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Передмова 
 

Із включенням України до світового освітнього та наукового простору, 
докорінним чином змінюються вимоги щодо освіти в цілому і вищої освіти 
зокрема. Система освіти потребує суттєвих реформ з метою виходу на передові 
рубежі освіти і науки. 

Історичні виклики ХХІ століття, їх новизна та масштабність обумовлюють 
необхідність прогнозування інноваційного розвитку вищої освіти, забезпечення 
змін, які є кардинальними у змістових, технологічних, управлінських домінантах, 
спрямованих на виховання конкурентоспроможної, соціально-мобільної та 
компетентної особистості. Лише через освіту ми зможемо виховати людину, 
здатну творити, сприймати нововведення та зміни. Для цього необхідно 
реформувати освіту, зробити її інноваційною за характером. 

Вища освіта покликана своїм фаховим призначенням ініціювати новаторські, 
інноваційні, евристичні підходи, які відповідали б на виклики сьогодення й 
узгоджувалися б з перспективами майбуття. 

Досвід модернізації системи освіти України показав, що якість вищої освіти 
визначається передусім якістю стандартів освіти та професійної підготовки, 
інфраструктурами внутрішнього й зовнішнього середовища, рівнем управління 
навчальним закладом. 

Реформування й розвиток вищої освіти можливі за умов розробки та 
використання інновацій в навчальному процесі під час оволодіння суб’єктами 
процесу системою сучасних наукових знань, наповнення навчальних програм 
результатами вітчизняних та зарубіжних наукових і дидактичних досягнень, а 
також широкого впровадження науково-пошукових та дослідних розробок у 
навчальний процес. 

Розвиток вищої освіти ґрунтується на використанні досвіду світової і 
національної освітніх систем, на послідовності розвитку науки і новітніх 
технологій. Засвоєння зарубіжного досвіду збагачує національну модель розвитку 
вищої освіти української держави. 

Бібліографічний список містить найбільш актуальну та вичерпну інформацію 
з питань організації вищої освіти в Україні, зарубіжного досвіду, виховання 
студентів та методики викладання фундаментальних та фахових наук.  

Основна частина інформації у виданні взята з періодичних видань, які 
надійшли до бібліотеки ЖНАЕУ за 2012–2013 роки, а також включені електронні 
ресурси з періодичних видань України освітянської галузі. 

Бібліографічний список рекомендовано ректорату вузу, науково-
педагогічному складу ЖНАЕУ, студентам університету. 

 
Нормативно-законодавчі документи 

 
Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року : указ Президента України № 344 від 25.06.2013 // Урядовий кур’єр. – 
2013. – 4 лип. 
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Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів : закон України від 20 листоп. 2012 
№ 5499 / Верховна Рада України // Вища школа. – 2013. – № 3. – С. 96–99. 

Про затвердження Порядку формування державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : постанова КМУ від 15.04.2013 
№ 306 // Офіційний вісник України. – 2013. – 7 трав. (№ 33). – С. 47–65. 

Про затвердження переліку державних соціальних стандартів у сфері освіти : 
розпорядження КМУ № 499-р від 12.06.2013 // Урядовий кур’єр. – 2013. – 18 лип. 

Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо 
навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних 
працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за 
кордоном у 2013 році : наказ МОНмолодьспорту України від 01.03.2013 № 306 // 
Офіційний вісник України. – 2013. – 12 квіт. (№ 26.). – С. 119–121. 

Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : 
наказ МОНмолодьспорту України від 24.01.2013 № 48 // Офіційний вісник 
України. – 2013. – 19 квіт. (№ 28). – С. 328–337. 

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння 
вчених звань від 01.03.2013 : наказ МОНмолодьспорту України від 01.03.2013 
№ 309 // Атестаційний вісник. – 2013. –№ 4. – С. 72–73. 

Про затвердження Положення про національну систему рейтингового 
оцінювання діяльності вищих навчальних закладів : наказ МОНмолодьспорту 
України від 20.12.2011 № 1475 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 6. – 
С. 91–93. 

Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 
2013 році : наказ МОНмолодьспорту України від 05.11.12 № 1244 // Вища 
школа. – 2013. – № 1. – С. 89–111. 

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 
конкурсному відборі до вищих навчальних закладів : затв. наказом 
МОНмолодьспорту України від 05.11.2012 № 1244 // Вища школа. – 2013. – 
№ 1. – С. 112–116. 

 
Вища освіта в Україні і за кордоном 

 
Адамова І. Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми / 

І. Адамова, Т. Головачук // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. – 
2012. – Вип. 10. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpm/2012_10/Adamova.pdf. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15. 11. 2013. 

Богданова Т. Концептуально про головне : [нотатки з Загальних зборів 
Академії педагогічних наук України, на яких обговорювалася тема 
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«Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в 
сучасних умовах»] / Т. Богданова // Освіта України. – 2012. – 19 листоп. 

Гала С. В. Функціонування системи вищої освіти Китаю: аналіз досвіду / 
С. В. Гала // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 72–77. 

Гриневич Л. Дві моделі вищої освіти – два шляхи розвитку країни / 
Л. Гриневич // Голос України. – 2013. – 19 лют. 

Зварич І. Оцінювання педагогічної компетентності викладачів США: досвід 
для вищих навчальних закладів України / І. Зварич // Вища школа. – 2013. – 
№ 6. – С. 83–91. 

Зварич І. Тестування педагогічної компетентності викладачів США / 
І. Зварич // Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 92–99. 

Іванов С. Філософія і фундаменталізація університетської освіти / С. Іванов, 
М. Кітов // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 20–26. 

Калашнікова С. Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові 
орієнтири / С. Калашнікова // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 80–84. – 
Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/sk_europ_policy.pdf. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 16.10.2013. 

Козієвська О. Проблема вибору галузей навчання іноземними студентами: 
міжнародний розподіл / О. Козієвська // Вища школа. – 2013. – № 2. – С. 60–72. 

Кремень В. На часі наукове осмислення інноваційної педагогічної освіти та її 
впровадження : [інтерв’ю] / В. Кремень; записала О. Солодовнік // Освіта 
України. – 2013. – 8 квіт. 

Кремень В. Чому і що потрібно змінювати в українській освіті? [навчатись 
впродовж життя і застосовувати знання як основу практичної діяльності] / 
В. Кремень // Урядовий кур’єр. – 2012. – 1 листоп. 

Куклін О. Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України / 
О. Куклін // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 28–36. 

Кучеренко Т. Вища освіта в Україні: між традиціями та інноваціями / 
Т. Кучеренко // Житомирщина. – 2012. – 7 верес. 

Моісеєва Т. Освіта на роздоріжжі: [зареєстровані в парламенті проекти 
пропонують діаметрально протилежні шляхи розвитку] / Т. Моісеєва // Урядовий 
кур’єр. – 2013. – 9 квіт. 

Познаховський В. Роль та значення вищих навчальних закладів у формуванні 
конкурентоспроможності фахівців на ринку праці [Електронний ресурс] / 
В. Познаховський, А. Куковський // Нова педагогічна думка. – 2012. – № 1. – 
Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2012_1/2poznah.pdf. – 
Назва з екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Садлак Я. Еволюція вищої освіти: від регіонального масштабу до 
глобального / Я. Садлак // Дзеркало тижня. – 2012. – 2 черв. 

Сорокіна Г. Дослідження передумов розвитку функціонально компетентної 
особистості у вищій школі / Г. Сорокіна // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 57–71. 

Степко М. Світові тенденції розвитку системи вищої освіти та проблеми 
забезпечення якості вищої освіти / М. Степко // Вища школа. – 2013. – № 7. – 
С. 13–22. 
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Чуба О. Розвиток конкурентоздатності викладача вищої школи [Електронний 
ресурс] / О. Чуба // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 1. – 
С. 85–92. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2013_1/Chuba.htm. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15.11.1013. 

