
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ ЗА 2014-2019 РР. 

Автор та 

співавтори 

Вид 

публікації* 

Назва публікації Видання / суб'єкт реєстрації. Назва № 

видання 

Рік Характеристики 

видання* 

Вонсович В.П. 

 

 

Наукова 

стаття 

Ретроспективний 

аналіз формування 

особистісно 

орієнтованої системи 

навчання   

Збірник наукових праць / П-24.– 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка; гол. ред. Каньоса П.С. – 

Випуск 14 - Кам’янець-Подільський: 

КПНУ – 2014.  

Випуск 

13. 

2014 

Наукове видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Категорія 

ефективності у 

педагогіці Przemysl Volume 2 

2015 

Міжнародне 

видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вонсович В.П. Наукова 

публікація 

Сучасний ідеал 

українського 

виховання 

Наукові праці Кам'янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка: 

збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів у 3-х томах. - 

Кам'нець-Подільський : Кам'янець-

Подільський національнальний 

університет імені Івана Огієнка. 

2015.– Вип.. 14.– Т.3 –  С.107. 

 Вип.. 14. 

2015 

Наукове видання 

 

 

 

 

 

 

Вонсович В.П. Наукова 

публікація 

Категорія 

ефективності у 

педагогіці 

Матеріали ХІ міжнародної науково-

практичної конференції Динаміка 

наукових досліджень 2015 з 7 по 15 

липня 2015 р. Т.2. Педагогічні науки. 

Право. Політологія. Філософія. 

Перемишиль. Наука і навчання. 2015. 

С. 124  

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародне 

видання 



 

 

 

 

 

 

Вонсович В.П. Наукова 

стаття 

Теоретичний аналіз 

сутності ефективності 

якості знань та їх 

трактування у 

педагогіці вищої 

школи 

Збірник наукових праць: Наукові 

записки Рівненського державного 

гуманітарного університету. – Випуск 

12 (55) – Частина 1 – Рівне: РДГУ, 

2015 –  с.170-179.  

 

Випуск 

12 (55) – 

Частина 1 

2015 

Наукове видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вонсович В.П. 

 

Наукова 

публікація 

Проблема формування 

людини в українській 

етнопедагогіці 

Наукові праці Кам'янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка: 

збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів у 3-х томах. - 

Кам'янець-Подільський : Кам'янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка. 

2016.– Вип. 15.– Т.3 –  С. 114 

 Вип. 15. 

2016 

Наукове видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Виховання любові до 

матері та 

материнської любові у 

педагогіці 

Наукові праці Кам'янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : 

збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів : у 3-х томах. 

- Кам'янець-Подільський : Кам'янець-

Подільський національний  

університет імені Івана Огієнка, 2017. 

– Вип..16. –Т.3. –С.108. Вип..16. 

2017 

Наукове видання 

 

 

Вонсович В.П. Наукова 

публікація 

Формування 

управлінської 

культури керівника 

сучасної школи 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: Збірник наукових праць / 

Кам'янець-Подільський національний 

університет іменні Івана Огієнка;  

2017 Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-



Інститут педагогіки НАПН України 

[гол. ред. Лабунець В.М]. – Вип.22 

91-2017]. Ч.1. - Кам'янець-

Подільський, 2017. – 344 с. С.47-53. 

метричної бази 

Index Copernicus 

Вонсович В.П. 

Наукова  

стаття 

Педагогічні умови 

успішності 

професійної 

діяльності викладача 

закладів вищої освіти 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка: 

Збірник за підсумками НДР 

викладачів, докторантів і аспірантів у        

2018 році – Випуск 15. – Кам’янець-

Подільський: Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка, редакційно-видавничий 

відділ, 2018. – Т. 3. – С. 

 

– Випуск 

15. 

2018 

Наукове видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Виміри демократичної 

політичної освіти. 

Європа: виклики для 

України 

м. Кам’янець-Подільський. Кам'янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2018, 

С.104.  

  

2018 

 

 

Наукове видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Європейський вимір 

освіти і освітні 

процеси: історичні 

передумови 

Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. - 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2018.  

С.36 

  

2018 

Наукове видання 

Вонсович В.П. 

Наукова  

публікація 

Родинне виховання як 

складова формування 

поглядів молодого 

покоління на життя 

(за І. Огієнком). 

Міжнародна наукова конференція 

«Художній вимір та історичні 

контексти життєтворчості Івана 

Огієнка» до 100-річчя заснування 

Кам'янець - Подільського  2018 Наукове видання 



національного університету імені 

Івана Огієнка 

м. Кам'янець-Подільський (11-12 

жовтня 2018 р.). 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Проблеми духовного 

виховання підлітків і 

способи їх вирішення 

ІХ Всеукраїнська з міжнародною 

участю християнська науково-

практична конференція «Формування 

основ християнської моралі в процесі 

духовного відродження нації», м. 

Кам'янець-Подільський (26 січня 

2018 року).  2018  Наукове видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Ефективність та якість 

підготовки педагога в 

умовах модернізації 

початкової освіти 

ІУ Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

наступності дошкільної і початкової 

освіти» м. Кам'янець-Подільський 

(17-18  квітня 2018 р.).   2018  Наукове видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Виміри демократичної 

політичної освіти 

Всеукраїнський круглий стіл з 

міжнародною участю (до 100-річчя 

від заснування Кам'янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка). 

Європа: виклики для України. м. 

Кам’янець-Подільський (14 травня 

2018 р.).  

 

2018 

Наукове видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Європейський вимір 

освіти й освітні 

процеси: історичні 

передумови 

 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теоретичні засади і 

практичний досвід підготовки 

педагогів історичного та 

філологічного профілів у Кам'янець-

Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка: 

історія і сучасність м. Кам’янець-

Подільський, (11-12 вересня 2018  

2018 

Всеукраїнське 

видання 



року). 

Вонсович В.П. 

Наукова  

публікація 

Формування 

національно-

культурної 

ідентичності 

особистості засобами 

етнопедагогіки. 

Всеукраїнський круглий стіл 

«Формування національно-

культурної ідентичності особистості у 

викликах часу», м. Кам’янець-

Подільський, (12 березня, 2018 року).  

2018 

Всеукраїнське 

видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Педагогічні умови 

успішності професійної 

діяльності викладача 

закладів вищої освіти 

Наукова конференція викладачів, 

докторантів і аспірантів за 

підсумками НДР у 2018 році, м. 

Кам’янець-Подільський (20-21 

березня 2018 р.).  

2018 

Наукове видання  

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Система виховання 

любові до матері у 

педагогічній творчості 

В.О.Сухомлинського. 

Науково-практична конференція 

«Реалізація гуманістичних ідей        

В.Сухомлинського в умовах Нової 

української школи» м. 

  Хмельницький (30 травня 2018 р.)  

2018 

Науково- 

методичне 

видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Виховання морально-

етичних цінностей в 

учнів початкової 

школи 

Науково-практичний семінар «Нова 

українська школа: проблеми і 

перспективи розбудови» м. 

Кам’янець-Подільський (26 жовтня 

2018 р.).  

2018 

Науково-

методичне 

видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Формування умінь 

конструктивної 

діяльності учнів 

початкової школи 

Інтернет - конференція «Актуальні 

питання початкової освіти: досвід, 

реалії, перспективи». м. Кам’янець-

Подільський (25 жовтня 2018 р.).  

2018 

Електронне 

видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Дискурс національно-

культурної 

ідентичності і 

політична освіта 

студентства 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Україна і Світ: політичні 

процеси у глобальному та 

регіональному вимірі. (Кам'янець-

Подільський, 24 квітня 2019 р.  

2018 

Наукове видання 



Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Формування 

національно-

культурної 

ідентичності 

студентів закладу 

вищої освіти. 

Теоретико-методичний семінар 

«Формування національних цінностей 

студентської молоді у сучасних 

викликах часу» (Кам'янець-

Подільський, 16 квітня 2019 р.)  

2018 

Науково-

методичне 

видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Теоретичні основи 

управління 

педагогічним 

процесом наступності 

у дошкільній і 

початковій освіті. 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

наступності дошкільної і початкової 

освіти. Кам’янець-Подільський (17-

18  квітня 2019 р.).  

2018 

Науково-

методичне 

видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

публікація 

Адаптація учнів до 

реального життя в 

Новій українській 

школі. 

Науково-практичний семінар «НОВА 

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: НОВІ 

ПІДХОДИ. Кам’янець-Подільський 

(19 квітня 2019 р.).  

2018 

Науково-

методичне 

видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

стаття 

Удосконалення 

професійної 

компетентності 

викладача закладу 

вищої освіти 

Збірник наукових праць. Випуск 

24 (1-2018) Ч.1. Педагогічна 

освіта: теорія і практика.  м. 

Кам'янець-Подільський, 2018. С. 

36 

Випуск 

24 Ч1 

2018 

Наукове видання 

 

 

Вонсович В.П 

Горбатюк О.В. 

Федорчук В.В. 

Наукова 

стаття 

Становлення і 

розвиток однієї з 

найстаріших кафедр 

університету – 

кафедри педагогіки та 

управління 

навчальним закладом. 

Збірник наукових праць. Випуск 

25 (1-2018) Ч.1. Педагогічна 

освіта: теорія і практика.  м. 

Кам'янець-Подільський, 2018. С. 

32. 

Випуск 

25 Ч1 

2018 

Видання 

України,включен

е до 

міжнароднихнаук

ометричних баз 

Вонсович В.П. 

Наукова 

стаття  

Проблема поточного 

та періодичного 

контролю знань 

студентів у практиці 

Педагогічна освіта: теорія і 

практика.  м. Кам'янець-

Подільський, 2019. С. 28. 

 

Випуск 

25 Ч1 

2019 Видання 

України,включен

е до міжнародних 

наукометричних 

баз 



вищої школи Х!Х  

століття   

 

 

 

Вонсович В.П. 

 

 

 

Наукова 

публікація 

Особливості 

підготовки 

педагогічних фахівців 

дошкільної освіти у 

ЗВО 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція: “Від творчого педагога 

до творчої дитини: 

гармоніяпартнерської взаємодії  

2019 

Всеукраїнське 

видання 

 

 

 

 

 

Вонсович В.П. 

 

 

 

 

 

Наукова 

публікація 

Вимоги до 

особистості викладача 

вищої школи в умовах 

сучасного 

реформування освіти 

Всеукраїнський науково-практичний 

семінар:“Теоретичні та методологічні 

засади управління підготовкою 

фахівців на основі компетентнісного 

підходу в умовах Європейської 

кредитно-модульної системи 

організації освітнього процесу”  

2019 

Всеукраїнське 

видання 

Вонсович В.П. 

Наукова 

стаття 

Управлінські аспекти 

формування 

професійно-

педагогічної культури 

викладача в умовах 

ЗВО   

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Випуск 

25 Ч.1. 

 

 

2019 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Горбатюк О.В. 

Наукова 

стаття 

Управлінські аспекти 

формування 

професійно-

педагогічної культури 

викладача в умовах 

ЗВО   

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України  

Випуск 

25 Ч.1. 

2019 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Горбатюк О.В. 

Наукова 

стаття 

Виміри демократичної 

політичної освіти 

Європа: виклики для 

України  

 

Збірник матеріалів Всеукраїнського 

круглого столу з міжнародною 

участю (до 100-річчя від заснування 

Кам'янець-Подільського 

національного університету імені 

Івана Огієнка).  

 

2018 

Вітчизняне 

нефахове видання 



м. Кам’янець-Подільський. 

Кам'янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2018 

–С.21-24. 

Горбатюк О.В. 

Наукова 

стаття 

Педагогічні умови 

використання 

інтерактивних методів 

навчання у процесі 

підготовки вчителя 

історії. 

Гуманітарна освіта у вищій школі: 

історичний досвід проблеми та 

перспективи. Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка. – С.82.  

 

2018 

Вітчизняне 

нефахове видання 

       

Горбатюк О.В. 

