (2009),  
• Медиаобразование как способ расширения информационных интересов 

личности (2012),  
• Медиаобразовательные технологии в современном преподавании 

(2009),  
• Медиаобразовательные технологии и компетентностный подход (2011),  
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• Медиаобразовательные технологии и компетентностно-
ориентированный подход в вузовском обучении (2010/2010),  

• Медиапедагогика и медиапсихология как ресурс развития 
современного общества (от педагогической прессы к медиаобразованию) 
(2010),  

• Медіапедагогіка та її складові (2012),  
• Медіа- та інформаційна грамотність у сучасній вищій освіті України 

(2014),  
• Медіа-освіта в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2010), 
• Медіа-освіта як складова філософії освіти у культурній політиці 

сучасності (2013),  
• Медіа-педагогіка і медіа-освіта: поширення у світі (2007),  
• Медіадидактика вищої школи (2013/2013),  
• Медіадидактика вищої школи: програми спецкурсів (2013),  
• Медіадидактика вищої школи: український досвід (2013),  
• Медіадидактика та її складові (2012),  
• Медіадидактична теорія освіти й медіаосвіти (2011),  
• Медіаінформаційна грамотність як парасольковий термін (2014),  
• Медіакомпетентність – фахова якість сучасного випускника вищої 

школи (2014/2014),  
• Медіакомпетентність фахівця (2013),  
• Медіалогія (2010),  
• Медіалогія і медіаосвіта: входження до науково-освітнього простору 

(2009/2009 та 2010),  
• Медiалогiя та її складові (2009),  
• Медіалогія як наука: входження до науково-освітнього простору 

(2009),  
• Медіапедагогіка та її складові як чинники формування особистості 

(2008),  
• Медіаосвіта. Загальний курс (2010),  
• Медіаосвіта: експериментальна програма базового навчального курсу 

(2013),  
• Медіаосвіта: експериментальна програма базового навчального курсу 

для студентів вищих навчальних закладів (2010),  
• Медіаосвіта: «журналістика для всіх», «предметна» «професійно-

орієнтована» (2014),  
• Медіаосвіта: сучасний стан і перспективи розвитку (2009),  
• Медіаосвіта в колі сучасних гуманітарних дисциплін (2011),  
• Медіаосвіта в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку 

(2010/2010/2010),  
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• Медіаосвіта й освітні перспективи творців християнських медіа (2011),  
• Медіаосвіта у вищій школі (2013), 
• Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа (2008 і 

2012/2012),  
• Медіаосвіта як навчальна дисципліна (2010),  
• Медіаосвіта як ресурс розвитку сучасного суспільства (2012),  
• Медіаосвітні технології в удосконаленні викладання гуманітарних 

дисциплін (2012),  
• Медіаосвітні технології і компетентнісний підхід (2009),  
• Медіаосвітні технології у навчанні іноземних мов (2008),  
• Медіаосвітні технології у формуванні професійно-комунікативних 

умінь майбутніх менеджерів інформаційних систем (2012),  
• Медіаосвітня діяльність громадських організацій релігійного 

спрямування в Україні (2014),  
• Медіаосвітні технології в модернізації змісту гуманітарної освіти 

(2014),  
• Медіапедагогіка (2007),  
• Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика (2007/2007),  
• Медіапедагогіка і медіаосвіта (2007),  
• Медіапедагогіка як складова медіакультури (2007),  
• Медиашкола на Кинбурне (2015),  
• «Медіашкола на Кінбурні» – авторський культурно-освітній проект 

(2016),  
• Медіашкола професора Ганни Онкович (2015),  
• Медийная и информационная грамотность в цифровую эпоху: на 

пороге глобального прорыва. ЮНЕСКО–2014 (2014),  
• Методика викладання української мови як складова українознавства 

(1994),  
• Методические разработки тематических уроков по русскому языку к 

знаменательным датам и событиям (для иностранных студентов 
подготовительного факультета) (1981),  

• Методические рекомендации к занятиям по спецлексике для студентов-
иностранцев подготовительного факультета архитектурной специальности 
(1985),  

• Методические рекомендации по использованию материалов советских 
газет, радио- и телепередач в учебном процессе по русскому языку (1982),  

• Методические рекомендации по развитию грамматических навыков для 
иностранных аспирантов и стажеров технического профиля (1990),  

• Методические указания к изучению материалов периодической печати 
для иностранных студентов, стажеров и аспирантов (1990),  
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• Методические указания к изучению материалов тематических 
экскурсий студентов-иностранцев подготовительного факультета (1984),  

• Методические указания к изучению периодической печати 
«Революционная суть перестройки» (1990),  

• Методические указания к работе с учебником русского языка «Старт-
1» по закреплению грамматических навыков (1990),  

• Методические указания к элементарному курсу русского языка (1979),  
• Методические указания по закреплению грамматических навыков к 

учебнику русского языка «Старт-1» для студентов-иностранцев 
подготовительного факультета (1984),  

• Методические указания по развитию навыков письменной речи к 
учебнику «Старт-2» (1982),  

• Методические указания по развитию речи для иностранных 
аспирантов, стажеров и студентов (1990),  

• Методические указания по развитию речи для студентов-иностранцев 
строительных и архитектурных специальностей. Профессия? – Строитель! 
(1980–1981),  

• Методичні вказівки з розвитку мовлення (на матеріалах текстів з 
української архітектури) (1991),  

• Методичні рекомендації для батьків як основна складова частина 
дитячих журналів для дошкільного віку (на прикладі журналу «Мамине 
сонечко») (2012),  

• Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських 
(кваліфікаційних), дипломних робіт (2003),  

• Методологія українознавства: мовно-навчальний аспект (1998),  
• Міждисциплінарна інтеграція в гуманітарних дослідженнях (2009),  
• Міжнародна науково-практична конференція у Миколаєві (2004),  
• Міжпредметна координація у підготовці майбутніх фахівців з 

економіки на заняттях з іноземної мови (2006),  
• “Мова і культура” – ХVI (2007),  
• Мова як інтегрований чинник у підготовці фахівців негуманітарного 

профілю (2012),  
• Мовна особистість в сучасному соціальному просторі (2008),  
• Мовокраїножурналістикознавство (1991),  
• Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового 

пошуку (2009),  
• Молодежная пресса страны и ее читатель – студент-иностранец 

советского вуза (1989),  
• М. П. Драгоманов та його духовні спадкоємці у Шкільній раді Америки 

