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Біобібліографічний покажчик підготовлено до ювілею доктора 

педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики 

природничо-математичних дисциплін початкової освіти 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – 

Раїси Миколаївни Пріми. 

Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1988 

до 2019 рр., а також біографічний нарис. Видання доповнене допоміжними 

покажчиками. 

Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними 

стандартами.  
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 Prima Raisa Mykolaivna : bio-bibliographical index / Lesya Ukrainka 

Eastern European National University, Library ; compiled by І. P. Sydoruk, 

R. M. Prima. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 

2019. – 57 p. – (Series «Lesya Ukrainka Eastern European Nanional University 

scientists’ bio-bibliography»). 

 

 

 

 

 

The bio-bibliographical index prepared to jubilee of the Doctor of Sciences in 

Pedagogy, professor, the head of the department of Theory and Teaching 

Methodology of Natural and Mathematical Disciplines of Primary Education of 

Lesya Ukrainka Eastern European National University – Prima Raisa Mykolaivna. 

The scientist’s papers are presented in the bibliographic order, covering the 

period from 1988 tо 2019, biographical information. Auxiliary indexes are added 

to the edition. 

The bibliographical description of the publications is compiled in accordance 

with the valid standards. 

The book is appointed to scholars, teachers, post-graduates, students. 
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ВІД УПОРЯДНИКА 

Біобібліографічний покажчик присвячено життю й діяльності та з 

нагоди ювілею доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри 

теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – 

Раїси Миколаївни Пріми. 

Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик 

наукових праць, інформацію про наукове керівництво дисертаційними 

роботами та опонування. 

Хронологічний покажчик наукових праць професора представлено в 

другому розділі покажчика. Він уміщує перелік авторефератів та дисертацій 

на здобуття наукового ступеня, публікації в наукових збірниках та 

періодичних виданнях,  доповіді на наукових конференціях та семінарах, які 

розкривають аспекти діяльності науковця з 1988 до 2019 року. 

Третій розділ посібника містить перелік авторефератів дисертацій, 

захищених під науковим керівництвом Р. М. Пріми. 

Четвертий розділ вміщує перелік авторефератів дисертацій, при захисті 

яких Р. М. Пріма виступала офіційним опонентом. 

У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 

порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в примітках, після 

бібліографічного опису документа.  

Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи 

мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему 

допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 

алфавітний покажчик назв праць науковця.  

Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 

Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику 

подані відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 

3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
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українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 

описании». 

При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 

бібліотеки СНУ імені Лесі Українки та електронні фонди Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек 

України.   
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 

Пріма Раїса Миколаївна народилася 5 серпня 1959 року в с. Очеретино 

Олександрівського району Донецької області в родині шахтаря. У 1960 році 

сім’я переїздить в селище Новодонецьке за місцем роботи батька.  

У 1966 році пішла до першого класу Новодонецької  ЗОШ № 1, де 

провчилася до 1972 року. У 1973 році родина переїздить у м. Павлоград 

Дніпропетроської області, де продовжила навчання у Павлоградський 

середній школі № 7. Після закінчення 8-го класу цієї школи у 1974 році 

вступила до Запорізького педагогічного  училища. У 1978 році закінчила з 

відзнакою Запорізьке педагогічне училище, спеціальність за дипломом –  

учитель початкових класів і вступила до Київського державного ордена 

Леніна університету імені Т. Г. Шевченка на філологічний факультет. У 

1983 році успішно завершила навчання в університеті, отримала диплом із 

відзнакою за спеціальністю  викладач російської мови і літератури. 

З вересня 1983 року – учитель початкових класів  Львівської середньої 

школи № 72.   

З вересня 1987 р., після переїзду родини до Луцька – місця служби 

чоловіка-військовослужбовця Збройних сил України, продовжила свій 

трудовий професійно-педагогічний шлях на посаді асистента кафедри 

російської і зарубіжної літератури Луцького державного педагогічного 

інституту імені Лесі Українки.  