Шульга Н. Д. Розвиток освіти України: стратегія, мета, принципи / 
Н. Д. Шульга // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 48–50. 

 
Аграрна освіта 

 
Амеліна С. Діалогічні методи навчання в аграрному ВНЗ [Електронний 

ресурс] / С. Амеліна // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування 
України. Сер. Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2011 – Вип. 159, ч. 1. – Режим 
доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2011_159_1/11as.pdf. – 
Назва з екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Берегова Г. Д. Філософська компонента в освітньо-виховному процесі 
аграрних вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / Г. Д. 
Берегова // Освіта та педагогічна наука. – 2013. – № 4. – Режим доступу: 
http://pedagogicaljournal.luguniv.edu.ua/archive/2013/N4/articles/5/Berehova_ua.pdf. – 
Назва з екрана. – Дата звернення: 18.11.2013. 

Галайко Ю. А. Особливості фундаментальної підготовки менеджерів в 
аграрних вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Ю. А. Галайко // 
Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер. 
Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2011 – Вип. 159, ч. 1. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2011_159_1/11gia.pdf. – Назва 
з екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Заскалєта С. Г. Система професійної підготовки фахівців аграрної галузі: 
напрями модернізації [Електронний ресурс] // Непреривна професійна освіта: 
теорія і практика. – 2012. – Вип. 3–4. – С. 30–35. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NPO/2012_3-4/Zaskal.pdf. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Малік М. Й. Управління підготовкою і підвищенням кваліфікації персоналу 
аграрних підприємств / М. Й. Малік, А. Д. Чикуркова // Економіка АПК. – 2012. – 
№ 2. – С. 3–10. 

Мельничук Д. О. Від університету про життя та довкілля – до життя й 
довкілля / Д. О. Мельничук // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 12–17. 

Мишак О. Обгрунтування потреби у формуванні гуманістичної 
спрямованості майбутніх біотехнологів аграрної галузі / О. Мишак // Вища 
школа. – 2013. – № 6. – С. 103–108. 

Нєлєпова А. В. Стан розвитку дистанційного навчання в розрізі вищих 
аграрних навчальних закладів [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Нац. ун-ту 
біоресурсів і природокористування України. Сер. Педагогіка. Психологія. 
Філософія. – 2011 – Вип. 159, ч. 1. – Режим доступу: 
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http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2011_159_1/11naw.pdf. – Назва 
з екрану. – Дата звернення: 15.11.13. 

Нічуговська Л. І. Стратегія і менеджмент розвитку інформаційної 
мобільності майбутнього аграрія-дослідника у ВНЗ [Електронний ресурс] / 
Л. І. Нічуговська // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування 
України. Сер. Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2011 – Вип. 159, ч. 1. – Режим 
доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2011_159_1/11mli.pdf. – 
Назва з екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Повозніков М. Г. Бажання бути кращими / М. Г. Повозніков // Тваринництво 
України . – 2013. – № 6. – С. 4–7. 

Стецюк К. Поетапне формування екологічної культури майбутніх фахівців 
вищої аграрної школи / К. Стецюк // Вища школа. – 2012. – С. 74–79. 

 
Реформування вищої освіти 

 
Васюк А. Наукові підходи до аналізу освітніх реформ / А. Васюк // Вища 

освіта України. – 2013. – № 2. – С. 20–25. 
Вітренко Ю. Взаємозв’язок освіти та зайнятості населення України в умовах 

ринкової економіки: пошук узгодженості / Ю. Вітренко // Вища школа. – 2013. – 
№ 3. – С. 7–18. 

Козієвська О. Вища освіта в Україні: уроки реформування / О. Козієвська // 
Вища школа. – 2013. – № 6. – С. 49–62. 

Комаров В. Законодавче забезпечення модернізації вищої освіти / В. 
Комаров // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 23–33. 