(2003);  
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* * * 
Н 

* * * 
• На журавлиних крилах: відомому діячеві української діаспори Євгену 

Федоренку – 70) (1999),  
• Навчальна книга для дорослих як педагогічна проблема (2009),  
• Навчальна програма з курсу «Вступ до спеціальності» (2001 та 2008),  
• Навчальна програма з курсу «Журналістська майстерність» (2008),  
• Навчальна програма з курсу «Основи журналістики» (2008),  
• Навчальна програма з курсу «Українська та зарубіжна культура» 

(2001),  
• Навчальні завдання й тексти з українознавства (1991),  
• Навчальні завдання з української мови до текстів з української 

архітектури (1991),  
• Навчально-методичний комплекс з розвитку мовлення на 

українознавчій основі (2009),  
• Навчання, професійне становлення і соціальна реабілітація молоді з 

вадами здоров’я (2001),  
• Найуживаніші скорочення – трьома мовами [рец. на кн. : Російсько-

українсько-англійський словник-довідник найуживаніших скорочень / уклад.: 
В. Я. Карачун, Т. Г. Скопюк. – К., 2007] (2007),  

• Народження симфонії (1975),  
• Народознавство як складова частина навчальних матеріалів з 

української архітектури (на заняттях з української мови як іноземної) (1993),  
• Натхнені образом (1970),  
• Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня технологія 

(2014/2014 і 2015),  
• Наукова конференція як медіаосвітня технологія (2015),  
• Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Ганни 

Володимирівни Онкович. До 70-річчя від дня народження : ювіл. зб. 
матеріалів [проект] (2014),  

• «Наукова школа професора Ганни Володимирівни Онкович» : програма 
наук.-метод. семінару (Київ, 20 лютого 2015 р.) (2015),  

• Научная конференция как интерактивная медиаобразовательная 
технология (2014),  

• Национальные и зарубежные периодические издания в формировании 
интереса иностранных учащихся (1990),  

• Національні пріоритети в гуманітарній освіті (2005 і 2007),  
• Не згадуйте – пам’ятайте (2000),  
• Неологоепістеми української мови (2006),  
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• Неперервність – актуальне питання сучасної освіти (2006),  
• Нові видання (2002),  
• Нові знання у новий спосіб (2010),  
• Нові лінгвометодичні відгалуження в системі наскрізного навчання і 

виховання (2003),  
• Нові форми медіаосвіти (на прикладі медіаосвітньої діяльності 

громадських організацій релігійного спрямування) (2013),  
• Нові форми медіаосвітньої діяльності (2014),  
• Новітні вектори розвитку сучасної медіаосвіти (2016),  
• Новітні терміни лінгводидактики (2000, 2004/2004 та 2007),  
• Новітні терміни лінгвокультурознавства? (2004);  

* * * 
О 

* * * 
• О методике «погружения» в газетный номер на начальном этапе 

обучения русскому языку как иностранному (1992),  
• О некоторых результатах эмпирического исследования интересов 

иностранных учащихся к средствам массовой информации (1989),  
• Образки «Зарядка», «Цінності», «Дивина», «Втрата» і «Не вір мені» 

(1991),  
• Образки «Пес», «Крапка» і «Двері» (1990),  
• Обшири медіапедагогіки (2008),  
• Об’єктивні та суб’єктивні передумови оптимізації дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу у ВНЗ (2014),  
• Онкович Ганна Володимирівна (2011),  
• Онкович Ганні Володимирівні. Пані Ганні (моїй наставниці 

Г. В. Онкович) (2009) 
• Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор. 

До 70-річчя від дня народження : бібліографія [проект] (2014/2015),  
• Онкович Дмитро. Совість (2013),  
• Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті 

України в контексті євроінтеграції (2014) 
• Оптимизация учебного процесса и применение комплекса средств 

обучения (1992),  
• Організація професійної підготовки майбутніх фахівців нафтогазового 

профілю медіаосвітніми засобами та технологіями (2012),  
• Орієнтири концепції навчальної книги (1994),  
• Освітні пріоритети в суперечностях сучасного суспільного розвитку 

(2007)  
• Осмислення цінностей культури крізь призму мови (2006),  
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• «Основи медіакультури» – навчальна програма спецкурсу для магістрів 
денної форми навчання (2006),  

• Основи редагування художньої перекладної літератури (2010/2010),  
• Особистісно орієнтована практика (врахування індивідуальних 

особливостей студентів при організації та проведенні навчальної практики з 
видавничої справи та редагування) (2001/2001),  

• Особистісно орієнтована практика (2003),  
• Особливості професійно-орієнтованої підготовки магістрів медіасфери 

в Україні (2014),  
• Осучаснення змісту гуманітарної освіти – нагальна вимога сьогодення 

(2005),  
• Осучаснення змісту гуманітарної освіти як актуальна проблема вищої 

освіти (2006),  
• Отраслевые периодические издания как источник удовлетворения 

профессионально-страноведческого интереса иностранных учащихся (1991);  
* * * 
П 

* * * 
• Павло Тичина. Життя і творчість в документах... (1974),  
• «Парасолькові» терміни сучасної медіаосвіти (2014/2015),  
• Педагогічна журналістика і медіаосвіта (2010),  
• Передмова. Медіадидактика вищої школи: [український прорив] (2013),  
• Передмова. Медіакомпетентність – фахова якість сучасного спеціаліста 

(2013),  
• Передмова [до колективної монографії “Оптимізація циклу соціально-

гуманітарних дисциплін у вищій освіті України в контексті євроінтеграції” 
(К., 2014) (2014),  

• Переднє слово (від редколегії) (2004),  
• Периодика как феномен национальной культуры в расширении «зоны 

образно-эмоциональной культурной памяти» учащихся (1992),  
• Периодическая печать как объект страноведения (1990),  
• Периодические издания инженерных кружков киевского [Киевского] 

политехнического института в формировании профессиональной 
компетентности будущего инженера (1901–1923) (2013),  

• Періодика як феномен національної культури (1992),  
• Періодична преса як об’єкт лінгвістичного аналізу: проблеми 

краєзнавства (1991),  
• Періодичні видання – виразники інтересів молоді (1994),  
• Періодичні видання як актуальні навчальні посібники (2001),  
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• Періодичні видання як оперативно-актуальні навчальні посібники 
(2001),  