Наукова 

стаття 

Розвиток системи 

суб’єкт-суб’єктних 

взаємовідносин в 

структурі навчальної 

діяльності школяра   

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка  

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка, редакційно-видавничий 

відділ, 2018. –– 

Випуск 

15.  Т. 3. 

2018 

Нефахове 

видання України 

ГорбатюкО.В 

Наукова 

стаття 

Методичні аспекти 

розвитку професійної 

компетентності 

вчителя історії.  

Проблеми дидактики історії: збірник 

наукових праць. – Кам’янець-

Подільський: Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка, 2018. – Вип.9. – С.46 

Вип.9. 

С.46 

2018 

Нефахове 

видання України 

ГорбатюкО.В 

Наукова 

стаття  

Компетентнісний 

підхід щодо розвитку 

управлінської 

майстерності 

сучасного керівника 

навчального закладу 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України  

Випуск 

24 (1-

2018) Ч.1. 

2018 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

       

ГорбатюкО.В 

Наукова 

стаття 

Розвиток та 

саморозвиток 

громадянської позиції 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

Вип.23 (2-

2017). Ч.1 

2017 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 



студента в процесі 

його професійного 

становлення     

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

ГорбатюкО.В 

Наукова 

стаття 

Інтерактивні форми і 

методи формування 

професійної культури 

майбутнього вчителя. 

   

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип.22( 

91-2017). 

Ч.1 

2017 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 Наукова 

стаття 

Педагогічна практика 

як фактор формування 

професійної культури 

майбутнього вчителя  

   

Наукові праці Кам'янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів : у 3-х томах. 

Вип.16. 

Т.3.  

С.112. 

2017 

Нефахове 

видання України 

 

 

ГорбатюкО.В Наукова 

стаття 

Критерії визначення 

рівня педагогічної 

майстерності в умовах 

переходу на стандарти 

компетентнісної  

освіти.    

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

– Вип.21 

(2-2016) 

 

 

 

 

 

2016 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

 

ГорбатюкО.В 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Моніторинг якості 

функціонування 

освітньої системи 

вищого навчального 

закладу – основа 

забезпечення наукової 

обґрунтованості її 

розвитку.    

ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

  

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

Нефахове 

видання України 

 

 

 

ГорбатюкО.В 

 

 

 

Особистісно- 

орієнтоване навчання 

як засіб формування 

Наукові праці Кам'янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

збірник за підсумками звітної 

Вип. 15  

 

 

 

Нефахове 

видання України 



Наукова 

стаття 

ціннісних пріоритетів 

студентів  

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів: у 3-х томах 

 

2015 

 

 

 

 

ГорбатюкО.В 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Особистісно- 

орієнтований підхід 

до навчання в ВНЗ у 

сучасних умовах   

Збірник наукових праць:  Кам’янець-

Подільський національний 

університет ім. Івана Огієнка. 

Кам’янець-Подільський: КПНУ-2014. 

– С. 125-129 

Випуск 

14  

 

 

 

 

2014 

 

 

 

Наукове фахове 

видання 

 

 

 

 

 

 

ГорбатюкО.В 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Управління якістю 

підготовки 

майбутнього вчителя 

фізико-технічного 

профілю  

 

   

Збірник наукових праць Кам'янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

Серія педагогічних видань. 

Кам’янець-Подільський: Видавець 

ПП Зволейко Д.Г 

Вип. 

№20.  

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

Наукове фахове 

видання 

 

 

 

 

 

Дутко О.М. 

Наукова 

стаття 

Можливості 

використання 

інтерактивних 

технологій у навчанні 

молодших школярів на 

уроках «Я у світі» 

Актуальні проблеми підготовки 

майбутніх вчителів початкової школи в 

умовах гуманізації вищої освіти : 

матеріали всеукр. наук.-практ. конфер. 

(Хмельницький, 26 лютого 2014 р.).  2014 Видання України 

Дутко О.М. 

Наукова 

стаття 

Нова парадигма 

педагогічної 

майстерності в 

контексті 

технологізації 

освітнього процесу 

Проблемы современного 

педагогического образования. Сер. : 

Педагогика и психология. 

Вип. 45 

(ч.5) 2014 

Наукове 

періодичне 

видання інших 

держав 

Дутко О.М. 

Наукова 

стаття 

Елементи інтеграції у 

різних складових 

навчально-виховного 

Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана 

Огієнка : збірник за підсумками звітної Вип. 13. 2014 Видання України 



процесу початкової 

школи 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів за підсумками 

НДР у 2013 році, присвяченої 200-

річчю від дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка, м. Кам’янець-

Подільський (20-21 березня 2014 р.).  

Дутко О.М. 

Наукова 

стаття 

Формування у 

студентів навиків 

самоконтролю в 

умовах вищого 

навчального закладу 

Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана 

Огієнка: Збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – 

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-

Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Вип. 14., 

Т. 3. 2015 Видання України 

Дутко О.М. 

Наукова 

стаття 

Реалізація методу 

проектів як засобу 

громадянсько-

патріотичного 

виховання у ВНЗ  

Український психолого-педагогічний 

науковий збірник 

№6 (06) 

грудень. 2015 

Наукове 

періодичне 

видання 

Дутко О.М. 

Наукова 

стаття 

Ідея освіти упродовж 

життя у працях М. 

Костомарова 

Київський науково-педагогічний 

вісник 

№8 

(грудень) 2015 

Наукове 

періодичне 

видання 

Дутко О.М., 

Лебідь І.Ю. 

Наукова 

стаття 

Метод проектів як 

сучасний засіб 

громадянсько-

патріотичного 

виховання у вищому 

навчальному закладі 

Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Ціннісні орієнтації в управлінні 

процесом підготовки фахівців 

педагогіки вищої школи» : матеріали 

конференції / ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка [гол. ред. Конет І.М.]. –  2016  



Кам’янець-Подільський : Видавець 

ПП Зволейко Д.Г. 

Дутко О.М. 

Наукова 

стаття 

Сутність педагогічної 

майстерності в умовах 

технологізації 

освітнього процесу 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка: 

збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторів та аспірантів: у 3-х томах. – 

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка,.  

Вип. 15. – 

Т. 3. 2016  

       

Дутко О.М. 

Наукова 

стаття 

Особистість педагога і 

викладача у 

педагогічній спадщині 

М.І. Костомарова 

(1817-1885Р.Р.) 

Інтеграція світових наукових 

процесів як основа суспільного 

прогресу : Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. 

Київ, 24–25 листопада 2017 р.) / ГО 

«Інститут інноваційної освіти»; 

Науково-навчальний центр 

прикладної інформатики НАН 

України. – Київ : ГО «Інститут 

інноваційної освіти».  2017  

       

Дутко О.М. 

Наукова 

стаття 

Етнопедагогічна 

компетентність 

вчителя початкових 

класів як чинник 

формування 

національної 

ідентичності в 

молодших школярів 

 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал «Молодь і ринок» № 7 (162) 2018 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



Дутко О.М. 

Наукова 

стаття 

Релігійно-

просвітницькі погляди 

М. Костомарова та їх 

походження 

 

Збірник наукових праць «Педагогічні 

науки» 

Вип. 

LXXXII.   

Т. 3. 2018 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Дутко О.М., 

Лебідь І.Ю. 

Наукова 

стаття 

Іван Огієнко за 

українське 

національно-

культурне 

відродження в часи 

національно-

визвольної революції 

(1917-1920 РР.) 

Педагогічна освіта: теорія і практика: 

Збірник наукових праць. Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип. 25 

(2-2018). 

– Ч.1. 2018 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Дутко О.М. 

Колективна 

монографія 

Пріоритетні завдання 

куратора академічної 

групи в системі 

підготовки вчителя 

сучасної української 

школи 

Фахова підготовка вчителя 

початкової школи в умовах 

реформуванняосвіти: колективна 

монографія / за ред.: Н.В. Бахмат, 

Н.В. Гудими. Київ: Міленіум, 

2020.С.57-64. 

  2020  

Дутко О.М. 

Наукова 

стаття 

Етнопедагогічна 

компетентність 

вчителя як домінанта 

формування 

національної 

ідентичності 

учнівської молоді в 

закладах освіти. 

 

 

Формування національно-культурної 

ідентичності особистості у викликах 

часу: збірник матеріалів 

Всеукраїнського круглого столу. –  

Кам’янець-Подільський, 2018.  2018 Дутко О.М. 

       

       



 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П.  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Виховання у 

молодших підлітків 

основ здорового 

способу життя в 

системі позаурочної 

діяльності 

Педагогічний дискурс: зб. наук, праць 

/ гол. ред. І.М. Шоробура. – 

Хмельницький : ХГПА. 

Вип. 16.  

 

 

 

 

2014 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Інформаційне 

забезпечення 

управління 

інноваційною 

діяльністю педагогів 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

Педагогічна освіта: теорія і практика : 

зб. наук. праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України  

Вип.17 (2-

2014) 

 

 

 

 

 

 

2014 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Дитячі рухливі ігри в 

контексті народного 

фізичного виховання   

Наукові праці Кам’янець-Поділ. нац. 

ун-ту імені Івана Огієнка : зб. за 

підсумками звітної наукової 

конференції викладачів, докторантів і 

аспірантів  

Вип. 13, у 

3 т. – Т.2. 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Співдружність у роботі 

школи і сім’ї в 

утвердженні здорового 

способу життя серед 

молодших підлітків  

Формування здорового способу життя 

студентської та учнівської молоді 

засобами освіти : зб.  наук. праць / 

[ред. кол. : П.С. Атаманчук (відп. ред.) 

та ін.]. – Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка 

Вип. 4.  

 

 

 

 

 

 

2014 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Народно-педагогічні 

засоби моральної і 

психологічної 

підготовки дітей та 

підлітків до трудової 

діяльності  

Стародавній Меджибіж в історико-

культурній спадщині України : 

науковий вісник з проблем 

регіональної історії та 

пам’яткознавства (Науковий вісник 

«Меджибіж» – 1'2014). – 

Хмельницький : ІРД 

Ч.1.  

 

 

 

 

 

2014 

 



 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Проблема формування 

культури здоров’я 

старшокласників у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Хмельниччини 

Педагогічна освіта: теорія і практика: 

збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип.18 (1-

2015) 

 

 

 

 

 

 

2015 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Тенденції розвитку 

здорового способу 

життя засобами 

фізичного виховання в 

історії суспільства 

Формування здорового способу життя 

студентської та учнівської молоді 

засобами освіти : зб.  наук. праць / 

[ред. кол. : М.С. Солопчук (відп. ред.) 

та ін.]. – Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка 

Вип. 5  

 

 

 

 

 

 

2015 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Гуманізація 

управління 

інноваційними 

процесами у системі 

шкільної освіти  

Актуальні питання колекційної освіти 

(педагогічні науки). Збірник наукових 

праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. 

Гаврилова. –Кам’янець-Подільський : 

ПП Медобори-2006.  

Вип.VI. В 

2-х т., том 

1. 

 

 

 

 

2015 

Вітчизняне 

фахове видання 

України  

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Процес творчого 

становлення 

особистості у 

трудовому вихованні 

учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Наукові праці Кам’янець-Поділ. нац. 

ун-ту імені Івана Огієнка : зб. за 

підсумками звітної наукової 

конференції викладачів, докторантів і 

аспірантів  

Вип. 14, у 

3 т. – Т.3. 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Виробничі екскурсії у 

системі трудового 

виховання в 

загальноосвітніх 

закладах України у 30-

х роках XX cт. 

Педагогічна освіта: теорія і практика: 

збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип.19 (2-

2015) 

 

 

 

 

 

2015 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Проблема формування 

здорового способу 

життя підлітків у 

вітчизняній педагогіці 

50–60-х років XX 

століття 

Сучасні проблеми фізичного 

виховання, спорту та здоров’я 

людини / Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка, Государственное учебное 

заведение «Приднестровский 

государственный университет имени 

Т.Г. Шевченко» – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Вип. 6.  

 

 

 

 

 

 

2015 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Іван Огієнко про 

духовний розвиток 

особистості школяра 

Іван Огієно і сучасна наука та освіта : 

науковий збірник : серія філологічна / 

[редкол.: Л.М. Марчук (гол. ред.), 

В.П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.].– 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Вип. XII. 2015  

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

З досвіду трудової 

підготовки школярів в 

Україні у період 

окупації та визволення 

від німецько-

фашистських 

загарбників (1941-

1945 рр.) 