Костенко Г. І. Моделювання собівартості освітньої послуги вищого 
навчального закладу / Г. І. Костенко, О. А. Рожок // Актуальні проблеми 
економіки. – 2012. – № 12. – С. 190–195. 

Хохленко О. Регулятивні механізми в системі забезпечення та розвитку вищої 
освіти в Україні / О. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – 
№ 12. – С. 106–107. 

Туркот Т. І. Імідж вищого навчального закладу в контексті 
конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг [Електронний ресурс] / 
Т. І. Туркот, І. А. Новосад // Таврійський вісник освіти. – 2012. – № 1. – Режим 
доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tvo/2012_1/022.pdf. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

 
Болонський процес та євроінтеграція 

 
Андрюшина О. Теоретико-методологічні засади використання індикаторів 

моніторингу якості освіти в США / О. Андрюшина // Вища школа. – 2012. – 
№ 8. – С. 104–113. 

Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої 
освіти та наукового дослідження : моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт 
[Електронний ресурс] / Міжнарод. благод. фонд «Міжнародний фонд дослідж. 

7 
 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2011_159_1/11naw.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2011_159_1/11mli.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tvo/2012_1/022.pdf


освіт. політики»; кер. авт. кол. Т. В. Фініков. – К.: Таксон, 2012. – 54 с.– Режим 
доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=54018. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 16.10.2013. 

Гончаров С. Про деякі проблеми вищої та середньої освіти в Україні в 
контексті Європейської кредитно-трансферної системи навчання [Електронний 
ресурс] / С. Гончаров // Нова педагогічна думка. – 2012. – № 1. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2012_1/1goncaro.pdf. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Дебич М. Європейські інновації у підготовці кадрів для ХХІ століття / 
М. Дебич // Вища освіта. – 2012. – № 4. – С. 86–91.  

Косенко О. Європейський Союз та Україна: спільне і відмінне у вищій освіті / 
О. Косенко // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 81–83. 

Леновицька О. На шляху європейської інтеграції / О. Леновицька // Дзеркало 
тижня. – 2012. – 2 черв. 

Луговий В. І. Національна рамка кваліфікацій як інструмент інтеграції до 
Європейського простору вищої освіти [Електронний ресурс] / В. І. Луговий, 
О. М. Слюсаренко., Ж. В. Таланова // Вища освіта України. – 2012. – № 1, 
дод. №1: Інтеграція вищої школи України до європейського та світового 
освітнього простору. – С. 6–12. – Режим доступу: 
http://ihed.org.ua/images/doc/luh_tal_sl_nrk.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення: 
16.10.2013. 

Партоленко Р. У боротьбі за знання виживає спритніший: [вісім років тому 
Україна приєдналася до Болонського процесу] /Р. Партоленко // Урядовий 
кур’єр. – 2013. – 27 квіт. 

Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції 
України в європейський освітній простір / С. Серебрянський // Вища школа. – 
2013. – № 4. – С. 7–14. 

Фініков Т. Чи потрібен нам Європейський освітній простір? [законодавчі 
зусилля щодо імплементації рекомендацій Болонського процесу досі 
залишаються малоефективними] / Т. Фініков // Урядовий кур’єр. – 2012. – 1 
листоп. 

Ципко В. Інтеграція України до європейського освітнього простору з позицій 
філософського виміру освіти / В. Ципко // Вища школа. – 2012. – № 6. – С. 44–50. 

 
Інновації в освіті 

 
Гаращук О. В. Інноваційні технології забезпечення високої якості підготовки 

кадрів: генезис і тенденції / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Актуальні проблеми 
економіки. – 2013. – № 3. – С. 43–53. 