• Персоналии как духовные ориентиры современной украинской 
молодежи: смена стереотипов (2003),  

• Персоналии как знаки национальной культуры в формировании 
национально-культурного компонента коммуникативной компетенции 
(1994),  

• Персоналії як духовні орієнтири молоді (1996),  
• Персоналії як духовні орієнтири сучасної молоді (1998),  
• Персоналії як знаки національної культури (1994),  
• Перша міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами» (2000),  
• Перші Драгомановські міжнародні читання (2003),  
• Перші кроки українського мовлення (2010),  
• Песню дружбы запевает молодежь (1985),  
• Плани і дійсність (1967),  
• Плекання літературної особистості (2007),  
• Плекання літературної особистості – актуальне завдання підготовки 

спеціаліста редакторського фаху (2006–2007),  
• Плекання літературної особистості як освітня парадигма (2007),  
• Подвиг (1989),  
• Подяка найактивнішим (1969),  
• Початковий курс української мови: технічна термінологія (1993),  
• Початково-предметні курси як підмурок професійного спілкування 

студентів-іноземців (2004),  
• Пошук тільки починається (1969),  
• Праці українських дослідників з медіаосвіти на сайті 

«Медиаобразование: Украина» російського загальноосвітнього порталу 
(2013), 

• Пресодидактика в розширенні обріїв світобачення на заняттях з мови 
(1993),  

• Пресодидактика і пресолінгводидактика – нові лінгвометодичні 
відгалуження (1998–1999),  

• Пресодидактика і пресолінгводидактика у розширенні культурної 
пам’яті студентів технічного вищого навчального закладу (1997),  

• Пресодидактика та пресолінгводидактика у навчальному процесі з 
української мови як іноземної (1994),  

• Пресодидактика та пресолінгводидактика у навчанні іноземної мови 
(2004/2004),  

• Пресодидактика у розширенні «культурної пам’яті» (2007),  
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• Пресодидактика у розширенні «культурної пам’яті» студентів 
педагогічних навчальних закладів (1998),  

• Прессодидактика: газетный текст как источник обучения 
публицистическому стилю речи (1970-е годы) (2010 і 2012),  

• Прессодидактика: становедческий аспект в пособиях по работе с 
периодикой (70-е годы ХХ века) (2012),  

• Прессодидактика – одна из медиаобразовательных технологий в 
обучении русскому языку иностранных учащихся (50-60-е годы ХХ века) 
(2012),  

• Прессодидактика и прессолингводидактика (1993),  
• Прессодидактика и прессолингводидактика: от грамматики до 

логоэпистемы (2009),  
• Прессодидактика и прессолингводидактика: от грамматики до 

логоэпистемы (Газетный заголовок на занятиях по русскому языку как 
иностранному: тридцать лет спустя) (2012/2012),  

• Прессодидактика и прессолингводидактика – новые 
лингвометодические ответвления (1999),  

• Прессодидактика и прессолингводидактика в обучении русскому языку 
как иностранному (2009),  

• Прессодидактика и прессолингводидактика в формировании личности 
учителя-лингвиста (1994),  

• Прессодидактика и прессолингводидактика на начальном и среднем 
этапах обучения языку иностранных студентов (1993),  

• Прессодидактика как одна из медиаобразовательных технологий (2009)  
• Прессодидактика на современном этапе (2006),  
• Пресоукраїнознавство як засіб експлікації українознавчих знань на 

заняттях з мови (1993),  
• Прийшли, щоб залишитися (2007),  
• Приложение 1. Пособия по работе с материалами масс-медиа (2012),  
• Приложение 2. Прессодидактика: рекомендации преподавателю (2012),  
• “Прихована” граматика у початково-предметних курсах української 

мови для іноземних студентів (1994),  
• Про результати виконання відділом теорії та методології гуманітарної 

освіти Інституту вищої освіти АПН України наукового дослідженнях 
«Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у ВНЗ 
негуманітарного профілю» (2006–2008 рр.) (2008) 

• Про деякі особливості вивчення української граматики іноземними 
студентами (1998),  

• Про концептуальні засади «Вісника Університету "Україна"» (2002),  
• Про концептуальні засади національної освіти й виховання (2007), 
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• Про українське – Європі (1998), 
• Проблема оптимізації циклу соціально-гуманітарних дисциплін у 

дослідженнях науковців Інституту вищої освіти НАПН України (2014/2014),  
• Проблемы внедрения и функционирования украинского языка в 

Украине (2000),  
• Проблеми гуманітарної освіти у дослідженнях молодих науковців 

Інституту вищої освіти АПН України (2008),  
• Произведения прессфотографии как речевые стимуляторы (2004),  
• Произведения прессфотографии как средство зрительной наглядности 

и методика их использования на занятиях по развитию речи (2003, 2010 та 
2012),  

• Професійно-орієнтована медіаосвіта: програма навчального курсу для 
магістрів вищих навчальних закладів (2013),  

• Професійно орієнтована медіаосвіта у вищій школі (2013),  
• Професійно-орієнтована медіаосвіта (2014), 
• Професійно-орієнтована медіаосвіта в Україні (2013),  
• Професійно-орієнтована медіаосвіта у вищій школі (2014),  
• Професійно-орієнтований посібник з ділового мовлення (2001/2001),  
• Професійно-орієнтовані громадські організації – нова форма 

студентського самоврядування (2007),  
• Професійно орієнтовані громадські організації: формування фахових 

якостей майбутніх спеціалістів (2005),  
• Професійно орієнтовані громадські організації – нова форма 

студентського самоврядування (2005),  
• Професійно орієнтовані громадські організації у формуванні 

майбутнього спеціаліста (2006),  
• Професійно орієнтовані громадські організації як відкритий механізм 

плекання національної еліти (2006),  
• Профессионально-ориентированное медиаобразование (на примере 

периодики 80-х годов XX века) (2015),  
• Профессионально ориентированная периодика и медиаобразование (80-

е годы ХХ века) (2012),  
• Псевдокоммуникативные тренировочные упражнения в обучении 

грамматике русского языка на начальном этапе (1988),  
• «Псевдокоммуникативные» тренировочные упражнения в обучении 

русской грамматике в условиях нерусской языковой среды (1989),  
• Птахи нашої молодості (1998),  
• Путевка в жизнь: Анкета-интервью выпускников архитектурного ф-та 

КИСИ (1988),  
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• Пять медиаобразовательных семинаров для студентов вузов 
(2013/2013);  

