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2012 
 
Анісенко О. Формування перцептивних умінь студентів вищих 

технічних навчальних закладів в умовах фундаменталізації змісту 
освіти. Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна 
проблема : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і 
практика : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упо-
ряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 
2012. С. 37–39. 

Ауксель Ю. Фундаментализация образования и проблемы подго-
товки студентов морских специальностей. Фундаменталізація змі-
сту освіти як соціально-педагогічна проблема : матер. Всеукр. на-
ук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць 
/ [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : 
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 198–200. 

Ахмад І. Рефлексійний підхід у формуванні культури викладання 
у вищому навчальному закладі. Фундаменталізація змісту освіти 
як соціально-педагогічна проблема : матер. Всеукр. наук.-практ. 
конф. / Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [вступ. ст., 
ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во 
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 237–238. 

Барановська О. Фундаменталізація предметів гуманітарного ци-
клу як умова гуманітаризації навчання в старшій школі. Фундамен-
талізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема : матер. 
Всеукр. наук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і практика : зб. наук. 
праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. 
Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 64–66. 

Бацуровська І. Формування загальнобіологічних понять як засіб 
розвитку логічного мислення учнів. Фундаменталізація змісту 
освіти як соціально-педагогічна проблема : матер. Всеукр. наук.-
практ. конф. / Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [вступ. 
ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во 
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 125–127. 
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Білоконь Г. Методика передавання змісту текстів іноземною мо-
вою: суб’єктивні аспекти в фундаментальному. Фундаменталізація 
змісту освіти як соціально-педагогічна проблема : матер. Всеукр. 
наук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць 
/ [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : 
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 94–96. 

Бойченко Л. Особливості процесу фундаменталізації освіти у 
технічному вищому навчальному закладі (на прикладі Жито-
мирського державного технологічного університету). Фундамента-
лізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема : матер. 
Всеукр. наук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і практика : зб. наук. 
праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. 
Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 197–198. 

Большакова М. Фундаменталізація процесу професійної підго-
товки перекладача. Фундаменталізація змісту освіти як соціально-
педагогічна проблема : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Ди-
дактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. 
Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 228–231. 

Бондар С. Компетентнісний підхід до змісту освіти в умовах йо-
го фундаменталізації. Фундаменталізація змісту освіти як соціаль-
но-педагогічна проблема : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Ди-
дактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. 
Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 20–22. 

Братаніч О. Інтеграція стандартів освіти України до глобального 
європейського освітнього простору. Фундаменталізація змісту 
освіти як соціально-педагогічна проблема : матер. Всеукр. наук.-
практ. конф. / Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [вступ. 
ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во 
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 31–32. 

Бусол Р. Використання технології конструювання системи куль-
туротворчих ситуацій на уроках фізики в гуманітарній гімназії. Фу-
ндаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема : 
матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і практика : 
зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. 
С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 
2012. С. 161–163. 

Варзацька Л. Узагальнені способи діяльності у системі компете-
нтнісної мовної освіти. Фундаменталізація змісту освіти як соціа-
льно-педагогічна проблема : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 
/ Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. 
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Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 87–90. 

Василиків І. Інформаційні технології як нова форма організації 
навчального процесу. Фундаменталізація змісту освіти як соціаль-
но-педагогічна проблема : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 
/ Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. 
Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 163–164.  

Васьківська Г. Фундаменталізація змісту освіти – вимога сучас-
ності. Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна 
проблема : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і 
практика : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упо-
ряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 
2012. С. 3–6. 

Васьківська Г. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі 
в умовах профільного навчання як соціально-педагогічна проблема. 
Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проб-
лема : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і прак-
тика : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. 
С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 
2012. С. 16–20. 

Васьківський М. Взаємозв’язок трудової підготовки та профе-
сійної орієнтації в умовах профільного навчання. Фундамен-
талізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема : матер. 
Всеукр. наук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і практика : зб. наук. 
праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. 
Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 32–35. 

Васько О. Формування змісту курсів за вибором в аспекті фун-
даменталізації освіти. Фундаменталізація змісту освіти як соціаль-
но-педагогічна проблема : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 
/ Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. 
Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 148–150. 

Вачевська Н. Сутність виховання і розвитку культури учнів по-
чаткової і основної школи в освітньо-виховних напрямах. Фундаме-
нталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема : ма-
тер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і практика : зб. 
наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Ко-
сянчука]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 173–
175. 

Вачевський М. Управління якісною підготовкою фахівців у про-
фесійно-технічних навчальних закладах на основі маркетингу ринку 
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праці та освітнього моніторингу в умовах регіоналізації. Фундаме-
нталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема : ма-
тер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і практика : зб. 
наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Ко-
сянчука]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 216–
218. 

Вдовичин Т. Фундаменталізація підготовки бакалаврів інформа-
тики заочної форми навчання. Фундаменталізація змісту освіти як 
соціально-педагогічна проблема : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 
/ Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. 
Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 233–234. 

Величко Н. Науковий контекст визначення сутності полікульту-
рної компетентності майбутніх учителів. Фундаменталізація змісту 
освіти як соціально-педагогічна проблема : матер. Всеукр. наук.-
практ. конф. / Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [вступ. 
ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во 
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 164–166. 

Вітер С. Когнітивно-пізнавальний аспект формування економіч-
ної компетентності молодших спеціалістів. Фундаменталізація змі-
сту освіти як соціально-педагогічна проблема : матер. Всеукр. на-
ук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць 
/ [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : 
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 205–208. 

Волчанська М. Уміння і навички професійно спрямованого 
письмового перекладу при розробці системи вправ для його на-
вчання. Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна 
проблема : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Дидактика: теорія і 
практика : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упо-
ряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 
2012. С. 178–179. 

Гайдамака В. Компетентнісний підхід у формуванні змісту осві-
ти в гімназії: шляхи реалізації. Фундаменталізація змісту освіти як 
соціально-педагогічна проблема : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 
/ Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. 
Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 39–42. 

Генсіцька-Антонюк Н. Теорії та концепції математичних здібно-
стей школярок. Фундаменталізація змісту освіти як соціально-
педагогічна проблема : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Дидак-
тика: теорія і практика : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. 
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Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 127–129. 

Глазунова Л. Сучасні вимоги до підготовки вчителя-філолога та 
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