Дмитрієв В. Ю. Особливості ринку освітніх послуг у системі вищої освіти 
[Електронний ресурс] / В. Ю. Дмитрієв // Народна освіта : електрон. наук. фах. 
вид. – 2012. – Вип. 3. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-
journals/NarOsv/2012_3/12dvusvo.htm. – Назва з екрану. – Дата звернення: 
15.11.2013. 
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Кремень В. Г. Інноваційні аспекти освітньої діяльності [Електронний 
ресурс] / В. Г. Кремень // Теорія і практика управління соціальними системами. – 
2013. – № 1. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tipuss/2013_1/Krem.pdf. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Луговий В. І. Фінансово-економічне забезпечення дослідницько інноваційної 
діяльності вітчизняної та світової вищої освіти: порівняльний аналіз 
[Електронний ресурс] / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Вісн. Київського нац. ун-
ту технологій та дизайну. – 2012. – № 4, темат. вип. : Ефективність організаційно-
економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. – С. 9–
18. – Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/luh_tal_financy.pdf. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 16.10.2013. 

Суліма Є. Інноваційні виклики сучасності й динаміка модернізації 
національної освіти / Є. Суліма // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 7–12. 

Третяк А. Інновації навчального процесу у землеустрої: нова навчальна 
програма/ А. Третяк, М. Ступень, І. Колганова // Землевпорядний вісник. – 
2013. – № 5. – С. 13–16. 

Третяк А. Стандартизація та нормування у землеустрої: інновації навчальної 
програми / А. Третяк, В. Другак, І. Колганова // Землевпорядний вісник. – 2013. – 
№ 2. – С. 45–49. 

Янковська Л. А. Передумови інноваційного розвитку професійної освіти 
вищої школи / Л. А. Янковська, Л. М. Захарчин // Актуальні проблеми 
економіки. – 2012. – № 5. – С. 228–234. 

 
Управління ВНЗ 

 
Антіпова Г. Донецькі "виші" – порушення, за порушенням... / Г. Антіпова // 

Фінансовий контроль. – 2013. – № 3. – С. 51–53. 
Братусь Т. Державне замовлення для... приватників / Т. Братусь // Фінансовий 

контроль. – 2013. – № 3. – С. 54–55. 
Васильєв А. Вебометричні рейтинги як складова інструментарію ефективного 

менеджменту ВНЗ / А. Васильєв, Д. Фільченко // Вища школа. – 2013. – № 2. – 
С. 37–44. 

Головенкін В. Щодо форм документів із підготовки кадрів у вищих 
навчальних закладах / В. Головенкін // Вища школа. –2013. – № 2. – С. 45–52. 

Калашнікова С. А. Організаційний розвиток вищого навчального закладу та 
його значення у розбудові лідерського потенціалу університетів [Електронний 
ресурс] / С. А. Калашнікова // Вища освіта України. – 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1. – 
С. 40–43. – Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/sk_orgrozvytok.pdf. – 
Назва з екрану. – Дата звернення: 16.10.2013. 

Ломоносов А. В. Проблеми удосконалення заробітної плати у вищій освіті на 
основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
бюджетної сфери / А. В. Ломоносов // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – 
С. 66–70. 

9 
 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tipuss/2013_1/Krem.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/luh_tal_financy.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/sk_orgrozvytok.pdf


Тихомирова Є. Проблеми формування іміджу освітнього закладу 
[Електронний ресурс] // Нова педагогічна думка. – 2012. – № 1. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2012_1/2tihomir.pdf. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Фадєєв В. Взаємозв’язок між потребами роботодавців і компетенціями 
випускників ВНЗ [Електронний ресурс] // Педагогіка і психологія професійної 
освіти. – 2012. – № 2. – С. 185–192. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2012_2/Fadieiev.htm. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

 
Гуманізація освіти і виховання 

 
Балагура О. Глобалізація морально-духовних цінностей в освітньому 

просторі / О. Балагура // Вища школа. – 2013. – № 8. – С. 89–94. 
Безвершук Г. Незмінний чинник розвитку інтелекту, або чому і як треба 

вивчати культурологію / Г. Безвершук // Вища школа. – 2013. – № 3. – С. 71–79. 
Галиця О. Психологічні аспекти навчального процесу у вищих навчальних 

