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Прізвища співавторів

1 Активні методи повторення 
матеріалу з фізики, як засіб 
реалізації принципу 
наступності навчання у 
випускному класі 
загальноосвітнього 
навчального закладу

Вісник Чернігівського 
державного педагогічного 
університету імені Т.Г. 
Шевченка [Текст]. Вип. 
77. / Чернігівського 
державного педагогічного 
університету імені Т.Г. 
Шевченка; гол. ред. Носко 
М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 
2010. – С. 101-105. (Серія: 
педагогічні науки)

Матвійчук 
О.В

2 Популяризація фізики на 
базі всеукраїнської літньої 
науково-технічної школи 
МАН України

Збірник наукових праць. 
Педагогічні науки. Випуск 
57. – Херсон: Видавництво 
ХДУ, 2011. – С.438-443 
(54,17 арк, 462 с.,)

0,70 Матвійчук 
О.В., 
Долянівська 
О.В

3 Дослідження тенденцій 
навчання фізики в 
гуманітарних класах 
загальноосвітніх 
навчальних закладів

Збірник наукових праць 
Камянець-Подільського 
університет  імені Івана 
Огієнка. Серія педагогічна / 
[редкол.: П.С.Атаманчук 
(голова, наук. ред.) та ін.]. - 
Камянець-Подільський : 
Камянець-Подільський 
університет імені Івана 
Огієнка, 2010. - Вип. 16: 
Формування професійних 
компетентностей майбутніх 
учителів фізико-
технологічного профілю в 
умовах євроінтеграції. - 
С.314-316

4 Особливості підготовки 
учнів до ЗНО з фізики.

Професіоналізм педагога в 
контексті Європейського 
вибору України: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції 
«Професіоналізм педагога в 
контексті Європейського 

Долянівська 
О.В., 
Подласов С.О



вибору України», 23-25 
вересня 2010 р., м.Ялта. – 
Зб. Статей. – Ялта: РВВ 
КГУ, 2010. – Ч.3. – С. 214-
216.

5 Особливості підвищення 
ефективності навчання 
учнів за допомогою 
самостійно складених 
опорних конспектів.

Матеріали 1 Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
проблеми та перспективи 
навчання дисциплін 
природничо-математичного 
циклу», 22 березня 2011 р., 
м. Суми. – Суми: СумДПУ 
ім.. А.С.Макаренка, 2011. – 
С.118-120

6 Методичні аспекти 
викладання фізики учням 
гуманітарних класів на 
прикладі уроку 
«Прискорення вільного 
падіння»

Наукові записки. – Випуск 
98 – Серія: Педагогічні 
науки. – Кіровоград: РВВ 
КДПУ ім.. В. Винниченка, 
2011. – С.137-142

7 Підвищення зацікавленості 
учнів гуманітарних класів 
за допомогою прикладів з 
життя при вивченні розділу 
«Електростатика»

Збірник наукових праць  
Кам’янець-Подільського 
національного університету 
імені Івана Огієнка, 2011. – 
Вип. 17: Інноваційні 
технології управління 
компетентнісно-
світоглядним становленням 
учителя: фізика, технології, 
астрономія. – С.181-183

8 Необходимость 
формирования 
естественнонаучной 
компоненты знаний 
учащихся при изучении 
физики.

Descrierea CIP a Camerei 
Naţionale a Cărţii, "Pledoarie 
pentru educaţie – cheia 
creativităţii şi inovării", conf. 
şt.-intern. (2011 ; Chişinău). 
Pledoarie pentru educaţie – 
cheia creativităţii şi inovării : 
Materialele conf. şt.-intern., 
1-2 noiemb. 2011, Chişinău / 
coord. şt.: Lilia Pogolşa, 
Nicolae Bucun ; red. şt.: 
Aglaida Bolboceanu, Stela 
Cemortan, Ion Botgros [et 
al.]. – Ch. : "Print Caro" SRL, 



2011. –P.415-417
9 Активізація пізнавальної 

діяльності учнів 
гуманітарних класів при 
проведенні конференцій

Вісник Чернігівського 
національного 
педагогічного університету 
[Текст]. Вип. 89. / 
Чернігівський 
національний педагогічний 
університет імені Т.Г. 
Шевченка; гол. ред. Носко 
М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 
2011. – C. 188-192 (43,75 
арк, 500 с., 0,35 арк)

10 Актуальність модернізації 
методики формування 
природничонаукової 
компоненти знань в умовах 
гуманітаризації фізичної 
освіти

Вісник Черкаського 
університету [Текст]. Вип. 
13(226). / Черкаський 
національний університет 
імені Богдана 
Хмельницького; гол.ред. 
Кузьмінський А.І. – 
Черкаси: ЧНУ, 2012. – 
С.143-148

11 Методичні засади 
формування 
багатокомпонентної 
системи знань учнів 
гуманітарних класів

Фізика та астрономія в 
сучасній школі. – 2012 – 
№3(98). – С.30-33

12 Врахування психолого-
педагогічних особливостей 
учнів гуманітарних класів 
для створення особистісно-
орієнтованої методики 
навчання фізики

Вісник Чернігівського 
національного 
педагогічного університету 
[Текст]. Вип. 99. / 
Чернігівський 
національний педагогічний 
університет імені Т.Г. 
Шевченка; гол. ред. Носко 
М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 
2012. – C. 137-140

13 Особливості формування 
природничо-наукової 
компоненти знань у 
старшій школі на прикладі 
навчання фізики

Педагогічні науки: теорія, 
історія, інноваційні 
технології. №5(23) / 
Сумський ДПУ ім. А.С. 
Макаренка. – Суми, 2012. – 
С.319-327

14 Психологические 
особенности применения 
разных педагогических 

DescriereaCIPaCamereiNaţio
naleaCărţii, "Optimizarea înv
ăţământuluiîncontextulsocietă



примов на уроках физикив 
гуманитарных классах

ţiibazatepecunoaştere", conf.ş
t. intern.(2012; Chişinău). Op
timizarea învăţământuluiînco
ntextulsocietăţiibazatpecunoa
ştere : Materialeleconf. 
şt. intern., 2-
3 noiemb.2012, Chişinău / co
ord.şt.: LiliaPogolşa [etal.];co
l. red.:  
AglaidaBolboceanu [etal.]. 
– Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. 
"Print-Caro"). – P.56-59.

15 Формування фізичних 
знань учнів у класах 
гуманітарного профілю

Збірник наукових праць  
Кам’янець-Подільського 
національного університету 
імені Івана Огієнка, 2012.– 
Вип. 18: Інновації в 
навчанні фізики: 
національний та 
міжнародний досвід. – 
С.142-145.