Вісник Кам’янець-Подільсього 

національного університету імені 

Івана Огієнка. Історичні науки /  

[редкол.: А.Г. Філінюк (відп. ред.) та 

ін.]. – Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка 

Вип. 8 : 

До 25-

річчя 

створення 

кафедри 

історії 

України 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Виховна 

спрямованість 

продуктивної праці 

учнів у школах 

України в 70-80-х 

роках XX ст. 

Педагогічна освіта: теорія і практика : 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України  

Вип. 20 

(1-2016). 

– Ч.1. 

 

 

 

 

 

2016 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Виховна роль 

діяльності учнівських 

виробничих бригад у 

сільських 

загальноосвітніх 

школах України 50-60 

років xx ст. 

Педагогічна освіта: теорія і практика: 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип. 21 

(2-2016). 

– Ч.1. 

2016 Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Особливості трудової 

підготовки учнів у 

системі національного 

виховання в сучасній 

Україні 

Наукові праці Кам’янець-Поділ. нац. 

ун-ту імені Івана Огієнка: збірник за 

підсумками звітної наукової 

конференції викладачів, докторантів і 

аспірантів  

Вип. 15. – 

Т.3. 

2016  

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

І.Огієнко про розвиток 

духовних цінностей 

дітей шкільного віку 

Іван Огієно і сучасна наука та освіта : 

науковий збірник : серія філологічна / 

[редкол.: Л.М. Марчук (гол. ред.), 

В.П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.].– 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Вип. XIII 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

Наукова 

стаття 

Роль праці у вихованні 

особистості в поглядах 

М.Коцюбинського 

Українська мова і нація : зб. наук. пр. 

/ гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький 

: Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП 

Вип.7.  

 

2016 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Формування 

педагогічної культури 

майбутніх фахівців з 

фізичного виховання в 

умовах навчання у 

ВНЗ 

Педагогічна освіта: теорія і практика : 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип. 22 

(1-2017). 

– Ч.1. 

 

 

 

 

 

2017 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема виховання у 

школярів культури 

міжетнічних відносин 

у період національно-

культурного 

Педагогічна освіта: теорія і практика : 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України  

Вип. 23 

(2-2017). 

– Ч.1. 

 

 

 

 

 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-



 

Ковальчук Г.П. 

Наукова 

стаття 

будівництва в Україні 

у 20–30-х рр. XX ст. 

 

2017 

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Трудове виховання і 

політехнічне навчання 

школярів в Україні у 

передвоєнний період 

(1937-1941 рр.) 

Педагогічна освіта: теорія і практика : 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України  

Вип. 23 

(2-2017). 

– Ч.1. 

 

 

 

 

 

 

2017 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Професійна 

підготовка 

фізкультурних кадрів 

в Україні у 20-30 роках 

XX cт. 

 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : 

збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів  

Вип. 16. – 

Т.2 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Вплив думок 

представників 

реформаторської 

педагогіки на трудове 

навчання в школах 

України на початку 

ХХ ст. 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : 

збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів  

Вип. 16. – 

Т.2 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Організація 

професійної освіти у 

міжшкільних  

навчально-

виробничих 

комбінатах України в 

70-80 роках XX ст.  

Педагогічна освіта: теорія і практика : 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України  

Вип. 24 

(1-2018). 

– Ч.1. 

 

 

 

 

 

 

2018 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

 

 

З досвіду організації 

трудової підготовки у 

закладах соціального 

виховання 20-х – 

Педагогічна освіта: теорія і практика : 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний 

Вип. 25 

(2-2018). 

– Ч.1. 

 

 

 

 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-



 

Ковальчук Г.П. 

Наукова 

стаття 

початку 30-х років ХХ 

в Україні  

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України  

 

2018 

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Організація 

продуктивної праці 

учнів сільської школи 

України у 50-х роках 

XX ст. 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : 

збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів  

Вип. 17. – 

Т. 3. 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Роль сім’ї у зміцненні 

здоров’я учнів 

шкільного віку в 

процесі самостійних 

занять фізичним 

вихованням 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : 

збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів   

Вип. 18. – 

Т. 2. 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Духовно-моральне 

виховання учнівської 

молоді в сучасній 

Україні  

(з досвіду роботи 

загальноосвітніх 

закладів) 

Камянець-Подільський   

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

З досвіду організації 

професійного 

навчання у  

міжшкільних  

навчально-

виробничих 

комбінатах України в 

70-80 роках XX ст. 

Київ. – К.: Інститут педагогіки      

 

 

 

 

 

 

2018 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національно-

патріотичне 

виховання підлітків у 

практиці роботи 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : 

збірник за підсумками звітної 

Вип. 19. – 

Т. 2. 

 

 

 

 

 



 

 

Ковальчук Г.П. 

 

Наукова 

стаття 

ДЮСШ 

Хмельниччини в 

сучасних умовах 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів  

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Трудова підготовка 

дітей у школах 

України в 

дорадянський період ( 

ХІХ – початок ХХ 

ст.). 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : 

збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів  

Вип. 18. – 

Т. 3. 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Діяльність літніх 

таборів праці і 

відпочинку в системі 

трудової підготовки 

старшокласників у 

кінці 60-х – початку 

80-х років XX століття 

в Україні 

Педагогічна освіта: теорія і практика : 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України  

Вип. 26 

(1-2019). 

– Ч.1. 

 

 

 

 

 

 

2019 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Ковальчук Г.П. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Проблема трудової 

підготовки учнів 

сільської школи у 

науково-педагогічній 

діяльності Івана 

Ткаченка 

Педагогічна освіта: теорія і практика : 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип. 26 

(2-2019). 

– Ч.1. 

 

 

 

 

 

2019 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Особливості 

громадянського 

формування молоді у 

контексті 

трансформації 

виховної діяльності в 

20-30-х рр. ХХ 

століття 

Проблеми сучасної психології : 

Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, 

Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України  

Вип. 23.  

 

 

 

 

 

 

2014 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Мотивація 

актуалізації ідейно-

політичного напрямку 

вихованої діяльності в 

умовах сьогодення 

Педагогічна освіта : теорія і практика 

: зб. наук. праць. – Кам’янець-

Подільський 

Вип. 1 

(16 2014) 

 

 

 

 

 

2014 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О. 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Громадянське 

виховання дітей і 

молоді у аспекті 

трансформаційної 

інтерпретації виховної 

діяльності 20–30-х рр. 

ХХ століття 

Актуальні питання корекційної 

освіти (педагогічні науки) : зб. наук. 

праць. – Кам’янець-Подільський 

Вип. 4 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

2014 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Довіра як соціально-

психологічний 

феномен 

Освіта впродовж життя : вимоги часу 

: матеріали VІ Всеукраїнських 

педагогічних читань до 95-річчя від 

дня народження видатного вченого-

педагога О.С. Дубинчук. – К. ; Ніжин 

: Видавець ПП Лисенко М.М. 

  

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Виховні особливості 

ідейно-політичних 

ціннісних орієнтирів у 

вищій школі 

Психолого-педагогічне забезпечення 

особистісного розвитку майбутнього 

фахівця з вищою освітою : збірник 

наукових праць за матеріалами ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (27 червня 2014 р., м. 

Кам’янець-Подільський) . – 

Кам’янець-Подільський : Медобори. 

  

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Ключові позиції 

громадянського 

формування молоді у 

вищій школі 

Педагогічна освіта : теорія і практика 

: зб. наук. праць. – Кам’янець-

Подільський 

Вип. 18. 

(2015) 

 

 

 

 

 

2015 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Ключові аспекти 

духовно-педагогічної 

діяльності Івана 

Огієнка 

наук. зб. : серія історична та 

філологічна – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-

Подільський національний  

університет імені Івана Огієнка 

Вип. 11. 

(2015) 

 

 

 

 

 

2015 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О. 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Перспективні 

орієнтири управління 

формуванням 

громадянського 

світогляду 

особистості в умовах 

сьогодення 

Оновлення змісту, форм та методів 

навчання і виховання в закладах 

освіти : Збірник наукових праць : 

Наукові записки Рівненського 

державного гуманітарного 

університету.  

Вип. 12 

(1 2015). 

 

 

 

 

 

2015 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Ключові орієнтири 

громадянського 

формування 

студентської молоді в 

умовах сьогодення 

Педагогічна освіта : теорія і практика 

: зб. наук. праць / Кам’янець-

Подільський національний  

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України. 

–Кам’янець-Подільський 

Вип. 19 

(2–2015). 

 

 

 

 

 

2015 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Духовна ідея виховної 

дії у педагогічній 

спадщині Івана 

Огієнка 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта 

: науковий збірник : серія 

філологічна –Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка 

Вип. 12. 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

2015 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Громадянське 

виховання в Україні : 

від минулого досвіду 

до сучасних потреб 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : зб. 

за підсумками звітної наук. конф. 

викладачів, докторантів і аспірантів.– 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка. 

Вип. 14. 

(2015). 

 

 

 

 

 

 

 

2015. 

 



 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Управління процесом 

формування 

громадянської 

культури студентської 

молоді у вищому 

навчальному закладі 

Педагогічна освіта : теорія і практика 

: зб. наук. праць / Кам’янець-

Подільський національний  

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України  

Вип. 20 (1 

2016) 

 

 

 

 

 

2016 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

Kuchynska І. О. 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Kluczowe aspekty 

politycznych i 

ideologicznych 

kierunków aktywności 

edukacyjnej 

współczesnego 

szkolnictwa wyższego 

Pedagogika : zeszyty naukowe wyższej 

szkoły humanitas 

Вип. 10 (1 

2016) 

 

 

 

 

 

 

2016 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Пріоритетні напрями 

виховної діяльності у 

сучасному вищому 

навчальному закладі 

Теоретико-методичні проблеми 

виховання дітей та учнівської молоді 

: зб. наук. праць. – Інститут проблем 

виховання НАПН України 

Вип. 20 (1 

2016) 

 

 

 

 

 

 

2016 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Перспективні 

орієнтири змісту 

виховного процесу у 

сучасній вищій школі 

Педагогічна освіта : теорія і практика 

: зб. наук. праць / Кам’янець-

Подільський національний  

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України   

Вип. 21 (1 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О. 

Наукова 

стаття 

Факультативні уроки з 

проблем формування 

духовних ціннісних 

орієнтирів для учнів 

випускних класів 

загальноосвітньої 

школи 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта 

: науковий збірник : серія 

філологічна – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Вип. 13 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

Наукова 

стаття 

Екологічне виховання 

у сучасному ВНЗ : 

мета, завдання, 

результати   

Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету імені 

Івана Огієнка. Серія Екологія. – 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Вип. 1 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

2016 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Громадянські ціннісні 

орієнтири в 

управлінні процесом 

підготовки фахівців 

педагогіки вищої 

школи в умовах 

сьогодення 

збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

“Ціннісні орієнтації в управлінні 

процесом підготовки фахівців 

педагогіки вищої школи” : матеріали 

конференції / ДВНЗ “Університет 

менеджменту освіти” НАПН 

України; Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка. – Кам’янець-Подільський : 

Видавець ПП Зволейко Д. Г. 

2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Особливості процесу 

управління 

формуванням 

громадянських 

ціннісних орієнтирів у 

сучасному вищому 

навчальному закладі 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : зб. 

за підсумками звітної наук. конф. 

викладачів, докторантів і аспірантів : 

у 3-х томах. – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Вип. 15 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становлення і 

розвиток ідей 

громадянського 

виховання у 

вітчизняній 

педагогічній думці 

(друга половина ХІХ 

Кам’янець-Подільський : Видавець 

ПП Зволейко Д. Г. 

2017  

 

 

 

 

 

 

 



 

Кучинська І. О.  

 

Монографія 

– 30-ті рр. ХХ 

століття) 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Здоровий спосіб 

життя студентської 

молоді : потреби й 

ціннісні орієнтири 

Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету імені 

Івана Огієнка. Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я людини – 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка. 