закладах / О. Галиця // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 48–56. 
Зюзіна Т. Потенціал гуманітарних дисциплін у формуванні світоглядних 

позицій студентства / Т. Зюзіна // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 41–45. 
Іванов С. Філософія і фундаменталізація університетської освіти / С. Іванов, 

М. Кітов // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 20–26. 
Кобильнік Л. М. Психологічні засади творчого потенціалу студентської 

молоді в процесі самоактуалізації їх особистості [Електронний ресурс] / 
Л. М. Кобильнік // Наука і освіта. – 2012. – № 3. – С. 70–74. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/2012_3/st/Kob.htm. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Удод О. Методологія історії та гуманітаризація знання / О. Удод, М. Юрій // 
Вища школа. – 2013. – № 3. – С. 54–56.  

Хоружий Г. Студентоцентризм як принцип академічної культури / 
Г. Хоружий // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 7–24. 

 
Методика викладання дисциплін 

 
Балашова С. Використання ігрових технологій у підготовці фахівців 

економічного профілю до іншомовного спілкування [Електронний ресурс] / 
С. Балашова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2012. – № 2. – С. 48–
54. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2012_2/Balash.htm. – 
Назва з екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Гавриленко О. Структура викладання екології у вищих навчальних закладах / 
О. Гавриленко // Вища школа. – 2012. – № 6. – С. 29–38. 

Гозак Н. О. Формування екологічної поведінки студентів-магістрів у процесі 
вивчення курсу "Наукові основи природоохоронної діяльності" / Н. О. Гозак, 
К. О. Гозак, О. С. Тарасова // Екологічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 26–28. 
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Гризун Л. Е. Дидактичний аналіз навчальних дисциплін різних типів у 
процесі формування змісту вищої професійної освіти [Електронний ресурс] / 
Л. Е. Гризун // Народна освіта : електрон. наук. фах. вид. – 2012. – Вип. 3. – 
Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2012_3/12glevpo.htm. – 
Назва з екрану. – Дата звернення: 15.11.13. 

Деркач Т. Когнітивне навантаження студентів із різними стилями навчання 
[Електронний ресурс] / Т. Деркач // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 
2012. – № 6. – С. 55–63. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2012_6/Derkach.htm. – Назва з 
екрана. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Канівець М. В. Роль самостійної роботи в процесі саморозвитку студентів 
[Електронний ресурс] // Теорія і практика управління соціальними системами. – 
2012. – № 2. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tipuss/2012_2/Kan.pdf. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Кобилянський О. Дидактичні аспекти викладання нормативної дисципліни 
«Безпека життєдіяльності” у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / 
О. Кобилянський // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 1. – 
С. 102–109. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2013_1/Kobyl.htm. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Корольова Н. В. Моделі компетентності з проектування методик навчання 
електроенергетичних дисциплін [Електронний ресурс] / Н. В. Корольова // Теорія 
і практика управління соціальними системами. – 2012. – № 2. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tipuss/2012_2/Kor.pdf. – Назва з екрану. – 
Дата звернення: 15. 11. 2013. 

Лутак Н. Г. Студентській молоді – міцні знання з безпеки життєдіяльності / 
Н. Г. Лутак // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 5. – С. 16–18. 

Нічуговська Л. І. Методичні засади навчання сільськогосподарських 
дисциплін студентами аграрних ВНЗ [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Нац. ун-
ту біоресурсів і природокористування України. Сер. Педагогіка. Психологія. 
Філософія. – 2011 – Вип. 159, ч. 1. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2011_159_1/11nli.pdf. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 

Олексенко В. М. Виявлення і реалізація потенціалу студента при вивченні 
вищої математики [Електронний ресурс] / В. М. Олексенко // Теорія і практика 
управління соціальними системами. – 2012. – № 1. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tipuss/2012_2/Olek.pdf. – Назва з 
екрану. – Дата звернення: 15.11.2013. 
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