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рія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук 
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теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук 
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наук. ред. Г. О. Васьківської ; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Ін-т 
обдарованої дитини НАПН України, 2015. С. 126–129. 

Васьківський М. Професійне самовизначення старшокласників: 
ціннісно-орієнтований підхід. Дидактика: теорія і практика : зб. 
наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ : 
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 82–86. 

Волошко Л. Застосування мультимедійних технологій у лекцій-
них курсах медико-біологічних дисциплін для майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. 
праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ : Вид-
во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 36–39. 

Вороновська Л. А. Проблемно-пошуковий метод як один із спо-
собів формування мовленнєвої компетентності учнів старших кла-
сів. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. 
Г. О. Васьківської ; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Ін-т обдарова-
ної дитини НАПН України, 2015. С. 68–75. 

Гайдамака В. Формування стійкого інтересу учнів до знань в 
умовах профільного навчання. Дидактика: теорія і практика : зб. 
наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ : 
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 115–121. 

Гайдамака В. М. Науково-методичний супровід розв’язання на-
уково-методичної проблеми «Професійна компетентність учасників 
освітнього процесу» в гімназії №323 м. Києва. Дидактика: теорія і 
практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. Г. О. Васьківської ; упо-
ряд. С. В. Косянчука]. Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН Украї-
ни, 2015. С. 75–85. 

Галена О. Особливості профорієнтаційної роботи зі старшокла-
сниками профільних класів у загальноосвітньому навчальному за-
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кладі. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. 
ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ : Вид-во НПУ імені 
М. П. Драгоманова, 2015. С. 121–125. 

Гринченко З. Развитие творческих способностей учащихся на 
уроках русского язика. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. 
праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ : Вид-
во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 125–129. 

Дембицька Н. М. Особливості економічної культури молодших 
школярів. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. 
ред. Г. О. Васьківської ; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Ін-т обда-
рованої дитини НАПН України, 2015. С. 24–31. 

Діденко Г. Проблема індивідуалізації профільного навчання 
старшокласників в умовах Комбінованої системи М. П. Гузика. Ди-
дактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра 
пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драго-
манова, 2015. С. 129–133. 

Євтушенко О. Організація профільного навчання в старшій 
школі в умовах сільського району. Дидактика: теорія і практика : 
зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Ки-
їв : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 88–91. 

Жилінська О. В. Розігрування діалогів відповідно до запропо-
нованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів. 
Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. 
Г. О. Васьківської ; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Ін-т обдарова-
ної дитини НАПН України, 2015. С. 129–133. 

Жукова А. Педагогічні умови розвитку та формування творчої 
особистості гімназистів в освітньому середовищі гімназії №323. Ди-
дактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра 
пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ : Вид-во НПУ імені 
М. П. Драгоманова, 2015. С. 49–63. 

Жукова А. Психолого-педагогічний супровід допрофільної під-
готовки та профільного навчання учнів гімназії. Дидактика: теорія 
і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Вась-
ківської]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 39–
49. 

Жукова А. Г. Від творчого задуму – до результатів інноваційної 
діяльності. Організація роботи педагогічного колективу гімназії № 
323 над науково-методичною проблемою «професійна компетент-
ність учасників освітнього процесу». Дидактика: теорія і практи-
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ка : зб. наук. праць / [за наук. ред. Г. О. Васьківської ; упоряд. 
С. В. Косянчука]. Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 
2015. С. 31–61. 

Кармаза Л. І. Урок української мови: «Префікс. Словотворча 
роль префіксів». Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць 
/ [за наук. ред. Г. О. Васьківської ; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : 
Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2015. С. 133–139. 

Кожукало Н. В. Презентація ораторів античності. Матеріали 
для підготовки і проведення факультативного заняття з риторики . 

Кожукало Н. В. «Коронація мистецтва відродження». Дидакти-
ка: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. Г. О. Васьків-
ської ; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Ін-т обдарованої дитини 
НАПН України, 2015. С. 147–162. 

Кожукало Н. В. Цей загадковий і неповторний світ античної лі-
тератури. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. 
ред. Г. О. Васьківської ; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Ін-т обда-
рованої дитини НАПН України, 2015. С. 139–147. 

Козленко А. Особливості викладання англійської мови в умовах 
профілю іноземної філології (До питання навчання старшокласни-
ків англійської мови в єдності інваріантної і варіативної складових 
змісту іншомовної освіти). Дидактика: теорія і практика : зб. наук. 
праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ : Вид-
во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 134–136. 

Колдомасова Г. М. Holidays and holiday traditions in great britain 
and Ukraine. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за 
наук. ред. Г. О. Васьківської ; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Ін-т 
обдарованої дитини НАПН України, 2015. С. 162–165. 

Концепція фундаменталізації змісту освіти у старшій школі в 
умовах профільного навчання. Дидактика: теорія і практика : зб. 
наук. праць / [за наук. ред. Г. О. Васьківської ; упоряд. С. В. Косян-
чука]. Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2015. С. 5–23. 

Корякіна Л. Аксіологічний підхід як визначальний чинник у на-
вчанні старшокласників української мови та літератури. Дидакти-
ка: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук 
Г. О. Васьківської]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 
2015. С. 136–140. 

Косянчук С. Аксіологічний підхід до формування змісту профі-
льного навчання як нагальна потреба і важлива складова стратегії 
освіти Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. 
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ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ : Вид-во НПУ імені 
М. П. Драгоманова, 2015. С. 67–71. 

Лисак О. О. Радіоактивність. Види радіоактивного випроміню-
вання. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. 
ред. Г. О. Васьківської ; упоряд. С. В. Косянчука]. Київ : Ін-т обда-
рованої дитини НАПН України, 2015. С. 165–171. 

Малихін О. Розуміння світоглядного потенціалу предметів гу-
манітарного циклу в контексті організації профільного навчання: іс-
торико-дидактичний аспект. Дидактика: теорія і практика : зб. на-
ук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ : 
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 11–15. 

Малишева Л. Удосконалення навчально-виховного процесу Пі-
сківської гуманітарної гімназії шляхом реалізації цільового проекту 
«профільне навчання» у рамках програми розвитку закладу. Дидак-
тика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. 
наук Г. О. Васьківської]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгома-
нова, 2015. С. 140–144. 

Мальований Ю., Кизенко В. Варіативний компонент змісту 
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