Вип. 10 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Духовно-моральне 

виховання дітей і 

молоді : сучасні 

завдання й 

перспективи їх 

вирішення 

Педагогічна освіта : теорія і практика 

: зб. наук. праць / Кам’янець-

Подільський національний  

університет імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України. 

Вип. 22 

(1 2017) 

 

 

 

 

 

 

2017 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

Kuchynska І. О.  

 

 

Наукова 

стаття 

Ключові напрямки 

виховного процесу у 

сучасному вищому 

навчальному закладі 

Science and Education a New 

Dimension. Pedagogy and Psychology, 

Budapest 

Вип. 54 

(2017) 

 

 

 

 

2017 

Index Copernicus 

 

 

 

 

Kuchynska І. О.  

 

 

 

Наукова 

стаття 

Духовно-моральний 

розвиток особистості 

у педагогічній 

спадщині  Івана 

Огієнка 

Pedagogika : zeszyty naukowe wyższej 

szkoły humanitas, – wydanie i. 

Sosnowiec.  

Вип. 15 

(2017) 

 

 

 

 

 

2017 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Духовно-моральне 

формування 

особистості у 

педагогічній спадщині 

Івана Огієнка 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта 

: науковий збірник : серія 

філологічна – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Вип. 14 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

2017 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

Формування 

громадянських 

ціннісних орієнтирів 

Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені 

В.О. Сухомлинського. Педагогічні 

Вип. 2 

(57 2017) 

 

 

 

 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 



 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

Наукова 

стаття 

особистості у 

педагогічних поглядах 

Ніли Волошиної 

науки : збірник наукових праць / за  

ред. проф. Тетяни Степанової. 

Миколаїв : МНУ імені В.О. 

Сухомлинського. 

 

 

 

2017 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Формування 

громадянського 

світогляду 

особистості : сучасні 

орієнтири й 

перспективи 

Педагогічна освіта : теорія і практика 

: Збірник наукових праць / 

Кам’янець-Подільський 

національний  університет імені 

Івана Огієнка; Інститут педагогіки 

НАПН України, Кам’янець-

Подільський. 

Вип. 23 

(2 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О. 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Педагогічні погляди 

Ніли Волошиної на 

формування 

громадянських 

цінностей 

підростаючого 

покоління 

П’яті Волошинські читання Творча 

майстерня Ніли Волошиної у 

проспекції філологічного простору 

Нової української школи : тези 

доповідей Усеукраїнської науково-

практичної конференції (м. 

Миколаїв, 22-25 червня 2017 року). – 

Миколаїв : ОІППО. 

  

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

 

 

Наукова  

стаття 

Духовно-моральне 

виховання особистості 

: ключові завдання й 

орієнтири 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : зб. 

за підсумками звітної наук. конф. 

викладачів, докторантів і аспірантів : 

у 3-х томах. – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка. 

Вип. 16 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна 

компетентність 

науково-

педагогічного 

працівника закладу 

Педагогічна освіта : теорія і практика 

: Збірник наукових праць / 

Кам’янець-Подільський 

національний  університет імені 

Івана Огієнка; Інститут педагогіки 

Вип. 24 

(1 2018) 

 

 

 

 

 

 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-



 

 

Кучинська І. О.  

 

Наукова 

стаття 

вищої освіти : 

ключові орієнтири, 

завдання й результат   

НАПН України, Кам’янець-

Подільський. 

 

 

2018 

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Педагогічна 

компетентність 

сучасного викладача 

вишу : пріоритетні 

орієнтири й 

перспективи 

Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету імені 

Івана Огієнка. Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я людини / [редкол. : 

І.І. Стасюк (відп. ред.) та ін.]. – 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка. 

Вип. 11 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Формування 

національно-

культурної 

ідентичності 

особистості в 

педагогічних поглядах 

Ніли Волошиної    

Педагогічна освіта : теорія і практика 

: Збірник наукових праць / 

Кам’янець-Подільський 

національний  університет імені 

Івана Огієнка; Інститут педагогіки 

НАПН України, Кам’янець-

Подільський. 

Вип. 25 

(2 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Виховання 

громадянськості у 

педагогічних поглядах 

Івана Огієнка   

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта 

: науковий збірник : серія 

філологічна – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка. 

Вип. 55 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

2018 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Формування 

професійних 

компетентностей 

педагогічних 

працівників сучасного 

вишу   

Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету імені 

Івана Огієнка. Серія Екологія – 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка. 

Вип. 3 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

2018 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

Виховання 

громадянськості в 

Україні : минулий 

Формування національно-культурної 

ідентичності особистості у викликах 

часу : збірник матеріалів 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

досвід та сучасні 

ціннісні орієнтири 

Всеукраїнського круглого столу (до 

100-річчя від заснування Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка). 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка. 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Адаптація української 

системи освіти до 

європейських вимог : 

ціннісні орієнтири й 

перспективи 

Європа : виклики для України : 

збірник матеріалів Всеукраїнського 

круглого столу із міжнародною 

участю (до 100-річчя від заснування 

Кам’янець-Подільського 

національного університету імені 

Івана Огієнка), Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Ключові 

компетентності 

науково-

педагогічного 

працівника сучасного 

вишу : пріоритетні 

цінності й орієнтири 

Гуманітарна освіта у вищій школі : 

історичний досвід, проблеми та 

перспективи. Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. Кам’янець-Подільський 

: Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка. 

  

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинська І. О.  

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Психолого-

педагогічні 

особливості 

організаційних 

спрямувань у 

дошкільній освіті  в 

умовах сучасного 

реформування   

Педагогічна освіта : теорія і практика 

: Збірник наукових праць / 

Кам’янець-Подільський 

національний  університет імені 

Івана Огієнка; Інститут педагогіки 

НАПН України, Кам’янець-

Подільський. 

Вип. 26 

(1 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



Iryna O. 

Kuchynska 

Наукова 

стаття 

Innovative and 

interactive teaching 

methods as a means of 

optimizing the 

educational process of 

higher medikal 

education 

Wiadomości Lekarskie [SCOPUS], 

Warsaw, Poland, TOM LXXII, 2019, 

Nr 11 cz. 1, listopad, Aluna Publishing; 

2149–2154. 

TOM 

LXXII, 

2019, Nr 

11 cz. 1 

2019 Borys I. Palamar2, 

Tetiana O. 

Ilashchuk3, 

Kateryna O. 

Bobkovych3, 

Nataliia V. 

Davydova3, 

Svitlana V. 

Polishchuk1 

 

 

 

 

Аліксійчук О.С.,  

Федорчук В.В 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Просвітницька 

діяльність сестер 

Старицьких в 

контексті культурно-

освітнього процесу 

ХІХ – поч.. ХХ 

століття  

Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет ім.. Івана Огієнка; гол. 

29ред.. Каньоса П.С. – Випуск 16 – 

Кам’янець-Подільський: КПНУ-2014. 

– С. 125-129.    

Вип.16 

 

 

 

 

 

2014 

Фахове видання. 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Федорчук В.В., 

Аліксійчук О.С. 

Колективна 

монографія 

Проектна діяльність, її 

типи та особливості 

організації 

Концептуальні засади мистецької 

педагогіки у вищій школі: колективна 

монографія / за заг. ред. 

Т.В.Мартинюк, Н.В.Ігнатенко. – 

Мелітополь: Видавництво МДПУ ім.. 

Б.Хмельницького, 2014. – С. 49-64. 

 2014 Наукове видання 

Федорчук В.В. 
Наукова 

стаття  

Використання 

інноваційних 

технологій навчання 

на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів 

Андрагогічні засади післядипломної 

освіти: збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-методичної 

інтернет-конференції, м.Кіровоград, 

20-28.04.2015 р. / уклад. О.Е.Жосан. – 

Кіровоград: КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», 2015. – С. 

342-347. 

 2015 

Нефахове 

видання 

Матеріали 

конференції 

Федорчук В.В. 
Наукова 

стаття 

Технологія «Світове 

кафе» у підготовці 

Регіональні культурні, мистецькі та 

освітні практики: Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

 2015 
Нефахове 

видання 



вчителів мистецьких 

дисциплін 

Інтенет-конференції (м.Переяслав-

Хмельницький, 25-27 березня 2015 

р.) / Редкол.: Т.В.Мартинюк, 

Н.В.Ігнатенко. – Мелітополь: 

Видавництво МДПУ ім. 

Б.Хмельницького, 2015. – С.175-177. 

Матеріали 

конференції 

Федорчук В.В. 
Колективна 

монографія 

Методичні засади 

підготовки 

майбутнього вчителя 

до організації 

музично-пізнавальної 

діяльності учнів 

початкової школи 

Історія, теорія та практика сучасних 

гуманітарних наук: колективна 

монографія / [Л.В. Афанасьєва та ін.]; 

за заг. ред. Т.В. Мартинюк, Н.В. 

Ігнатенко. – Мелітополь : Видавничо-

поліграфічний центр «Люкс», 2016. – 

С. 313-329. 

 2016 Наукове видання 

Федорчук В.В., 

Аліксійчук О.С. 

Наукова 

стаття 

Використання 

інноваційних 

педагогічних 

технологій у 

підготовці майбутніх 

вчителів музики 

Оновлення змісту, форм та методів 

навчання і виховання в закладах 

освіти : Збірник наукових праць. 

Наукові записки Рівненського 

державного гуманітарного 

університету. Випуск 13 (56). Частина 

ІІ. Рівне: РДГУ, 2016. – С.83-86. 

Вип. 13 

(56) 
2016 Фахове видання 

Федорчук В.В. 
Наукова 

стаття 

Інноваційні 

педагогічні технології 

в підготовці 

майбутнього вчителя 

Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський університет імені Івана 

Огієнка; Інститут педагогіки НАПН 

України [гол. ред. ЛабунецьВ.М.]. – 

Вип.20 (І-2016). – Ч.1. - Кам’янець-

Подільський, 2016. – С. 187-193. 

Вип 20 2016 

Фахове видання. 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Федорчук В.В. 
Наукова 

стаття 

Використання 

інтерактивних 

технологій у 

підготовці майбутніх 

учителів музики 

Педагогічна майстерність як система 

професійних і мистецьких 

компетентностей: зб. матеріалів ХІІІ 

Міжнар. педагогічно-мистецьких 

читань пам’яті проф. О.П.Рудницької 

Вип. 7 

(11) 
2016 

Нефахове 

видання 

Матеріали 

конференції 



/ [голов.ред.: Г.І.Сотська]. Вип. 7 (11). 

– Київ: Талком, 2016. – С. 277-282. 

Федорчук В.В. 
Наукова 

стаття 

Використання 

інтерактивних 

технологій як шлях до 

активізації навчально-

виховного процесу у 

вищій школі 

Збірник матеріалів Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Ціннісні орієнтації в управлінні 

процесом підготовки фахівців 

педагогіки вищої школи» : матеріали 

конференції /ДНВЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка [гол. ред.. Конет І.М.]. - 

Кам’янець-Подільський: Видавець 

ПП Зволейко Д.Г., 2016. – С. 152-157. 

 2016 

Нефахове 

видання 

Матеріали 

конференції 

Федорчук В.В. 
Наукова 

стаття 

Виховний потенціал 

курсу «Педагогічна 

майстерність» у 

підготовці майбутніх 

учителів 

Історія, культура та освіта: 

християнський вимір (до 20-річчя 

заснування Хмельницького інституту 

МАУП): зб. наук. пр. Хмельницького 

ін-ту МАУП. – Хмельницький : Вид-

во ХІ МАУП, 2016.- Вип. 6. – С. 306-

308. 

 2016 

Нефахове 

видання 

 

Федорчук В.В. 
Наукова 

стаття 

Мікровикладання як 

метод підготовки 

майбутнього вчителя  

Сучасні тенденції та фактори 

розвитку педагогічних та 

психологічних наук: Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, Україна, 5-6 

лютого 2016 року).- Київ: ГО 

«Київська наукова організація 

педагогіки та психології», 2016. – С. 

92-94. 