* * * 
Р 

* * * 
• Раз добром зігріте серце… (2000),  
• Радиодидактика как одна из медиаобразовательных технологий (80-е 

годы ХХ века) (2012),  
• Различные аспекты использования средств массовой информации в 

учебном процессе по русскому языку как иностранному (1990),  
• Разработка программы по работе с газетой (1978),  
• Расширение «зоны образно-эмоциональной культурной памяти» 

иностранных учащихся средствами журналистики (1991),  
• Реализация страноведческого аспекта в учебном пособии «Подвиг» 

(1989),  
• Реферат (2008),  
• Реформування філологічної освіти та проблеми її трансформації (2007),  
• Розвиток лінгворедакторської компетенції майбутніх редакторів 

засобами художньої перекладної літератури (2008),  
• Розквітне сад (1968),  
• Роль научно-профессиональной литературы в поддержании мотивации 

обучения иностранных учащихся (1992),  
• Роль периодики в гуманизации процесса обучения иностранных 

студентов и специалистов технических вузов (1990),  
• Роль періодичних видань у формуванні компетентності майбутніх 

фахівців (2007),  
• Роль преси в соціалізації людей із особливими потребами (2000),  
• Роль преси в соціалізації особистості (2000),  
• Роль преси національних меншин в соціалізації особистості (1998),  
• Роль пресодидактики в розширенні «культурної пам’яті» та розвитку 

мовлення (2002),  
• Роль советских средств массовой информации в отражении нового 

политического мышления при обучении иностранцев русскому языку (1989),  
• Роль средств массовой информации в социальной адаптации 

иностранных учащихся (1990–1991);  
* * * 
С 

* * * 
• Світло землі животворне (1976),  
• Святий хрест педагогіки (2003),  
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• Синергодидактика у плеканні національної еліти (2003),  
• Синтез медиакритики и медиаобразования в процессе обучения 

школьников и студентов Украины. Одним из крупнейших украинских 
медиаобразовательных центров выступает Институт высшего образования 
Академии педагогических наук (научная группа под руководством 
профессора Г. В. Онкович) (2015),  

• Системное опережающее обобщение грамматического материала и 
псевдокоммуникативные тренировочные упражнения в формировании 
коммуникативной компетенции (1991),  

• Системное опережающее обобщение грамматического материала и 
псевдокоммуникативные тренировочные упражнения на начальном этапе 
обучения иностранцев (1992),  

• Слово-тема: лингводидактический аспект (1996),  
• Слово-тема как образно-эмоциональный знак культуры в 

формировании «культурной памяти» учащихся (1994),  
• Слово-тема как свернутый национально-культурный текст в серии книг 

для иностранцев (1994),  
• Слово-тема як згорнутий національно-культурний текст і методика 

його актуалізації в аудиторії студентів-іноземців (1994),  
• Слово-тема як конденсат культурологічних знань і підходи до його 

актуалізації (1998),  
• Сом Микола. Ганна Онкович – доктор педагогічних наук, професор 

[передмова до низки коротеньких творів Ганни Онкович із циклу 
«Кульбабки»] (2000),  

• Соціальна проблематика у підготовці журналістів: зміна орієнтирів 
(2000),  

• Соціальна проблематика у підготовці журналістів: орієнтир на 
філософію соціального партнерства (2000 та 2002),  

• Соціальні стереотипи як мовленнєві стимулятори (1998),  
• Специфика лингводидактической литературы в инонациональном 

культурном окружении (1995),  
• Співець єдиної родини (1976),  
• Средства внеаудиторной работы и формирование “культурной памяти” 

(1991),  
• Средства журналистики в подготовке иностранных учащихся к 

профессиональному общению (1991),  
• Средства массовой информации в расширении профессионально-

страноведческих знаний учащихся (1991),  
• Средства массовой информации в формировании «зоны образно-

эмоциональной культурной памяти» учащихся (1991 та 1992),  
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• Средства массовой коммуникации в терминологическом пространстве 
медиаобразования (2012),  

• Стоп-кадр (2008),  
• Сторінки українознавства: книга для читання і розвитку мовлення 

студентів, що вивчають українську мову як іноземну (1994),  
• Страноведение и журналистика (1992),  
• Страноведческий потенциал советской периодики (1989),  
• Страноведческий потенциал советской фотожурналистики (1989),  
• Стратегия развития современного медиаобразования (2014),  
• Структура і зміст підручників з української мови для іноземців (2007),  
• Студент прийшов у гуртожиток (1967),  
• Студенческие научные журналы в медиаобразовательной деятельности 

вуза (2013),  
• Студенческие научные журналы как пример медиаобразовательной 

деятельности в вузе (2013),  
• Студенческие научные журналы как составляющая 

медиаобразовательной деятельности в вузе (2013),  
• Сучасна медіаосвіта: зарубіжний і вітчизняний досвід (2010),  
• Сьогодення українського мовного середовища (2009);  

* * * 
Т 

* * * 
• Табірні світанки (1968),  
• Твори пресфотографії як засоби зорової наочності та методика їх 

використання на заняттях із розвитку мовлення (2000) 
• Теледидактика как одна из медиаобразовательных технологий (1970–

1980-е годы) (2010 та 2012),  
• Тематические занятия по газетным рубрикам как тип страноведческого 

урока при обучении иностранцев русскому языку (1986),  
• Тематические занятия по жанрам как тип медиаобразовательных 

занятий (2012),  
• Тенденции развития светского и теологического медиаобразования в 

России и за рубежом (2013/2013/2013),  
• Тенденции развития светского и теологического медиаобразования в 

России и за рубежом: актуальность исследования (2012),  
• Тенденции развития светского и теологического медиаобразования в 

Украине (на примере подготовки магистров медиасферы) (2013),  
• Тенденції осучаснення гуманітарної освіти у вищій школі (2007),  
• Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у 

вищих навчальних закладах негуманітарного профілю (2012/2012),  
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• Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної 
освіти у вищій школі України (2013/2013),  

• Теоретико-методологічні та історико-педагогічні засади інтеграції 
змісту гуманітарної освіти у ВНЗ негуманітарного профілю (2012),  

• Теоретичні основи використання засобів масової інформації у навчанні 
української мови студентів-нефілологів (1995),  

• Теорії медіаосвіти (2012),  
• Теорії сучасної медіаосвіти (2010, 2012 та 2015),  
• Тепло душі (1969);  
• Термин «культурозна»к и его соседи (2007-2008),  
• Термины «культурозна»к и «слово-тема» в лингвистическом 