З вересня 1993 року – асистент кафедри світової літератури, з вересня 

1994 р. – асистент кафедри педагогіки і психології початкового і 

дошкільного навчання, з вересня 1996 р – старший викладач кафедри 

педагогіки і психології початкового і дошкільного навчання, з вересня 1997 

р. – доцент кафедри дошкільної педагогіки, з вересня 2004 р. – завідувач 

кафедри теорії і методики початкового навчання Волинського державного 

університету імені Лесі Українки. 

 13 червня 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія 
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педагогіки в Українському державному педагогічному університеті імені 

М. П. Драгоманова з теми «Соціалізація особистості молодшого школяра 

засобами родинно-побутової звичаєвості». 

У 2000 р. за рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 

України присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки. 

З листопада 2007 р. – докторант кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти Волинського державного університету імені Лесі 

Українки. 

У 2009 році нагороджена грамотою ректорату, профспілкового 

комітету Волинського національного університету імені Лесі Українки 

11 листопада 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти в ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» з теми «Теоретико-

методичні засади формування професійної мобільності майбутнього фахівця 

початкової освіти». 

З листопада 2011 р. – доцент кафедри історії, теорії мистецтв та 

виконавства,  з вересня 2011 р. – професор кафедри педагогіки дошкільної 

та початкової освіти Волинського державного університету імені Лесі 

Українки. 

У 2012 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України присвоєно вчене звання професора кафедри 

педагогіки  дошкільної та початкової освіти. З вересня 2013 р. – професор 

кафедри педагогіки Східноєвропейського національного  університету імені 

Лесі Українки. 

У 2012 р. отримала Срібний нагрудний знак, у 2014 р. – Почесну 

грамоту Волинської обласної ради, у 2019 р. – подяку ректора СНУ імені 

Лесі Українки за підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних 

кадрів вищої школи. 

Сфера наукових досліджень та інтересів:  
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- проблеми формування професійної мобільності майбутнього фахівця 

дошкільної та початкової освіти;  

- основи внутрішкільного управління;  

- освітній менеджмент;  

- аксіологічні орієнтири у фаховій підготовці педагога-вихователя. 

Член редакційної колегії наукового журналу «Науковий огляд», 

включенного до наукометричної бази даних «РІНЦ SCIENCE INDEX»,  

«Наукового вісника Східноєвропейського  національного університету імені 

Лесі Українки» (педагогічні науки), «Педагогічного часопису», голова 

редакційної колегії науково-методичного та культурно-просвітницького 

часопису «Яровиця». 

Дійсний член (академік) Української Академії  акмеології (м. Київ), 

голова Волинського осередку; дійсний член  Академії педагогічних і 

соціальних наук (м. Москва);  член Волинської громадської організації 

ОМЕП,  дійсний член  Академії міжнародного співробітництва з креативної 

педагогіки (м. Житомир). 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

ПРОФЕСОРА Р. М. ПРІМИ 

Дисертації та автореферати дисертацій 

1996 

1. Соціалізація особистості молодшого школяра засобами родинно- 

побутової звичаєвості : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / 

Пріма Раїса Миколаївна ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

– Київ, 1996. – 25 с. – укр. 

2. Соціалізація особистості молодшого школяра засобами родинно- 

побутової звичаєвості : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пріма Раїса 

Миколаївна ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1996. 

– 173 с. – укр. 

2010 

3. Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності 

майбутнього фахівця початкової освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. 

наук : 13.00.04 / Пріма Раїса Миколаївна ; ДЗ «Південноукр. держ. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського». – Одеса, 2010. – 42 с. : рис., табл. – укр. 

4. Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності 

майбутнього фахівця початкової освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 

13.00.04 / Пріма Раїса Миколаївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 

– Луцьк, 2010. – 466, [12] арк. : рис., табл. – Бібліогр.: арк. 383–427. – 

укр. 
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Монографії та навчально-методичні видання 
1988 

5. Тема Родины в творчестве Я. В. Смелякова // Уроки, факультативы, 

внеклассные занятия : метод. рек. учителям рус. яз. и лит. – Луцк, 

1988. – С. 27–30. 