 2016 

Нефахове 

видання 

Матеріали 

конференції 

Федорчук В.В. 
Наукова 

стаття 

Інноваційні 

педагогічні технології 

Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський університет імені Івана 

Вип. 20 2016 

Фахове видання. 

Видання України, 

включене до 



в підготовці 

майбутнього вчителя 

Огієнка; Інститут педагогіки НАПН 

України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – 

Вип.20 (І-2016). – Ч.1. - Кам’янець-

Подільський, 2016. – С. 187-193. 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Федорчук В.В. 
Наукова 

стаття 

Тренінг як 

ефективний засіб 

професійної 

підготовки 

майбутнього вчителя 

Психологія ХХІ століття: теоретичні і 

практичні дослідження : зб. наук. пр. 

/ гол. ред.. Л.Г.Білий. – 

Хмельницький : Вид-во Хмельниц. 

ін.-ту МАУП, 2017. – Вип. 5. – С. 133-

139. 

Вип. 5 2017 

Нефахове 

видання 

 

Федорчук В.В. 
Наукова 

стаття 

Тренінгові технології 

та їх використання у 

підготовці сучасного 

вчителя 

Virtus: Scientific Journal / Editor-in-

Chief M.A. Zhurba. – July #15, 2017. – 

S. 159-162. 

 

 2017 

Нефахове 

видання 

International 

Innovative Journal 

Impact Factor 

Федорчук В.В. 
Наукова 

стаття 

Значення 

рефлексивної 

діяльності у 

досягненні вершин 

професіоналізму 

майбутніми 

педагогами 

Психологія ХХІ століття: 

теоретичні та практичні 

дослідження : зб. наук. пр. / гол. ред. 

Л. Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во 

Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 

7. – С. 168-172. 

Вип. 7 2018 

Нефахове 

видання 

 

Федорчук В.В. 
Наукова 

стаття 

Рефлексія та її роль у 

професійній 

підготовці 

студентської молоді. 

Вектор Поділля : наук. журн. / 

[Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-

економічний коледж; редкол.: М. М. 

Тріпак (гол.ред.), О. Н. Коркушко 

(заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. 

Кам’янець-Подільський : Видавничо-

поліграфічний центр 

Тернопільського національного 

економічного університету 

Вип. 1. 2018 

Нефахове 

видання 

Науковий журнал 



“Економічна думка”, 2018. Вип. 1. 

247 с. 

Вонсович В., 

Горбатюк О., 

Федорчук В. 

Наукова 

стаття 

Становлення і 

розвиток однієї з 

найстаріших кафедр 

університету – 

кафедри педагогіки та 

управління 

навчальним закладом. 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: Збірник наукових праць / 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка; Інститут педагогіки НАПН 

України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – 

Вип.25 (2-2018).  Ч.1. Кам’янець-

Подільський, 2018. С.32-37. 

Вип 25 2018 

Фахове видання. 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Федорчук В.В. Тези  

Впровадження 

інтерактивних 

технологій під час 

опанування 

психолого-

педагогічними 

дисциплінами в 

умовах закладу вищої 

освіти. 

Розвиток професійної майстерності 

педагога в умовах нової 

соціокультурної реальності: збірник 

матеріалів ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції: у 2 ч. Ч. 2 

(м. Тернопіль, Україна, 11-12 квітня 

2019 року) / укладачі: В.Є. 

Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. 

Жизномірська, І.І. Кузьма, С.Б. Гах – 

Тернопіль: СМП “Тайп”, 2019. С. 

248-251.  

 2019 
Матеріали 

конференції 

Федорчук В.В. Тези 

Підготовка майбутніх 

педагогів до роботи з 

дітьми в умовах 

інклюзії. 

Інновації партнерської взаємодії 

освіти, економіки та соціального 

захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму: 

матеріали ІII міжнародної науково-

практичної конференції. – м. 

Кам‘янець-Подільський, Подільський 

спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-

економічний коледж. – 2019. – С. 227-

229.  

 2019 
Матеріали 

конференції 



 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

 

 

 

 

Монографія  

Модернізація 

навчального курсу 

«Історія педагогіки» на 

модульно-елективній 

основі 

Камянець-Подільський: Медобори   

 

 

 

2016 

 

Франчук Т.Й., 

В.І.Бондар, 

І.М.Шапошнікова, 

Т.Л.Опалюк 

 

 

 

Монографія  

Адаптивне навчання 

студентів професії 

вчителя: /  

 

Київ :Вид-во НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

  

 

 

2018 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

 

 

 

Монографія  

Модель «Выпускник» в 

системе 

профессионального 

образования.  

LAP Lambert Academic Publishing (014-

06-12 ) OmniScriptum GmbH & Co. 

KGHeinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, 

Saarbrücken, Germany 

  

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

 

 

 

 

Наукова  

стаття 

Модель Випускник як 

оптимальна форма 

об’єктивації системи 

професійних компетенцій 

майбутнього 

випускника» 

publications@sciencepractice.com.ua Київ. 

URL:  

https://issuu.com/csps/docs/franchuk_t. 

  

 

 

 

 

2014 

Вітчизняне нефахове 

видання 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

 

 

 

 

Наукова  

стаття 

Модель «выпускник» как 

механизм реализации 

деятельностной теории 

учения в системе 

профессиональной 

подготовки специалиста  

Деятельностная теория учения: 

современное состояние и перспективы. 

Материалы Международной научной 

конференции. Москва. 6-8 февраля 2014 

г.  М.: Издательство Московского 

университета  

 

 

 

 

 

2014 

Закордонне  

видання 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

 

 

 

 

Наукова  

стаття 

Духовный потенциал 

образовательных 

процессов 

«Психология третьего тысячелетия»: I 

Международная научно-практическая 

конференция: сборник материалов. — 

Дубна: Международный университет 

природы, общества и человека «Дубна» 

(Россия) 

  

 

 

 

 

2014 

Закордонне  

видання 

 

 

 

 

Философия В.Розанова в 

контексте традиционной 

Традиционные общества: неизвестное 

прошлое [Текст] материалы ХХ 

  

 

Закордонне  

видання 

https://www.morebooks.de/store/gb/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%C2%AB%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/isbn/978-3-659-55004-1
https://www.morebooks.de/store/gb/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%C2%AB%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/isbn/978-3-659-55004-1
https://www.morebooks.de/store/gb/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%C2%AB%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/isbn/978-3-659-55004-1
https://www.morebooks.de/store/gb/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%C2%AB%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/isbn/978-3-659-55004-1
https://issuu.com/csps/docs/franchuk_t.
https://issuu.com/csps/docs/franchuk_t.
https://issuu.com/csps/docs/franchuk_t.
https://issuu.com/csps/docs/franchuk_t.
https://issuu.com/csps/docs/franchuk_t.
https://issuu.com/csps/docs/franchuk_t.
https://issuu.com/csps/docs/franchuk_t


 

 

Франчук Т.Й. 

 

Наукова 

стаття 

и инновационной и 

образовательных систем.  

Междунар научн-практес конф. Д.В. 

Чарыков (гл. ред.) Челябинск: Изд-во 

ОООĊ«ПИРС  

 

 

2014 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

Наукова 

 стаття 

Інтеграційні процеси в 

контексті сучасної 

мистецької педагогіки  

VI Международная Интернет-

конференция «Человек – Культура – 

Искусство – Творческая личность» 

(Луганськ) 5 – 6 лютого 2014.URL:  

www.lgіkі.com.ua 

  

 

 

 

2014 

Вітчизняне 

нефахове видання 

 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

Наукова 

 стаття 

Субъекты воспитания в 

структуре учебного 

процесса  

Инновационный опыт идеологической, 

воспитательной и информационной 

работы в вузе :материалы V Междунар. 

науч.-практ. конф. / под общ. ред. Г. М. 

Чаянковой; М-во образования Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – 

Гомель : БелГУТ,.:  URL^ 

vospitanie@belsut.gomel.by 

  

 

 

 

 

 

 

2014 

Закордонне  

видання 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Компетентностный 

подход как основа 

модернизации методики 

преподавания дисциплин 

общественно-

гуманитарного цикла 

Актуальные вопросы методики 

преподавания общественных дисциплин: 

Мат-лы Заочной Международной 

научно- практической конференции .- 

Алматы, (Казахстан) 

  

 

 

 

 

2014 

Закордонне  

видання 

 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Вищий навчальний 

заклад як суб’єкт 

інтеграції теорії і 

практики 

компетентнісної 

професійної освіти: 

проблеми та перспективи  

Компетентнісний підхід в освіті: 

теоретичні засади і практика реалізації: 

матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 

р., м.Київ: / Нац. акад. пед. наук України; 

[редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. 

Луговий  (заст. голови), О.І. Ляшенко 

(заст. голови) та ін.]  К.: Ін-т обдарованої 

дитини НАПН України 

[у 2 ч.] Ч.2  

 

 

 

 

 

 

2014 

Вітчизняне 

нефахове видання 

 

 

 

 

 

 

Проблеми переходу 

України до стандартів 

інноваційної професійної 

Психолого-педагогічне забезпечення 

особистісного розвитку майбутнього 

фахівця з вищою освітою : збірник 

  

 

 

Вітчизняне 

нефахове видання 



 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

 

 

 

Наукова 

стаття 

освіти через призму 

досвіду модернізації 

системи освіти Польші.  

наукових праць за матеріалами II 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (27 червня 2014 р., м. 

Кам’янець-Подільський) Кам’янець-

Подільський : Медобори.  

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Проблеми переходу на 

стандарти 

компетентнісної освіти в 

системі професійної 

підготовки майбутнього 

вчителя  

Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана 

Огієнка : Збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів. – Випуск 13. У 

3-х томах. – Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Т. 3  

 

 

 

 

 

 

2014 

Регіональне 

видання 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Воспитание в контексте 

личностно 

ориентированной 

образовательнойсоциоку

льтурной среды  

Воспитание в социокультурной 

реальности малого города: векторы 

развития и ресурсы: сборник 

научн.статей / под общ.ред. А.Е. 

Баранова. - Тверь: ООО "ГК "Стимул"  

  

 

 

 

2015. 

Наукове 

періодичне 

видання інших 

держав 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Дискурсивність як 

принцип розвитку 

наукової діяльності 

викладача ВНЗ  

Збірник матеріалів міжвузівського 

науково-теоретичного семінару 

«Актуальні проблеми сучасного 

економіко-гуманітарного дискурсу в 

Україні», 15 травня 2015 р., м. Кривий 

Ріг. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ 

  

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

Вітчизняне 

нефахове видання 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Здоровьесберегающий 

потенциал целостного 

образовательного 

пространства вуза»  

Социальная психология здоровья и 

современные информационные 

технологии : сб. материаловI межд. 

науч.-практ. конференции, Брест, 14-15 

апреля 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина; под общ. ред. Е.И. 

Медведской. – Брест: БрГУ 

  

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

Закордонне  

видання 

 

 

 

 

Інтеграція освітньої та 

наукової діяльності в 

Научная Украина. Сборник материалов 

Всеукраинской научной конференции с 

  

 

Видання України, 

включене до 



 

 

Франчук Т.Й 

 

Наукова 

стаття 

системі професійної 

підготовки студентів  

международным участием 25 мая 2015 р. 

– Днепропетровск: «SeKum Software».  

 

 

2015 

міжнародних 

наукометричних 

баз 

 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Конкурентний освітній 

простір ВНЗ: логіка 

формування /  

 

Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана 

Огієнка: збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів у 3-х томах. –

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-

Подільський національнальний 

університет імені Івана Огієнка 

Вип. 14  

 

 

 

 

 

 

2015 

Регіональне 

видання 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Личностно-

ориентированное 

образовательное 

пространство вуза: 

гармонизация 

императивности и 

свободы  

Перспективы науки и образования — 

рецензируемый международный 

электронный научный журнал, 5 URL: 

https: 

pnojournal.wordpress.com/archive1  5/15-

05/   

Вип. 17  

 

 

 

 

 

2015 

Наукове 

періодичне 

видання інших 

держав 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

Іванюк І.В. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Научно-

исследовательская работа 

в контексте 

модернизации 

образовательной 

деятельности школы  

Журнал «Познавательный» №19. URL 

http://xn--80aafngqnlfck6b3hm.xn--

p1ai/all/nauchno-isledovatelskaja-rabota-v-

kontekste-modernizaci-obrazovatelnoi-

dejatelnosti-shkoly.html 

Вип. 19  

 

 

 

 

2015 

Наукове 

періодичне 

видання інших 

держав 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Освітній простір – 

системо твірна складова, 

суб’єкт формування 

соціокультурного 

простору  

 

Стратегія збалансованого використання 

економічного, технологічного та 

ресурсного потенціалу країни: зб. наук. 