осмыслении (2009),  
• Технологии медиаобразования (2008/2008),  
• Технології медіаосвіти (2007–2008),  
• Три сторінки із книги життя (2008);  

* * * 
У 

* * * 
• У Краківській фундації Святого Володимира (1999),  
• Удовлетворение информационных интересов учащихся средствами 

журналистики в процессе обучения русскому языку как иностранному (1990),  
• Украина. Медиаобразование : библиография доктора педагогических 

наук, профессора Галины [Анны / Ганны] Владимировны Онкович (Украина) 
(2013) 

• Украинские неологоэпистемы в современном русском языке (2005),  
• Українознання у навчальній книзі з мови (1999),  
• Українознавство і лінгводидактика (1997),  
• «Українознавство і лінгводидактика» – серія навчальних книг з 

лінгвоукраїнознавства (2001),  
• Українознавча цінність фразеологізмів як мовних знаків національної 

культури (2007),  
• Українолінгвознавство та лінгвоукраїнознавство – чи тотожні ці 

поняття? (1999),  
• Українська архітектура у посібнику з української мови (1992/1992),  
• Українська лінгводидактика в історичному контексті (1996),  
• Українська лінгводидактика як складова українознавства (1997),  
• Українська мова для архітекторів. І не тільки (2011),  
• «Українська мова для дорослих»: концептуальні засади створення 

навчально-методичного комплексу з розвитку мовлення (2008),  
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• Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси 
(Математика. Креслення. Хімія. Фізика. Біологія) (1998),  

• Українська мова для нефілологів: початок шляху (2003),  
• Українська мова як іноземна (1994),  
• Українська мова як іноземна: програми дій у контексті «Мова і 

культура» (1993),  
• Українська періодика як феномен національної культури у формуванні 

«образно-емоційної культурної пам’яті» (1992),  
• Українська словесність в аудиторії студентів-нефілологів (2003),  
• Українська словесність у вищих технічних навчальних закладах (2003),  
• Українська словесність у наукових дослідженнях Інституту вищої 

освіти АПН України (2005–2006),  
• Українська військова термінологія: історія і сьогодення (2007),  
• Українська словесність у наукових дослідженнях Інституту вищої 

освіти НАПН України (2013),  
• Українська термінологія: здобутки, втрати і надія (2007),  
• Українська термінологія і репресивні бюлетені (2007),  
• «Український рік в прикметах та прикметниках»: народознавчий аспект 

(2002),  
• Український рік у прикметах та прикметниках (2000),  
• Уклін землі священній (1967),  
• Уроки «Рідної школи» (2011),  
• Утвердження нової системи цінностей у модернізації освіти (2006),  
• Учебные задания для самостоятельной работы студентов-иностранцев 

(на материале текстов об экологии) (1990),  
• Учебные задания к урокам 1, 2 (по учебнику русского языка «Старт-2») 

для студ.-иностранцев подгот. фак-та (1982),  
• Учебные задания к урокам 1, 2 (по учебнику русского языка «Старт-2») 

(1990),  
• Учебные тексты для самостоятельной работы студентов-иностранцев 

(на материале текстов по экологии) (1990),  
• Учет фактора «счетное слово» при обучении китайцев русскому 

/ украинскому языку (1998) 
• Учет фактора «счетное слово» при обучении китайцев русскому 

(украинскому) языку (1998);  
* * * 
Ф 

* * * 
• Федоренко Євген. Розсуваючи горизонти. Ганна В. Онкович. 

Українознавство і лінгводидактика, вид-во «Логос» (К., 1997) (1998)  
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• Філософія та методологія гуманітарної освіти на початку ХХІ століття 
(2007),  

• Формирование информационных интересов средствами журналистики 
в процессе обучения русскому языку иностранцев (1988),  

• Формирование читательского интереса учащихся из развивающихся 
стран средствами массовой коммуникации (1986),  

• Формування професійної компетентності педагогів засобами галузевої 
періодики (2003),  

• Формування професійно-комунікативної компетентності студентів 
технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах (2012),  

• Формувати, плекати чи творити особистість? (2002),  
• Фотожурналістика на заняттях з розвитку мови (1993),  
• Фразеологізми як національно-культурний компонент українознавства 

на заняттях з української мови як іноземної (1993–1994);  
* * * 
Х 

* * * 
• Хата: слово-тема і культурознак. Мовні стилі (2010),  
• Храм мелодій (1968);  

* * * 
Ц 

* * * 
• Це було недавно… (1990);  

* * * 
Ч 

* * * 
• Чепелик В. В., Онкович Г. В. Матеріали з української архітектури та 

завдання до них : для тих, хто вивчає укр. мову (1993),  
• Чепелик В. В., Онкович Г. В. Українська архітектура у посібнику з 

української мови (1993), 
• Часописи національних культурологічних товариств у розширенні 

обріїв світобачення (2007),  
• Частина життя (1967),  
• Часткові методики медіаосвіти як ресурс розвитку сучасного 

суспільства (2012),  
• Частные методики медиаобразования как ресурс развития 

современного общества (2012),  
• Читаймо газету разом! (2003),  
• Читаймо газету разом! Пресодидактика (2011),  
• Читаймо газету разом! Ч. 1: Пресодидактика (1993);  
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* * * 
Ш 

* * * 
• Шипко Оксана. Український рік у прикметах та прикметниках (2001),  
• Школа медіаосвіти на Кінбурні (2015),  
• Шукаймо корені... (1998);  

* * * 
Щ 

* * * 
• Щербакова Олена. Біобібліографія української берегині 

медіаосвітнього простору як серцевина ювілейних матеріалів «Наукова 
школа доктора педагогічних наук, професора Ганни Володимирівни 
Онкович» (Київ, 2014–2015) (2016),  

• Щербакова Олена. Із нагоди славного ювілею української берегині 
медіаосвітнього простору: рік від 70-річчя з дня народження професора Ганни 
Володимирівни Онкович. До результатів підготовки до друку ювілейної збірки 
матеріалів «Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Ганни 
Володимирівни Онкович» та біобібліографії ювілярки (2015),  

• Щербакова О. А. Концептуальні засади укладання бібліографії доктора 
педагогічних наук, професора Ганни Володимирівни Онкович як наукова 
проблема й органічна складова бібліографічного ресурсу НАПН України. До 
70-річчя від дня народження (2014–2016),  

• Щербакова Олена. Професор Ганна Онкович: мозаїчний портрет 
(2016),  

• Що читають іноземні студенти? (1988);  
* * * 
Я 

* * * 
• Як «журики» не стали «москаликами» (2014),  
• Якщо не медіаосвіта – то, принаймні – медіаграмотність (2015). 

