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// Рідна школа . - 2011 . - № 12. - С. 50-53.
Науково-дослідна робота з екологічної тематики в рамках МАН України
// Рідна школа . - 2011 . - № 12. - С. 59-64.
[ Позашкільні навчальні заклади еколого-натуралістичного профілю: досвід,
проблеми, перспективи ]
// Рідна школа . - 2011 . - № 12. - С. 3-77.

Результат пошуку
№

42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

23.04.20

Бібліографічний опис

Солоіденко, Г.
Науково-дослідницька робота бібліотек: напрями, пріоритети, ефективність
// Вісник книжкової палати . - 2011 . - № 11. - С. 12-16.
Савчук, В.
Сьогодення університетської науки
// Вища школа . - 2012 . - № 1. - С. 15-23.
Чухілевич, О. П.
Техніка публічного виступу при захисті учнями наукової роботи
// Обдарована дитина . - 2012 . - № 1. - С. 54-57.
Дробноход , М.
Національна стратегія розвитку освіти в Україні як вирок
// Освіта і управління . - 2011 . - № 4. - С. 7-17.
В1
З-415 Крилова, І. В.
Формування елементів дослідницької діяльності у учнів старших класів
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турніри, конкурси з навчальних предметів, олімпіади зі спеціальних дисциплін та
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Ісаєва , О.
МАНівські випробування - 2012. Про підсумки Всеукраїнського етапу
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// Всесвітня література в сучасній школі . - 2012 . - № 7/8. - С. 40-45.
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2012 № 960
// Офіційний вісник України. - 2012. - 12 жовтня (№ 75). - С. 115-119.
Про затвердження Положення про Всеукраїнський юнацький фестиваль "В
об'єктиві натураліста" : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 31. 08. 2012 № 961
// Офіційний вісник України. - 2012. - 12 жовтня (№ 75). - С. 120-124.
Булдыгина, С. В.
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// Педагогика . - 2012 . - № 9. - С. 122-124.
Коннов, В. И.
Характеристика Российской научно-исследовательской культуры: возможности
социально-психологического подхода
// Вопросы психологии . - 2012 . - № 4. - С. 3-12.
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Г945 Проскунін, В.
Інтеграційні можливості педагогічного ліцею в розвитку наукової творчості
учнів старшої вікової групи у системі профільної освіти
// Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. - (Спецвип. 6), ч. 2. - С.
27-33.
Костюк, О.
Науково-дослідна та інноваційна діяльність учителя світової літерататури.
Огляд матеріалів з досвіду роботи учасників конкурсу "Вчитель року-2011"
// Всесвітня література в сучасній школі . - 2013 . - № 2. - С. 11-15.
Кузьмінський, А.
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// Рідна школа. - 2013. - № 6. - С. 3-6.
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Л590 Бабенко, О.
Науково-дослідна діяльність учнів як складова їхньої довузівської підготовки і
професійного самовизначення
// Лінгводидактика: теорія, методика, досвід : зб. наук. праць. - Вип. 1. - С. 107113.
Ч48
Г945 Пшеничних, М.
Науково-дослідна робота майбутнього вчителя як необхідний компонент
професійної підготовки
// Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. - (Вип. 62), ч. 2. - С. 7279.
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Маловська, І.
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Третяк, Р.
Навчально-дослідницька діяльність учнів. Диференційований підхід
// Фізика (газ.) + Фізика Бібліотека. (комплект). - 2013. - № 13. - С. 8-9.
Свириденко, О.
Великі можливості маленької лампочки. Дослідження в межах творчої фізичної
лабораторії
// Фізика (газ.) + Фізика Бібліотека. (комплект). - 2013. - № 14. - С. 6-8.
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135-142.
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Результат пошуку
№

92.

93.

94.

95.
96.

97.

98.

99.

100.

101.
102.
103.

23.04.20

Бібліографічний опис

Ч48
П781 Нестеренко, В. М.
Науково-дослідна робота студентів у гуртках як складова фахової підготовки
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// Початкова школа. - 2016. - № 6. - С. 22-26.
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науково-практичної конференції (м. Слов'янськ, 19-20 трав. 2016 р.). - Вип. 8, ч. 2.
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// Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : зб. наук. пр. - Вип.
2. - С. 35-45.
Глєбова, Л.
Організація роботи творчих груп у контексті підвищення професійної
майстерності вчителя
// Рідна школа. - 2016. - № 8/9. - С. 28-31.
Козлакова, Г.
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// Імідж сучасного педагога. - 2017. - № 2. - С. 32-35.
Довгань, Г. Д.
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наукових робіт з галузей знань і спеціальностей : наказ М-ва освіти і науки
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Мовна дослідницька компетентність студента-філолога
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Борисенко, В.
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// Вища освіта України. Вища школа. Комплект. - 2018. - № 2. - С. 19-27.
Стріха, М.
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Формуємо лексикографічну компетентність сучасного учня старшої школи на
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Автоматизовані системи наукових досліджень як засіб нових інформаційних
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Шеремета, О.
Особливості дослідження історії філософії України в АН УРСР сталінського
періоду: 1946-1953
// Філософська думка (НАНУ). - 2018. - № 6. - С. 40-57.
Білоус, В.
Наукометричні та бібліометричні практики у діяльності бібліотеки закладу
вищої освіти
// Рідна школа. - 2018. - № 9/12. - С. 66-70.
Ситніков, О.
Чотири десятиліття плідної співпраці
// Професійна освіта. - 2019. - № 1. - С. 47-49.
159.9
Н340 Митник, О.
Психолого-педагогічні умови розвитку дослідницької компетентності
практичного психолога у процесі навчання у ЗВО
// Наукові студії : зб. наук. пр. - За матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.
"Практична психологія: від фундаментальних досліджень до інновацій" (23
листоп. 2018 р.). - Вип. 4. - С. 110-113.
378
Г945 Борозенець, Н.
Формування дослідницької компетентності бакалаврів з аграрних наук засобами
професійно спрямованих завдань з вищої математики
// Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. - № 3 (89). - С. 41-58.
Рубан, Л.
Як мотивувати учнів до навчання? Способи та методи
// Школа. - 2019. - № 4. - С. 26-50.
[Екологія: шкільні екологічні проекти]
// Здоров'я та фізична культура. - 2019. - № 5. - С. 23-38.

Результат пошуку
№

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

23.04.20

Бібліографічний опис

Пелих, О. М.
Психологічна готовність учнів до участі у конкурсі МАН. Програма сприяння
психологічній готовності учнів
// Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2019. - № 6. - С. 8-20.
Цичбал, Л. І.
Інтелектуальний потенціал розвитку економіки у глобальному середовищі:
український контекст
// Економіка України. - 2019. - № 1. - С. 34-46.
378
Г945 Карпенко, Ю.
Науково-дослідна робота студентів у закладах вищої медичної освіти під час
проходження виробничої практики
// Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. - № 5 (91). - С. 98-111.
Жорнова, О.
Науково-дослідна практика у мистецьких закладах вищої освіти від AD
LIBITUM до інсайту
// Вища школа. - 2019. - № 8. - С. 7-19.
Церклевич, В.
Модерні можливості використання візуального методу та віртуальний музейний
простір як платформа для студентських дослідницьких практик
// Вища школа. - 2019. - № 8. - С. 20-41.
Шишкіна, М. П.
Використання хмарних сервісів відкритої науки в освітньо-науковому
середовищі університету
// Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. - 2019. - № 3. - С. 23-29.
Гурба, О.
Експериментальна діяльність закладу професійної освіти як умова
інноваційного розвитку
// Професійна освіта. - 2019. - № 2. - С. 55-57.