праць міжнар. наук.-практ. Інтернет-

конф. 4–5 червня 2015 р. (ПДАТУ, м. 

Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: 

Крок  

  

 

 

 

 

 

2015 

Вітчизняне 

нефахове видання 

 

 

 

 

Модульність як механізм 

забезпечення інтеграції 

Матеріали семінару «Особистісно-

професійний розвиток майбутнього 

  

 

Регіональне 

видання 

https://pnojournal.wordpress.com/archive15/15-05/
https://pnojournal.wordpress.com/archive15/15-05/
http://познавательный.рф/all/nauchno-isledovatelskaja-rabota-v-kontekste-modernizaci-obrazovatelnoi-dejatelnosti-shkoly.html
http://познавательный.рф/all/nauchno-isledovatelskaja-rabota-v-kontekste-modernizaci-obrazovatelnoi-dejatelnosti-shkoly.html
http://познавательный.рф/all/nauchno-isledovatelskaja-rabota-v-kontekste-modernizaci-obrazovatelnoi-dejatelnosti-shkoly.html
http://познавательный.рф/all/nauchno-isledovatelskaja-rabota-v-kontekste-modernizaci-obrazovatelnoi-dejatelnosti-shkoly.html


 

 

Франчук Т.Й 

 

Наукова 

стаття 

змістового сегмента 

цілісного освітнього 

простору ВНЗ 

фахівця в освітньому просторі вишу: 

проблеми та перспективи» 25 вересня 

2015р. Камянець-Подільський, 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Основи формування 

конкурентоспроможного 

освітнього простору ВНЗ  

 

Особистісно професійний розвиток 

майбутнього фахівця в освітньому 

просторі вишу: проблеми та 

перспективи. // Збірник матеріалів 

регіонального науково-практичного 

семінару (25 вересня 2015р.М. 

Камянець-Подільський) – Камянець-

Подільський: П.П. «Медобори-2006»  

  

 

 

 

 

 

 

2015 

Регіональне 

видання 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

Наукова 

стаття 

Педагогіка вищої школи 

періоду радикальних 

освітніх реформ: 

нереалізований потенціал  

Збірник наукових праць : Наукові 

записки Рівненського державного 

гуманітарного університету.  Рівне: 

РДГУ  

Випуск 12 

(55). Частина 

І 

 

 

 

2015 

Вітчизняне 

нефахове видання 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Потенціал досвіду 

створення Кам’янець-

Подільського 

університету у контексті 

сучасних тенденцій 

автономізації вишів 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. 

Серія історична та філологічна : наук. зб. 

/ [редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), В. С. 

Прокопчук, Л. М. Марчук (відп. ред.) та 

ін.]. – Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка,  

Вип. 11.  

 

 

 

 

2015. 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково- 

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й  

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Роботодавець як суб’єкт 

забезпечення 

конкурентного 

освітнього простору ВНЗ  

 

Современные инновационные технологи 

підготовки инженерных кадров для 

горной промышленности и транспорта.- 

Днепропетровск: Государственное 

высшее учебное заведение 

"Национальный горный университет",  

Вип. 12  

 

 

 

 

2015 

Видання України, 

включене до 

міжнародних 

наукометричних 

баз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

Система moodle як 

контекнт  формування 

індивідуальної траєкторії 

професійного 

саморозвитку студента  

 

Впровадження дистанційних технологій 

навчання у ВНЗ: засади, проблеми, 

практичний досвід: збірник тез виступів 

на міжвузівському науково- 

методичному вебінарі / Харківський 

  

 

 

 

 

 

Вітчизняне 

нефахове видання 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15207
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15207
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15207


Франчук Т.Й стаття торговельно-економічний інститут 

КНТЕУ. – Харків: РВВ ХТЕІ КНТЕУ 

2015 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

Пукас І.Л. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Перспективи оптимізації 

взаємодії школи та ВНЗ 

на етапі переходу на 

стандарти 

компетентнісної освіти  

Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки 

НАПН України [гол. ред. Лабунець 

В.М.]. –– Кам’янець-Подільський. 

Вип.20 .  Ч.1.  

 

 

 

 

2016 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

Наукова 

 стаття 

Формування 

взаємовідносин людини і 

природи в системі 

компетентнісної 

освітньої діяльності  

Екологія і природокористування в 

системі взаємовідносин природи і 

суспільства: матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції.  

Тернопіль 

Ч.2  

 

 

 

2016 

Вітчизняне 

нефахове видання 

 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Від контролю якості до 

управління якістю – 

сучасна парадигма 

реформаційних процесів 

в освіті  

 

Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана 

Огієнка: збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – 

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-

Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Вип. 15.  Т. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Регіональне 

видання 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Діяльність Івана Огієнка 

через призму сучасної 

парадигми 

управління освітою 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : 

науковий збірник : серія філологічна / 

[редкол.: Л. М. Марчук 

(гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та 

ін.]. Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка   

Вип. ХІІІ  

 

 

 

 

 

2016 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково- 

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіони як суб’єкти 

формування цілісного 

освітньо-наукового 

простору держави  

 

Вісник психології і педагогіки 

[Електронний ресурс] Педагогічний 

інститут Київського університету імені 

Бориса Грінченка, Інститут людини. К. 

URL 

Випуск 18  

 

 

 

 

Вітчизняне 

нефахове видання 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


 

Франчук Т.Й 

Наукова 

стаття 

:http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._п

раць_Випуск_18 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Життєтворчість та 

науково-професійна 

діяльність Івана Огієнка у 

вимірах пріоритетів 

саморозвитку студента   

 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : 

науковий збірник : серія історична та 

філологічна / [редкол.: Л.М.Марчук (гол. 

ред), В.П.Атаманчук (відп.ред.) та ін.]. – 

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-

Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка  

Вип. ХІІ  

 

 

 

 

 

 

2015 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково- 

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Дистанційна освіта як 

суб’єкт формування 

контенту професійного 

саморозвитку  

 

Дистанційне навчання як сучасна освітня 

технологія: збірник тез доповідей на 

Всеукраїнському науково-методичному 

семінарі з елементами вебінару (м. 

Харків, 25 лютого 2016 р.) / Харківський 

торговельно-економічний інститут 

КНТЕУ. – Харків: РВВ ХТЕІ КНТЕУ. 

URL: http://conf.htei.org.ua/wp-

content/uploads/2016/04/tezi-vebin02-

2016.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Видання України, 

включене до 

міжнародних 

наукометричних 

баз 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Псевдонаука и 

образование 

взаимозависимость 

механизмов побуждения 

и торможения  

Электронный периодический 

рецензируемый научный журнал.URL: : 

http://sci‐article.ru  

№30  

 

 

 

2016 

Наукове 

періодичне 

видання інших 

держав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

Целостное 

образовательное 

пространство как основа 

личностно 

ориентированных 

технологий 

Сборник материалов VIII 

Международной научной конференции 

«Совершенствование системы системы 

підготовки кадров в вузе: направления и 

технологи»  (Гродно). URL: 

https://elib.grsu.by/katalog/567231pdf.pdf?

d=true 

Ч.1.  

 

 

 

 

 

 

Закордонне  

видання 

http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць_Випуск_18
http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць_Випуск_18
http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/tezi-vebin02-2016.pdf
http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/tezi-vebin02-2016.pdf
http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/tezi-vebin02-2016.pdf
https://elib.grsu.by/katalog/567231pdf.pdf?d=true
https://elib.grsu.by/katalog/567231pdf.pdf?d=true


Франчук Т.Й стаття профессиональной 

подготовки специалиста 

2016 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

Пукас І.Л. 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Метапредметный поход в 

системе 

компетентностного 

образования 

Культура, наука, образование: проблемы 

и перспективы: Материалы V 

Международной научно- практической 

конференции (г. Нижневартовск, 09—10 

февраля 2016 года) / Отв. ред. А.В. 

Коричко.  – Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт. гос. ун-та,  

Ч. I.  

 

 

 

 

 

2016 

Закордонне  

видання 

 

 

 

 

Франчук Т.Й, 

Пукас І.Л. 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Образовательное 

пространство как основа 

формирования 

интегративного 

комплекса школы и вуза  

Актуальные вопросы обеспечения 

качества подготовки специалистов в 

прообразовательных : материалы ХVII 

науч.-практ. конф. (Воронеж, 19 мая 2016 

г.) / Воронеж. гос. пром.-гуманитар. 

колледж. – Воронеж: ВГПГК  

Ч. 2.  

 

 

 

 

2016 

Закордонне  

видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й. 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Контроль у системі 

компетентнісної освіти як 

умова забезпечення її 

неперервності 

Актуальні проблеми в системі освіти: 

загальноосвітній навчальний заклад – 

доуніверситетська підготовка –вищий 

навчальний заклад : зб. наук. праць 

матеріалів ІІ Всеукраїнськоїнауково-

практичної конференціїм. 

Київ,Національний авіаційний 

університет / наук. ред. Н. П. Муранова. 

– К : НАУ 

  

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Вітчизняне 

нефахове видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

Освітнє середовище як 

контент проектування 

змістово-технологічних 

основ дистанційного 

навчання  

Освітнє середовище як умова 

ефективності дистанційного навчання // 

Сучасні освітні технології дистанційного 

та електронного навчання: збірник тез 

доповідей на Всеукраїнському науково-

методичному семінарі з елементами 

вебінару (м. Харків, 27 лютого 2017 р.) / 

Харківський торговельно-економічний 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітчизняне 

нефахове видання 



Франчук Т.Й стаття інститут КНТЕУ. Харків: РВВ ХТЕІ 

КНТЕУ 

2017 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Суб’єктність позиції 

аспіранта як основа 

формування його 

мобільності в системі 

науково-освітньої 

діяльності  

Підготовка докторів філософії (PhD) в 

умовах реформування вищої освіти: 

матеріали Всеукраїнської науково-прак- 

тичної конференції (Запоріжжя, 5-6 

жовтня 2017 р.). Запоріжжя: Запорізький 

національний університет  

  

 

 

 

 

2017 

Вітчизняне 

нефахове видання 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Студент як суб’єкт 

формування 

комунікативної 

компетентності, 

інтеграції професійного 

та життєвого просторів  

 

Мова в професійному вимірі: 

комунікативно-культурний аспект: 

матеріали Міжнародної науково-

практичної онлайн-конференції. 19 

жовтня 2017 р. – Х.: НУЦЗУ  

  

 

 

 

 

2017 

Вітчизняне 

нефахове видання 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Від контролю якості до 

управління якістю  – 

сучасна формула 

управління освітою  

стаття 

Науково-методичний супровід 

педагогічних працівників у світлі 

Концепції нової української школи ІІ 

Інтернет-форуму / Зб. Матеріалів  

ред..кол. В.І.Очеретянко гол. Та ін.] 