* * * 
Назви англійською мовою 

* * * 
• Collective immersion in future profession as an interactive media education 

technology (2014),  
• Horizontal and Vertical Vectors of Modern Media Didactics (2013),  
• Media Didactics in Higher Education: Oriented Media Education 

(2013/2013),  
• Media Education: «Journalism for All», «Subject-», «Profession-Oriented» 

(2015),  
• Oriented Media Education (2013),  
• Profession orieted media education in higher school (2014),  
• Scientific conference as an interactive media education (2014),  
• Vectors of Modern Media Education Development (2014 і 2015).  
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• ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ • 
* * * 

(табл.)  
* * * 

А 
• авіац. – ………………. 
• автобіогр. – ………….. 
• автореф. – ………….... 
• агул. – ……………….. 
• акад. (Акад.) – ………. 
• англ. – ……………….. 
• АПН України – ……… 
• асист. – ………………. 
• арк. – ………………… 
• асоц. (Асоц.) – ………. 

 
авіаційного  
автобіографія  
автореферат  
загальна (-ою) [білоруською мовою]  
академія (Академія) 
англійська (-ої) 
Академія педагогічних наук України 
асистент  
аркуш (-а, -ів) 
асоціація (Асоціація) 

Б  
• б. в. – ………………… 
• б. и. – ………………… 
• б-ка – ………………… 
• БГЭУ – ………………. 

…………………….. 
• БДУ – ………………... 
• БелГУ – ……………… 
• берез. – ………………. 
• бібліогр. – …………… 
• біобібліогр. – ………... 

 
без видавництва 
без издательства 
бібліотека 
Белорусский государственный экономический 
университет 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (білор. мовою)
Белгородский государственный университет  
березень 
бібліографія (бібліографічний) біобібліографія 
(біобібліографічний) 

В  
• верес. – ………………. 
• вид. – ………………… 
• вид-во – ……………… 
• видавн. дім – ………… 
• видавн.-поліграф. – … 
• виклад.– ……………... 
• вип. (вып.) – ………… 
• випр. – ………….......... 
• вихід. дан. – …………. 
• вищ. – ………………... 
• від. – …………………. 
• від-нь – ………………. 
• відп. – ………………... 
• Вінниц. – …………….. 

 
вересень 
видання 
видавництво  
видавничий дім  
видавничо-поліграфічний  
викладач 
випуск 
виправлене (-о) 
вихідні дані 
вищої 
відділ  
відділень 
відповідальний 
Вінницький 
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• вісн (Вісн.) – ………… 
• Волин. – ……………... 
• ВПЦ – ………………... 
• Всесоюз. – …………… 

вісник (Вісник) 
Волинський 
видавничо-поліграфічний центр 
Всесоюзна (-ий) 

Г 
• г. – ……………………. 
• ГГУ  

им. Ф. Скорини – … 
• Гл. – …………………... 
• голов. – ………………. 
• гос. – …………………. 
• громад. – …………….. 
• груд. – ………………... 
• гуманіт. – ………......... 
• гуманіт.-пед. – ………. 

 
год 
Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорини 
Главное  
головний  
государственная (-ый) 
громадська (-ий)  
грудень 
гуманітарний 
гуманітарно-педагогічний 

Д 
• д-р (д-ра) – …………… 
• ДАККО – …………….. 
• ДВНЗ – ………………. 
• деп. – ………………… 
• держ. – ……………….. 
• див. – ………………… 
• дис. – ………………… 
• Дніпропетров. – …….. 
• ДНДБ – ………………. 
• довід. – ………………. 
• дод. – ………………… 
• докл. – ……………….. 
• Донец. – ……………... 
• доопрац. – …………… 
• доп. – ……………….. 
• доповн. – …………….. 
• допом. – ……………… 
• дослід. – ……………... 
• дослідж. – ……………. 
• доц. – ………………… 
• ДПИ – ……………...... 

 
доктор (-а) 
Державна академія керівних кадрів освіти  
Державний вищий навчальний заклад  
депонент 
державна (-е, -ий) 
дивись (дивіться) 
дисертація  
Дніпропетровський 
Державна науково-дослідна бібліотека 
довідник 
додаток 
доклад 
Донецький 
доопрацьований 
доповідь 
доповнено 
допоміжний 
дослідний 
досліджень 
доцент 
Донецкий политехнический институт 

Е / Э 
• екон. – ………………... 
• електрон. (электрон.) –  
• енцикл. – …………….. 

 
економічної 
електронний (электронный) 
енциклопедія  
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• енциклопед. – ……….. енциклопедичне (-ий) 
Є  

• Європ. – ……………… 
 
Європейський 

Ж  
• Житомир. – ………….. 
• жовт. – ………………. 
• журн. – ………………. 

 
Житомирський  
жовтень 
журнал 

З  
• завід. – ……………….. 
• заг. – ………………..... 
• закл. – ………………... 
• Зап. (зап.) – …………... 
• Заслуж. – …………….. 
• зб. – …………………... 

 
завідувач 
загальна (-е, -ою) 
заклад / заклади (-ів) 
Записки (записки)  
Заслужений 
збірник (збірка) 

И, Й / І  
• ІВО – …………………. 
• изд-во – ……………… 
• им. / ім. – …………….. 
• ин-т (Ин-та)  

/ ін-т (Ін-ту) – …….. 
• инж.-строит.  

/ інж.-будів. – …….. 
• иностр. – …………….. 
• й ін. – ………………… 
• іл. – …………………... 
• ІМВ – ………………… 
• ІМФЕ 

ім. М. Рильського –  
• інновац. – ……………. 
• ІПО ІПП (м. Донецьк) 

– …………………... 
• ИРЯП – ……………… 

…………………….. 
• ІСДО – ………………. 
• ICCEES – …………….. 