1995 

6. Українське народознавство : експерим. програма для учнів І–ІІІ класів 

/ Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1995. – 25 с. 

1996 

7. Родинно-побутові традиції як фактор педагогічного впливу на 

особистість молодшого школяра // Професійна підготовка вчителя-

вихователя. – Київ, 1996. – С. 77–95. 

1997 

8. Методика самостійної роботи з книгою і науковою літературою : 

метод. рек. і програма до спецкурсу / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк, 1997. – 15 с.  

Співавт.: І. Мельник. 

9. Формування готовності дітей до школи : метод. рек. і програма до 

спецкурсу / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1997. – 14 с. 

1998 

10. Виховання і навчання в різновікових групах : метод. рек. і програма до 

спецкурсу / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 10 с. 

11. Збірник тестових завдань з педагогіки і дошкільної педагогіки (для  

абітурієнтів) : навч.-метод. посіб. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк, 1998. – 261 с. 

Співавт.: О. С. Бартків, Л. К. Грицюк, Л. А. Мартіросян, С. С. Марчук. 

2000 

12. Дошкільна педагогіка : [тестові завдання для вступників] / Волин. 

держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 58 с. 
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2003 

13. Дошкільна педагогіка : тестові завдання для вступників / Волин. держ. 

ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2003. – 127 с. 

Співавт.: В. Ф. Сергеєва, Н. І. Семенова. 

2005 

14. Пізнаймо Україну : матеріали мовокраїнознавчого словника-довідника 

«Україна в словах». – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – С. 70–117. 

Співавт.: С. І. Терпелюк, С. А. Коробчук, С. О. Горожанова, 

М. А. Соловйова, В. В. Крижанівська.  

2007 

15. Мотиваційний компонент у професійному становленні майбутнього 

педагога // Роль едукаційного середовища у підготовці вчителя 

сільської школи : навч.-метод.  посіб. – Умань, 2007. – С. 29–42.  

Співавт.:  М. П. Семенюк, Н. І. Менжелій. 

16. *Тестові завдання для вступників. Педагогіка / Волин. держ. ун-т ім. 

Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2007. – 168 с. 

Співавт.: О. Бартків, Л. Грицюк, С. Гунько, П. Гусак, Л. Корміна, 

О. Семенов. 

2008 

17. Методика виховної роботи : програма навч. дисципліни та метод. рек. 

– Луцьк : Іванюк В.П., 2008. – 67 c. 

18. Професійна мобільність майбутнього вчителя початкових класів : 

навч.-метод. посіб. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Пед. ін-т. – 

Луцьк : Вежа, 2008. – 128 с. – Бібліогр.: с. 99–101. 

2009 

19. Основи внутрішкільного управління : навч.-метод. посіб. / Волин. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки, Пед. ф-т, Каф. педагогіки дошкільної та 

початкової освіти. – Луцьк : Вежа, 2009. – 440 с. – Додатки. 

Співавт.: Ю. Г. Барабаш, Ц. Й. Барабаш. 
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20. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя 

початкових класів: теорія і практика : монографія / Волин. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2009. – 368 с. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 322–359. 

2014 

21. Методика виховної роботи: програма навчальної дисципліни // 

Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. програми : 

в 2-х т. / уклад. І. О. Смолюк, І. П. Томашевська, Т. М. Шуппе. – Луцьк 

: Вежа-Друк, 2014. – Т. 1. – С. 194–203. 

22. Освітній менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2014. – 446 с. – Додатки. – Бібліогр. в кінці розд. 

Співавт.: Ю. Г. Барабаш, Ц. Й. Барабаш. 

23.  Теорія і методика викладання педагогічних дисциплін: програма 

навчальної дисципліни // Інформаційно-фаховий збірник кафедри 

педагогіки : навч. програми : в 2-х т. / уклад. І. О. Смолюк, І. П. 