Хмельницький 

  

 

 

 

 

2017 

Вітчизняне 

нефахове видання 

 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

Наукова 

 стаття 

Гармонiзацiя взаємодiї 

суб’єктiв виховання як 

системотвiрний чинник 

формування тверезого 

способу життя молодої 

людини  

Формування тверезого способу життя в 

сiм’ї та суспiльствi: матерiали IV наук.-

практ. конф., 4–5 листопада 2017 р., Київ 

/ Ред. I.В. Данилюк. – Київ 

URL  

http://science.tvereza.info/tv/2017/rt/bio/33

/0                                                                            

 2017 Вітчизняне 

нефахове видання 

 

 

 

 

 

Наукова 

 стаття 

Геном університету: 

основи актуалізації  

 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: 

науковий збірник: серія філологічна / 

[редкол.: Л.М.Марчук (гол.ред.), 

В.П.Атаманчук (відп.ред.) та ін.]. – 

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-

Вип. ХІІІ 2016 Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково- 

метричної бази 



 

Франчук Т.Й 

Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

Наукова 

 стаття 

Целостное 

образовательное 

пространство как фактор 

модернизации системы 

профессиональной 

подготовки кадров. ||  

Проблемы борьбы с преступностью и 

подготовки  

кадров для правоохранительных органов 

// материалы международной научно-

практической конференции.– Минск: 

Академия МВД  

 2017 закордонне 

видання 

 

 

 

 

Франчук Т.Й 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Интеграционные 

процессы в развитии 

образовательного 

пространства вуза 

 

Актуальные проблемы 

профессионального образования в 

Республике Беларусь и за рубежом: 

материалы IV Международной научно-

практической конференции, Витебск: В 

2-х ч. / Витебский филиал 

Международного университета 

«МИТСО»; редкол.: А.Л. Дединкин (гл. 

ред.) [и др.]. – Витебск,  

Ч.1 2017 закордонне 

видання 

Франчук Т.Й Наукова 

 стаття 

Социальные практики в 

структуре 

профессиональной 

підготовки специалиста  

 

Социальное знание и проблемы 

современного развития белорусского 

общества в условиях глобализации: 

материалы менджун. науч.-практ. 

конфер.  Минск: Ковчег 

 2017 закордонне 

видання 

Франчук Т.Й Наукова 

стаття 

Відкрите інформаційно-

освітнє середовище як      

складова цілісного 

освітнього простору ВНЗ  

збірник за підсумками звітної наукової 

конференції викладачів, докторантів і 

аспірантів : у 3-х томах. - Кам'янець-

Подільський : Кам'янець-Подільський 

національний  університет імені Івана 

Огієнка  

Вип..16. –Т.3 2017 Регіональне 

видання 

Франчук Т.Й., 

Пукас І.Л. 

Наукова 

стаття 

Інтеграційні процеси як 

базовий механізм 

формування відкритого 

освітнього простору 

навчального закладу 

Педагогічний дискурс URL 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2018_ 

Вип. 24 2018 Вітчизняне 

фахове видання 

України 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2018_


Франчук Т. Й. Наукова 

стаття 

Школа радості Василя 

Сухомлинського: 

потенціал формування 

моделі сучасної 

компетентнісної освіти. 

Реалізація гуманістичних ідей В. 

Сухомлинського в умовах Нової 

української школи / Зб. наук. пр. [ред. 

кол. : В. Є. Берека (гол.) та ін.]. – 

Хмельницький : ПП Символ 

 2018 Вітчизняне 

нефахове видання 

Франчук Т.Й Наукова 

стаття 

Інтеграційні процеси як 

методологічна основа 

формування історико-

філологічної 

компетентності 

майбутнього вчителя 

Гуманітарна освіта у вищій школі: 

історичний досвід, проблеми та 

перспективи. Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції / [редкол. С. Копилов 

(голова, наук. ред.), О. Завальнюк (заст. 

голови) та ін.]. Кам’янець-Подільський: 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

 2018 Вітчизняне 

нефахове видання 

Франчук Т.Й Наукова 

стаття 

Синергетичний підхід в 

системі компетентнісної 

освіти 

Проблеми дидактики історії : збірник 

наукових праць / [редкол.: С. Копилов 

(голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка 

Вип. 9 2018 Вітчизняне 

нефахове видання 

Франчук Т.И., 

Гапоненко С.Г 

Наукова 

 стаття 

Управленческие аспекты 

обеспечения безопасной 

образовательной среды в 

контексте 

компетентностной 

модели образования 

Педагогика безопасности: наука и 

образование: материалы Всероссийской 

научной конференции с международным 

участием. Екатеренбург, 30 ноября 2018 

г. /Урал. гос. пед. ун-т. Сост и ред. 

В.В.Гафнер, – Екатеренбург 

 2018 закордонне 

видання 

Франчук Т.Й Наукова 

 стаття 

Ідеї фундаторів 

Камянець-Подільського 

університету через 

призму сучасної освітньої 

стратегії розвитку 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : 

нковий збірник : серія філологічна / 

[редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. А. 

Рарицький (вщп. ред.) та ін.]. — 

Кам’янець-Подільський : Ка.м’янець-

ПодІльський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Вип. XV 2018 Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково- 

метричної бази 

Index Copernicus 



Франчук Т.Й Наукова 

 стаття 

Партнерська взаємодія в 

реалізації особистісно 

орієнтованих технологій 

формування творчої 

діяльності дітей 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Від творчого педагога до 

творчої дитини: гармонія партнерської 

взаємодії», (23-24 жовтня 2018 року) 

 

 2018 Вітчизняне 

нефахове видання 

Франчук Т.Й Наукова 

 стаття 

Потенціал змішаного 

навчання у забезпеченні  

персоналізації та 

неперервності 

професійної освіти 

Теорія і практика змішаного навчання у 

закладах вищої освіти( 28 лютого 2019): 

Збірник тез доповідей на 

Всеукраїнському семінарі з елементами 

вебінару: Харків  КНТЕУ 

 2019 Вітчизняне 

нефахове видання 

Франчук Т.Й Наукова 

 стаття 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в контексте 

компетентностной 

системы образования 

8-я международная конференция «ИКТ в 

образовании и науке». 

URL: http://birskin.ru/index.php/2012-02-

07-11-31-02/48-8-------/393-2019-04-21-

14-51-08 

 2019 закордонне 

видання 

Франчук Т.Й. Наукова 

 стаття 

Университет как субъект 

формирования соціально-

образовательной среды 

региона 

ХХ1 Уральские социологические чтения: 

Социальное пространство и время 

региона: проблемы устойчивого 

развития. Екатеренбург 15-16 марта 2018 

http://igup.urfu.ru/docs/science/Conference

s/Prog_SocialReadings_2018.pdf 

 

 2018 закордонне 

видання 

Франчук Т.Й. Наукова 

 стаття 

Методологічні основи 

наступності 

функціонування та 

розвитку освітніх систем: 

компетентнісний вимір 

Актуальні проблеми наступності 

дошкільної і початкової освіти: зб. 

матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 

Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

(м. Кам’янець-Подільський, 17−18 

квітня 2018). Київ: Міленіум, 

 

 2018 Вітчизняне 

нефахове видання 

Франчук Т.Й Наукова 

 стаття 

Змішане навчання: 

пріоритети та 

Змішане навчання у реформуванні 

освітньої моделі: збірник тез доповідей 

на Всеукраїнському науково-

 2018 Вітчизняне 

нефахове видання 

http://birskin.ru/index.php/2012-02-07-11-31-02/48-8-------/393-2019-04-21-14-51-08
http://birskin.ru/index.php/2012-02-07-11-31-02/48-8-------/393-2019-04-21-14-51-08
http://birskin.ru/index.php/2012-02-07-11-31-02/48-8-------/393-2019-04-21-14-51-08


прогнозовані проблеми 

імплементації 

методичному семінарі з елементами 

вебінару (м. Харків, 28 лютого 2018 р.) / 

Харківський торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ. – Харків: РВВ ХТЕІ 

КНТЕУ 

Франчук Т.Й. Наукова 

 стаття 

Освітній простір регіону 

як чинник ефективності 

реалізації  

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Підготовка 

майбутніх педагогів у контексті 

стандартизації початкової освіти» 

file:///C:/Users/Admin/DownloadsC-

2019.pdf 

 2019 Вітчизняне 

нефахове видання 

Франчук Т.Й Наукова 

 стаття 

Саморозвиток як основа 

компетентнісної освіти, 

формування 

конкурентного 

освітнього простору 

Підготовка конкурентоздатних фахівців: 

виклики 

сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-

практ.  

конф., Кривий Ріг, 25-26 квітня 2018 р./ 

за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т.І.Стойчик  

Кривий Ріг: КПГТЛ 

том 1 2018 Вітчизняне 

нефахове видання 

Франчук Т.Й. Наукова 

 стаття 

«Розумне місто» – 

це «місто, що 

навчається»»: 

пріоритети 

перспективного 

розвитку та управління 

 

Кам'янець-Подільський у контексті 

українсько-європейських зв'язків : 

матеріали V міжнародної науково-

практичної конференції 7-8 жовтня 2019 

року / [ред. кол.: Копилов С.А. 

(співголова), 

Сімашкевич М.Є. (співголова), Баженов 

Л.В. таін.]. – Кам'янець-Подільський : 

Буйницький О.А. 

 

 2019. Вітчизняне 

нефахове видання 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Методологічні 

аспекти формування і 

становлення 

вітчизняної дидактики 

в 20-х рр. ХХ століття 

Вісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

(педагогічні науки). Видавництво 

Державного закладу «Луганський 

№ 2 (285) 

2014 2014 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Ð�Ð°Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ð°Ð»Ð¸-ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�Ñ�Ñ�-Ð¤Ð�Ð�Ð�Ð�-2019.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Ð�Ð°Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ð°Ð»Ð¸-ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�Ñ�Ñ�-Ð¤Ð�Ð�Ð�Ð�-2019.pdf


національний університет імені 

Тараса Шевченка» 

Поліщук С.В., 

Лаврусевич 

Н.О. Монографія  Кам’янець-Подільський: Рута  2014   

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Організаційно-

педагогічні засади 

розвитку і 

становлення 

вітчизняної 

педагогічної освіти в 

Україні в ХХ столітті 

Збірник наукових праць Педагогічна 

освіта: теорія і практика. 

Випуск 1 

(16 2014) 2014 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Доцільність введення 

трудового навчання в 

сучасному середньому 

загальноосвітньому 

закладі 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка: зб. 

за підсумками звітної наук. конф. 

викладачів, докторантів і аспірантів. 

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Вип. 14. 

(Т. 3. 

2015) 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Поліщук В.С. 

Наукова 

стаття 

Адміністративно-

правовий захист прав 

інтелектуальної 

власності 

Інтелектуальна власність : погляд з 

ХХІ ст. Збірник наукових праць за 

матеріалами V Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 14-

16 жовтня 2015 р. / за заг. ред. А.І. 

Кузьмінського, О.П. Орлюк. – 

Черкаси : Чабаненко Ю.А.  2015  

 

 

 

Наукова 

стаття 

Необхідність 

вдосконалення 

навчального і 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

Вип. 19 

(2-2015) 2015 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 



 

 

 

Поліщук С.В. 

виховного процесів у 

вітчизняній школі 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. Наукова 

стаття 

Доцільність 

застосування у 

сучасній вітчизняній 

школі елементів 

навчання і виховання 

вчень зарубіжних 

педагогів-

реформаторів 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : 

збірник за підсумками звітної 

наукової конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів 

Вип. 15. 

(Т. 3 

2016) 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Поліщук В.С. 

Наукова 

стаття 

Правові основи 

реєстрації авторського 

права в Україні. 

Інтелектуальна 

власність: погляд з 

ХХІ століття 

Збірник наукових праць за 

матеріалами VІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (12-

13 жовтня 2016 року) / За заг. ред. 

О.В. Черевка, О.П. Орлюк. – 

Черкаси: Черкаський національний 

університет ім. Б. Хмельницького  2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Рух за реформу 

шкільної справи в 

Україні в 20-х роках 

ХХ століття 

Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Ціннісні орієнтації в управлінні 

процесом підготовки фахівців 

педагогіки вищої школи»: матерали 

конференції / ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН 

України; Кам'янець-Подільський  

національний університет імені Івана 

Огієнка  2016  



 

 

Поліщук С.В. 

 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Шляхи реформування 

і розбудови 

вітчизняної школи в 

контексті Закону 

України «Про освіту» 

і «Національної 

доктрини розвитку 

освіти в Україні у ХХІ 

столітті» 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип.20 (1-

2016) 2016 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Поліщук В.С. Наукова 

стаття 

Форми, методи та 

підходи до організації 

самостійної та 

індивідуальної роботи 

студентів в умовах 

кредитно-модульної 

системи організації 

навчального процесу 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип.21 (2-

2016) 2016 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Педагогічна освіта в 

Україні в 20-х роках 

хх століття 

Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету імені 

Івана Огієнка. Історичні науки 

Вип. 9 

(2016) 2016  

 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Педагогічні доробки 

вітчизняних вчених В 

області розвитку і 

становлення 

вітчизняної освіти 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип.23 (2-

2017) 2017 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Соціальне виховання 

в системі освітньої 

політики України (20-

ті роки ХХ століття) 

Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 

«Вітчизняна наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи розвитку» : 

Зб. наук. праць. 