 
Інститут вищої освіти 
издательство 
имени / імені (в офіційних назвах закладів) 
институт (Института)  

/ інститут (Інституту)  
инженерно-строительный  

/ інженерно-будівельний  
иностранных  
й інше (-і) 
ілюстрація (-ї)  
Інститут міжнародних відносин  
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології імені М. Т. Рильського НАН України 
інноваційної 
Інститут післядипломної освіти інженерно-
педагогічних працівників (м. Донецьк) 
Институт русского языка  

(им. А. С. Пушкина) 
Інститут системних досліджень освіти 
Всемирный конгресс ICCEES исследователей 
Центральной и Восточной Европы 

К  
• К. – …………………… 
• канд. – ……………….. 
• каф. – ………………… 
• квіт. – ………………… 

 
Киев (Київ) 
кандидат 
кафедра 
квітень 
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• КГУ – ………………… 
• КДПІ – ……………….. 
• КДПУ ім. М. П. 

Драгоманова …….. 
• КДУ – ………………… 
• кер. – …………………. 
• Киев. / Київ. – ……….. 
• КИИГА – …………….. 

…………………….. 
• КИСИ  

/ КІБІ – …………… 
• КМ Академія – ……… 
• КМУЦА – …………… 

……………………. 
• колект. – …………….. 
• коммуникат. – ………. 
• конф. – ………………. 
• КПІ – ………………… 
• Кременец. – ………….. 
• культ. – ………………. 

Киевский государственный университет 
Київський державний педагогічний інститут  
Київський державний педагогічний 
університет ім. М. П. Драгоманова 
Київський державний університет 
керівник 
Киевский / Київський 
Киевский институт инженеров гражданской 

авиации 
Киевский инженерно-строительный институт  

/ Київський інженерно-будівний інститут  
Києво-Могилянська академія 
Київський міжнародний університет цивільної 
авіації  
колективна  
коммуникативная  
конференція 
Київський політехнічний університет 
Кременецький  
культурний (-ого) 

Л  
• Л. – …………………… 
• л-ра (л-ри, л-ры) – …… 
• ЛГМИ ………………... 

……………………. 
• ЛГУ …………………... 
• Ленингр. – ………… 
• лип. – ………………… 
• лист. – ……………….. 
• лінгв. – ………………. 
• Літ. – …………………. 
• ЛНБ ім. В. Стефаника  
• Луган. – ……………… 
• лют. – ………………… 
• Львів. – ………………. 

 
Ленинград 
литература (-ы), література (-и) 
Ленинградский гидрометеорологический 
институт  
Ленинградский государственный университет 
Ленинградский 
липень 
листопад 
лінгвістичний 
Літературна 
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника  
Луганський 
лютий 
Львівська (-ий) 

М  
• м. – …………………… 
• М. – ………………….. 
• М-во – ……………….. 
• МАНПО – …………… 
 

 
місто 
Москва 
Міністерство  
Международная академия научного 

педагогического образования  
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• МАПРЯЛ – ………….. 
…………………….. 

• МГГУ им. ……………. 
М. А. Шолохова – .. 

• МГИМО – ……………. 
…………………….. 

• МГЛУ – ……………… 
…………………….. 

• МГУ (имени 
М. В. Ломоносова)  

• МЕГУ ім. академіка 
СтепанаДем’янчука 
– …………………... 

• мед. – ………………… 
• межвузов. – ………….. 
• междунар. – …………. 
• метод. – ……………… 
• методол. – …………… 
• МИД РФ – …………… 

…………………….. 
• Миколаїв. – …………. 
• Мин. – ……………….. 
• міжвузів. – …………... 
• міждисциплінар. – ….. 
• міжнар. – …………….. 
• МШУ HAH України – . 
• Мн. – …………………. 
• МОН України ……….. 
• моногр. – …………….. 
• Моск. – ………………. 

Международная ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы 

Московский государственный гуманитарный 
университет М. А. Шолохова 

Московский государственный институт 
международный отношений  

Минский государственный лингвистический 
университет 

Московский государственный университет 
(имени М. В. Ломоносова) 

Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет ім. академіка  
Степана Дем’янчука 

медичний (-х), медицинских 
межвузовская (-ий)  
международная (-ый) 
методичний 
методологічний (-ого) 
Министерство иностранных дел  

Российской Федерации 
Миколаївський 
Минский  
міжвузівська (-ий) 
міждисциплінарна (-ий) 
міжнародна (-ий) 
Міжнародна школа україністики HAH України 
Минск 
Міністерство освіти і науки України 
монография / монографія  
Московский, Московсткий 

Н  
• навч. – ……………….. 
• НАН – ……………… 
• НАПН – ……………… 
• народж. – …………….. 
• НАУ – ………………... 
• наук. (Наук.) – ………. 
• наук.-метод. – ……….. 
• наук.-техн. – …………. 
• НаУКМА – …………... 

…………………… 

 
навчальна (-е, -ий, -их, -і) 
Національна академія наук  
Національна академія педагогічних наук  
народження 
Народна українська академія 
наукова (-е, -ий, -і) / Наукові  
науково-методична (-ий) 
науково-технічної  
Національний університет  

“Києво-Могилянська академія” 
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• науч. – ……………….. 
• науч.-практ. – ……….. 
• нац. – ………………… 
• НДЦП (періодики) – ... 
• НМК ВО – …………… 
• НОУ ВПО ТИИТ – 

…………………….. 
……………………... 
……………………... 

• нояб. – ………………... 
• НПУ імені …………… 

М. П. Драгоманова .. 
• НТУУ “КПІ” – ………. 

…………………….. 
• N – ……………………. 

научный 
научно-практическая (-ий) 
національна (-ий) 
Науково-дослідний центр періодики 
Науково-методична комісія з вищої освіти 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования “Томский институт 
информационных технологий”  
ноября 
Національний педагогічний університет  

імені М. П. Драгоманова 
Національний технічний університет України 
“Київський політехнічний університет” 
номер 

О  
• об-во – ………………... 
• облас. – ………………. 
• Одес. 
• Ом. гос. ун-т им. 

Ф. М. Достоевского –  
• ОПИ – ………………... 
• орг. – …………………. 
• отд-ние – …………….. 
• ОТИПП – …………….. 

 
общество  
обласний (областное, область) 
Одесский 
Омский государственный университет имени 

Ф. М. Достоевского 
Одесский политехнический институт 
організація 
отделение 
Одесский технологический институт пищевой 
промышленности (имени М. В. Ломоносова)  

П  
• п. (пп.) – ……………… 
• парлам. – …………….. 
• пед. – …………………. 
• перевид. – …………… 
• передм. – …………….. 
• переробл. – …………... 
• підрозд. – …………….. 
• підруч. – ……………… 
• ПІЕП – ……………….. 
• повідомл. – ………….. 
• подготовит. – ………... 
• покажч. – ……………. 
• політ. – ………………. 
• политехн. – ………….. 