Томашевська, Т. М. Шуппе. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – Т. 2 . – 

С. 283–299. 

24. Українська етнопедагогіка: програма навчальної дисципліни // 

Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. програми : 

в 2-х т. / уклад. І. О. Смолюк, І. П. Томашевська, Т. М. Шуппе. – Луцьк 

: Вежа-Друк, 2014. – Т. 1. – С. 203–214. 

2015 

25. Організація і управління в початковій освіті : навч.-метод. комплекс. – 

Луцьк : Вежа-друк, 2015. – 288 с. 

2016 

26. Методика виховної роботи : навч. програма і метод. рек. – Луцьк : 

Іванюк В.П., 2016. – 46 с. 

27. Педагогіка українського дошкілля : навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. закладів, які навчаються за спец. «Дошкільна освіта» : у 3 ч. Ч. 3 
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/ Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста, Н. Б. Лазарович ; [рец.: Л. В. Зданевич, 

М. М. Марусинець, Р. М. Пріма]. – Київ : Слово, 2016. – 375 с. 

28. Теорія і методика викладання педагогічних дисциплін : навч. програма 

і метод. рек. – Луцьк : Іванюк В. П., 2016. – 30 с. 

 

Статті в продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях 

1996 

29. Волинське весілля // Молодь і дозвілля (теорія, методика і практика 

роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання) / М-во 

України у справах молоді і спорту, Укр. наук.-дослід. ін-т проблем 

молоді ; редкол.: А. Й. Капська (голова) та ін. – Київ, 1996. – Вип. 2. – 

С. 113–121. 

30. Експериментальна програма з народознавства // Професійна 

підготовка студентів педагогічних інститутів до виховної діяльності : 

зб. наук. ст. / Ін-т змісту і методів навчання ; за ред. А. Й. Капської. – 

Київ, 1996. – С. 73–84. 

Співавт.: А. Капська. 

31. Родинно-побутова звичаєвість як фактор соціалізації особистості 

молодшого школяра // Професійна підготовка студентів педагогічних 

інститутів до виховної діяльності : зб. наук. ст. / Ін-т змісту і методів 

навчання ; за ред. А. Й. Капської. – Київ, 1996. – С. 62–69.  

Співавт.: О. Карпенко. 

1997 

32. «З народного напившись джерела» (З досвіду викладання спецкурсу 

«Родинне дитинознавство») // Проблеми педагогічних технологій : 

темат. зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. – 

Луцьк, 1997. – Вип. 1. – С. 77–81. – Бібліогр.: 6 назв. 

33. Родинна етнопедагогіка в системі соціалізації особистості молодшого 

школяра // Науковий вісник ВДУ / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
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Українки ; [редкол.: А. С. Нісімчук (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк, 1997. 

– № 7 : Педагогіка, психологія. – С. 57–59. – Бібліогр.: 5 назв. 

1998 

34. Педагогічні основи соціалізації особистості учня // Проблеми 

педагогічних технологій : темат. зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. 

Лесі Українки [та ін.]. – Луцьк, 1998. – Вип. 3. – С. 71–74. – Бібліогр.: 

5 назв. 

1999 

35. Реалії сьогодення та проблеми соціального виховання особистості у 

структурі «родина – школа – громада» // Соціалізація особистості : 

міжкаф. зб. наук. ст. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 

1999. – Вип. 2. – С. 229–235. – Бібліогр.: 4 назви. 

36. Технологія підготовки майбутнього спеціаліста – працівника 

дошкільного закладу // Соціалізація особистості : міжкаф. зб. наук. ст. 

/ Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – Вип. 3. – С. 232–

240.  

Співавт.: І. Мельник. 

2000 

37. Соціально-педагогічне виховання дітей – необхідна умова 

удосконалення суспільства // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту : зб. наук. пр. 

/ Чернівец. нац. ун-т ; ред. С. Мельничук. –  Чернівці, 2000. – Вип. 78 : 

Педагогіка та психологія. – С. 122–127. 