Вип. 41 

(2018) 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Патріотичне 

виховання як засіб 

становлення 

особистості 

Формування національно-культурної 

ідентичності особистості у викликах 

часу: збірник матеріалів 

Всеукраїнського столу (до 100-річчя 

від заснування Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка)  2018  

 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Реформування 

вітчизняної освітньої 

системи в період 

національно-

визвольних змагань 

(20-ті рр. ХХ століття) 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип.24 (1-

2018) 2018 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Виховання дітей у 

контексті вчень 

зарубіжних педагогів-

реформаторів 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип.24 (1-

2018) 2018 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Туристські ресурси 

Хмельниччини. Їх 

значення у 

Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету імені 

Івана Огієнка. Історичні науки 

Вип. 10 

(2018) 2018 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 



 

 

 

Поліщук С.В. 

формуванні 

громадської 

самосвідомості 

студентської молоді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Місце трудового 

виховання у 

вітчизняній освітній 

системі в період 

становлення 

незалежної 

Української держави 

(20-ті роки ХХ 

століття) 

Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

молодих вчених «Сучасні тенденції 

та перспективи розвитку сучасної 

освіти та науки» (22 березня 2018 

року). Кам’янець-Подільський : ТОВ 

«Друкарня Рута»  2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Концепція 

соціального 

виховання, її вплив на 

становлення 

національної школи в 

добу визвольних 

змагань 

Матеріали ХХХІХ Міжнародної 

науково-практичній Інтернет-

конференції «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти 

в умовах глобалізації»»: Зб. наук. 

праць, Переяслав-Хмельницький 

Вип. 39 

(2018) 2018  

 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Педагогічна спадщина 

І. Огієнка. Її вплив на 

громадянське 

виховання учнівської 

та студентської 

молоді 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип.25 (2-

2018) 2018 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

 

 

Наукова 

стаття 

Духовне виховання 

студентської молоді у 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіт : 

науковий збірник : серія філологічна 

Вип. XV 

(2018) 2018 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 



 

 

 

Поліщук С.В. 

творчій спадщині 

І. Огієнка 

 

 

 

 

 

 

Поліщук С.В. 

Наукова 

стаття 

Розвиток закладів 

вищої освіти в Україні 

у 20-х рр. ХХ ст. та 

управління ними 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип.26 (1-

2019) 2019 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Поліщук С.В. 

Яцемірська І.А. 

Наукова 

стаття 

Особливості реалізації 

інклюзивної освіти в 

Україні 

Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць ; Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

Інститут педагогіки НАПН України 

Вип.26 (1-

2019) 2019 

Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Державна національна 

програма «Освіта 

(Україна ХХІ 

століття)» та її роль у 

реформуванні системи 

управління вищою 

освітою в Укра-їні 

(історико-

педагогічний аспект) 

Збірник наукових праць “Педагогічна 

освіта: теорія і практика”.  

Вип. 17 

(2-2014) 

2014 Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Імплементація Закону 

України «Про вищу 

освіту»: ризики і 

перспективи 

Актуальні проблеми педа-гогічної 

науки: Матеріали сьомої 

Всеукраїнської на-уково-практичної 

заочної конференції «Актуальні 

проблеми педагогічної нау-ки» 

(м.Миколаїв, 14-15 лис-топада 2014 

р.). ГО «Інсти-тут освітньої та 

 2014 Наукове 

періодичне 

видання інших 

держав 

 



молодіжної політики»; Науково-нав-

чальний центр прикладної 

інформатики НАН України.  

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Кафедра як елемент 

організаційної 

структури управління 

вищим нав-чальним 

закладом: історико-

управ-лінський аспект 

Наукові праці Кам'янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка: 

збірник за підсум-ками звітної 

наукової кон-ференції викладачів, 

докто-рантів і аспірантів (24-25 

березня 2015 року) 

Вип. 14. 

Т.3. 

2014 Видання України 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Засади формування 

світоглядної 

свідомості та 

ціннісних орієнтацій 

молоді шляхом 

національного 

виховання у працях 

Дурдуківського В. Ф. 

Актуальні проблеми психо-логії 

особистості та між-особистісних 

взаємин, 23 квітня 2015 р.: Матеріали 

VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції  

 2015 Видання України 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Вивчення досвіду 

функціонування 

авторських шкіл як 

елемент формування 

педагогічної 

компетенції 

здобувачів вищої 

освіти 

Педагогіка: традиції та інно-вації. 

Матеріали  ІІ Міжна-родної науково-

практичної конференції (м. Харків, 

15-16 травня 2015 року).  

 2015 Видання України 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Осмислення 

словесності і творчий 

підхід до гуманітарної 

освіти школярів у 

педагогічній концепції 

О.Р.Мазуркевича 

Сучасна педагогіка: теорія, методика, 

практика. Матері-али ІІ міжнародної 

науково-практичної конференції 

(м.Хмельницький, 16-17 жовтня 2015 

року).  

 2015 Видання України 



Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Генеза поглядів на 

питання морального 

виховання української 

молоді у педагогічній 

спадщині 

О.Р. Мазуркевича  

Проблеми сучасної психо-логгії: 

Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільсь-кого національного універ-

ситету імені Івана Огієнка, Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України   

Вип. 30 2015 Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Педагогічна та 

науково-методична 

спадщина 

О.Р.Мазуркевича в 

оцінці науковців 

 

Людинознавчі студії: збір-ник 

наукових праць Дрого-бицького 

державного педа-гогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Педа-гогіка»  

Випуск 

2/34 

(2016) 

2016 Видання України, 

включене до 

міжнародних 

науково-

метричних баз 

Journal Impakt 

Factor, CiteFactor 

– Akademic 

Scientifik Journals 

Indexing, 

Scientifik 

Indexing Services, 

ResearchBid- 

Akademic 

resource index, 

Google Scolar, 

Polish Scholarly 

Bibliography 

(PBN), Russian 

Science Citation 

Index (РИНЦ) 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Погляди 

О.Р.Мазуркевича на 

роль вчителя у 

формуванні 

національної 

самосвідомості учнів 

Актуальні проблеми психо-логії 

особистості та між осо-бистісних 

взаємин, 23 квіт-ня 2016 р.: 

Матеріали VІІІ Міжнародної 

науково-прак-тичної конференції 

 2016  



загальноос-вітніх 

навчальних закладів 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Педагогічні ідеї 

О. Р. Мазуркевича 

щодо розбудови 

системи націо-нальної 

освіти в Україні 

Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Поділь-ський національний універ-

ситет імені Івана Огієнка; Інститут 

педагогіки НАПН України  

Вип. 20 

(1-2016). 

Ч І. 

2016 Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Погляди О.Р. 

Мазуркевича на ре-

формування шкільної 

літературної освіти 

(кінець 70-х –80 –і рр. 

ХХ століття) 

O.R. Mazurkevych’s 

views on the school 

literary education 

reforming (in the late 

seventies – in the 

eighties of the twentieth 

century) 

Чехія,  

Stredoevropsky vestnik  pro vedu a 

vyzkum – Praha: Publishing house 

Education and Science 

 2016 Наукове 

періодичне 

видання інших 

держав 

 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

О. Р. Мазуркевич і 

В. О. Сухомлин-

ський: роки 

співдружжя 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національно-го 

університету імені Івана Огієнка: 

збірник за підсум-ками наукової 

конференції викладачів у 3 томах.  

Вип.16.  

Т.3. 

2017  

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Проблема формування 

наукового світогляду 

учнів на уроках 

літерату-ри, в 

позакласній та 

позашкільній роботі у 

Актуальні проблеми психо-логії 

особистості та міжосо-бистісних 

взаємин, 23 квіт-ня 2017 р.: 

Матеріали ІХ Міжнародної науково-

практичної конференції 

 2017  



педагогічній концепції 

О.Р.Мазуркевича 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Діяльність 

О. Р. Мазуркевича як 

організатора науково-

методичних 

досліджень у галузі 

літератури. 

Проблеми та перспективи розвитку 

освіти. Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

(м. Львів, 30-31 березня 2017) 

 2017  

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Мазуркевич О.Р. про 

вплив літера-тури на 

формування 

особистості учня 

Концептуальні шляхи роз-витку: 

педагогічні науки / Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конфе-ренції (м.Дніпро, 12-13 травня 

2017 року) 

 2017  

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Роль О.Мазуркевича у 

поверненні забутих 

імен в історії 

педагогіки 

Педагогічні інновації: ідеї, реалії, 

перспективи: збірник наукових праць 

/ В.М.Мад-зігон (голов. ред.) та ін. 

Київ : Інститут обдарованої дитини 

НАПН України  

Випуск 

1(18). 

2017.  

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Історико-педагогічні 

дослідження О. Ма-

зуркевичем 

педагогічних поглядів 

передових діячів 

освіти, науки і 

культури дорадянської 

доби в контексті 

розвитку педагогічної 

науки 

Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Поділь-ський національний універ-

ситет імені Івана Огієнка; Інститут 

педагогіки НАПН України   

Вип. 24 

(1-2018). 

Ч. І. 

2018 Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Роль вчителя у 

формуванні моти-

ваційно-ціннісної 

сфери особистості 

Актуальні проблеми психо-логії 

особистості та міжосо-бистісних 

взаємин», 23 квітня 2018 р.: 

Матеріали Х Міжнародної науково-

практичної конференції 

 2018  



Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Формування 

професійної компетен-

тності майбутнього 

вчителя англій-ської 

мови на засадах 

особистісно-

орієнтованої моделі 

освіти 

Збірник Матеріали IV Все-української 

конференції мо-лодих вчених 

«Сучасні тен-денції розвитку науки та 

ос-віти» (22 березня 2018 р.). 

Кам’янець-Подільський 

 2018  

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Роль вчителя у 

формуванні осо-

бистості учня в 

педагогічній кон-

цепції О. Мазуркевича 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : зб. 

за підсумками звітної наукової 

конферен-ції викладачів, докторантів 

і аспірантів : у 3-х томах.  

Вип. 17. 

Т. 3. 

2018  

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Загальнотеоретичні 

засади шкільної 

літературної освіти у 

педагогічній спадщині 

О.Р.Мазуркевича 

Науковий вісник Меліто-польського 

державного пе-дагогічного 

університету: зб. наук. праць Серія 

„Педагогіка»   

Вип. 20 

(1). 

2018  

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Автономія закладу 

вищої освіти: віхи 

розвою 

Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Збірник наукових праць / Кам’янець-

Поділь-ський національний універ-

ситет імені Івана Огієнка; Інститут 

педагогіки НАПН України  

Вип. 25 

(2-2018).  

Ч. І. 

2018 Видання України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Вплив Остапа Вишні 

на формування 

світоглядної позиції 

академіка 

О.Р.Мазуркевича 

Актуальні проблеми психо-логії 

особистості та між-особистісних 

взаємин. 23 квітня 2019 р.: Матеріали 

ХІ Міжнародної науково-практичної 

конференції 

 2019  

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Інноваційні аспекти 

методичної роботи в 

науково-педагогічній 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національно-го 

університету імені Івана Огієнка : зб. 

Вип. 18. 

Т. 3. 

2019  



діяльності 

О.Р.Мазуркевича 

за підсумками звітної наукової 

конферен-ції викладачів, докторантів 

і аспірантів : у 3-х томах.,  

Боднар Д.М. Наукова 

стаття 

Формування 

моральних якостей 

дітей дошкільного 

віку у процесі 

взаємодії закладу 

дошкільної освіти і 

сім’ї 

Актуальні проблеми сучас-ної 

психології: перспективні та 

пріоритетні напрями на-укових 

досліджень молодих науковців, 19 

листопада 2019 р. : Матеріали V Між-

народної науково-практич-ної 

конференції 

 2019  

 