 
пункт (-и) 
парламентський 
педагогогічних 
перевидання 
передмова 
перероблено 
підрозділ 
підручник 
Полтавський інститут економіки і права  
повідомлення 
подготовительный 
покажчик 
політичний  
политехнический 
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• політехн. – …………… 
• посіб. – ………………. 
• початк. – ……………... 
• пр. – ………………….. 
• практ. – ……………… 
• присвяч. – …………… 
• проф. (праф.) – ……… 
• Пятигор. – …………… 

політехнічний 
посібник 
початковий 
праці 
практичний 
присвячено (-ується) 
професор (білоруською мовою) 
Пятигорский 

Р  
• р. – …………………… 
• РВЦ КОГПІ ім. Тараса 

Шевченка – ……… 
…………………….. 

• РГУ  
им. С. А. Есенина –  

• регион. – …………….. 
• ред. – ………………… 
• редкол. – …………….. 
• рек. – …………………. 
• реком. – ……………… 
• республик., республік.  
• рец. – ………………… 
• рис. – ………………… 
• РИЦ МГГУ  

им. М. А. Шолохова  
……………………... 

• РПІ – …………………. 
• рр. – ………………….. 
• розд. – ………………... 
• рос. (Рос.) – ………….. 
• Ростов. – ……………... 
• РТЕ – ………………… 
• РУДН – ………………. 
• рус. – …………………. 
• РФ – ………………….. 
• рэд. – …………………. 
• Рязан. – ……………… 

 
рік 
редакційно-видавничий центр Кременецького 
обласного гуманітарно-педагогічного 
інституту ім. Тараса Шевченка 
Рязанский государственный университет  

им. С. А. Есенина 
региональная (-ый) 
редактор 
редакційна колегія (редколегія) 
рекомендації  
рекомендаційний 
республиканская, республіканська 
рецензія  
рисунок (малюнок) / рисунки (малюнки) 
Редакционно-издательский центр Московского 

государственного гуманитарного 
университета им. М. А. Шолохова  

Рівненський педагогічний інститут 
роки 
розділ 
российская (-ий, -ого), Российская (-ий) 
Ростовский 
РТЕ 
Российский университет дружбы народов 
русский 
Российская Федерация 
редактор (білоруською мовою) 
Рязанский 

С  
• С. / с. – ……………….. 
• сб. – ………………….. 
• Св. – ………………….. 

 
сторінка (-ки) / сторінок 
сборник 
Святий 
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• сер. – …………………. 
• серп. – ………………... 
• симп. – ……………….. 
• систем. – ……………... 
• січ. – …………………. 
• Славистич. – ………… 
• слов. – ……………….. 
• соц. – ………………… 
• СПб. – ……………….. 
• спец. – ……………….. 
• співав. – ……………… 
• співроб. – ……………. 
• ст. – ………………….. 
• ст. – …………………... 
• студ. – ………………... 
• Сум. – ………………… 
• СумДУ – ……………... 
• S (s.). – ……………….. 

серія 
серпень 
симпозіум 
системних 
січень 
Славистическое 
словник 
соціальний 
Санкт-Петербург 
спеціальність (-тю) 
співавтор (-и) 
співробітник 
стаття; століття (сторіччя) 
старший 
студентів 
Сумський 
Сумський державний університет 
сторінка (-и) 

Т  
• т. (Т.) – ………………. 
• т-во (Т-во) – …………. 
• та ін. – ……………….. 
• табл. – ……………….. 
• Таганрог. – ………….. 
• ТГПУ  

им. А. П. Чехова – .. 
• тез. – …………………. 
• темат. – ………………. 
• теорет. – ……………... 
• техн. – ……………….. 
• технолог. – …………… 
• ТОВ – ………………... 
• тр. – ………………….. 
• трав. – ………………... 

 
том (Том) 
товариство (Товариство) 
та інше (-і) 
таблиця (-і) 
Таганрогский 
Таганрогский государственный 
педагогический институт им. А. П. Чехова  
тезисы (якщо слово не трапляється у назві)  
тематичний 
теоретичний 
технічний 
технологический 
(Товариство з обмеженою відповідальністю) 
труды  
травень 

У  
• УДК – ………………... 
• УДН – ………………... 

…………………… 
• Узб. – ………………… 
• УІПКККО – ………….. 

……………………... 

 
універсальна десяткова класифікація 
Университет Дружбы народов  

(им. Патриса Лумумбы) 
Узбекской 
Український інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів освіти Міністерства освіти 
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……………………... 
• укр. – …………………. 
• упорядк. – ……………. 
• упоряд. – ……………... 
• упр. – …………………. 
• ун-т (Ун-т) / ун-та  

(ун-та / ун-ту) – ….. 
• UАM – ……………….. 

України 
українська  
упорядкував 
упорядник 
управление  
университет / університет (Университет) 

(университета / університету) 
Uniwersytet іm. Аdama Mickiewicza w Poznaniu 

Ф  
• фармацевтич. – ……… 
• ф-т – ………………….. 
• февр. – ……………….. 
• філол. (філал.) – ……... 
• філос. – ………………. 
• фотоіл. – ……………... 

 
фармацевтический 
факультет 
февраль (-я) 
філологічних [білоруською мовою] 
філософських 
фотоілюстрації 

Х  
• Х. – …………………… 
• Харків. – ……………... 
• ХИМЭСХ – ………….. 

………………………. 
• ХПИ – ……………....... 

 
Харків (Харьков) 
Харківский  
Харьковский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства 
Харьковский политехнический институт  

Ч  
• Ч. – …………………… 
• часоп. – ………………. 
• Челяб. – ………………. 
• черв. – ………………... 
• Черкас. – …………….. 

 
Частина 
часопис 
Челябинского  
червень 
Черкаський 

Ш 
• шк. – …………………. 

 
школа 

Щ 
• щоріч. – ……………… 

 
щорічна (-ий) 

Ю  
• ювіл. – ……………….. 

 
ювілейний 

Я  
• яз. – …………………... 
• янв. – …………………. 

 
язык (-а) 
январь 
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