2001 

38. Виховний потенціал української родини як соціального інституту // 

Соціалізація особистості : міжкаф. зб. наук. ст. / Нац. пед. ун-т ім. 

М. П. Драгоманова ; редкол. А. Й. Капська. – Київ, 2001. – Вип. 15. – 

С. 8–13. 
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2002 

39. Духовність: Витоки та сутність // Соціалізація особистості : міжкаф. 

зб. наук. ст. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2002. – 

Т. 17, вип. 2 : Педагогічні науки. – С. 21–29. 

Співавт.: К. В. Десятник. 

2003 

40. Від подолання кризи духу – до пріоритетів духовності // Духовність 

українства : зб. наук. пр. / [ред. кол.: Ю. М. Білодід та ін.]. – Житомир, 

2003. – Вип. 5. – С. 22–25. 

Співавт.: К. В. Десятник. 

41. Психолого-педагогічні основи формування творчих здібностей 

старших дошкільників // Проблеми педагогічних технологій : темат. 

зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. – Луцьк, 

2003. – Вип. 2. – С. 170–176. 

Співавт.: Н. Кісельова. 

2004 

42. Актуальні проблеми адаптації шестирічних першокласників до умов і 

вимог школи // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в 

сучасних умовах : зб. наук. пр. / Херсон. держ. пед. ун-т. – Херсон, 

2004. – С. 102–105. 

Співавт.: С. Терпелюк. 

43. З досвіду професійно-педагогічної підготовки спеціалістів дошкільної 

освіти // Проблеми педагогічних технологій : темат. зб. наук. пр. / 

Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 

1(26). – С. 130–135. 

2005 

44. *Василь Зеньковський: погляди на соціальне виховання // Зб. наук. пр. 

Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / Уман. держ. пед. ун-т ім. 

П. Тичини. – Умань, 2005. – С. 200–207.  

Співавт.: М. Семенюк. 
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45. Самостійна навчальна діяльність майбутніх вчителів початкових 

класів як наукова проблема // Проблеми педагогічних технологій : зб. 

наук. пр. / Акад. пед. наук України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі 

Українки, Волин. академ. дім. – Луцьк, 2005. – Вип. 1(30). – С. 121–

126. – Бібліогр.: 7 назв. 

Співавт.: Н. А. Зомбер. 

46. Суть принципу емоційності навчання та умови його реалізації // 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / 

Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2005. – Вип. 13. – С. 98–

104. 

Співавт.: Р. Кольбух. 

47.  Формування першооснов екологічної культури дошкільників 

засобами малого туризму // Проблеми педагогічних технологій : зб. 

наук. пр. / Акад. пед. наук України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі 

Українки, Волин. академ. дім. – Луцьк, 2005. – Вип. 2(31). – С. 136–

144. – Бібліогр.: 5 назв. 

Співавт.: О. І. Костюк. 

2006 

48. Комплексний підхід до морального виховання майбутніх вчителів 

початкових класів в системі професійної підготовки // Наук. часоп. 

Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика 

навчання та виховання : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. 

М. П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2006. – 

Вип. 3. – С. 199–204. – Бібліогр. в кінці ст. 

Співавт.: З. В. Шишкіна. 

49. Комунікативна компетенція у структурі професійної підготовки 

вчителя початкових класів // Психолого-педагогічні проблеми 

сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – 

Київ, 2006. –  Вип. 15. – С. 6–13. 

Співавт.: М. П. Семенюк. 
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2007 

50. Професійна спрямованість освітнього середовища підготовки вчителя 

початкових класів // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи 

: зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2007. –  

Вип. 21. – С. 75–83. – Бібліогр.: 2 назви. 

Співавт.: М. Семенюк, Н. Карапузова. 

2008 

51. Γенеза вимог до підготовки вчителя // Психолого-педагогічні 

проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. 

П. Тичини. – Умань, 2008. – Вип. 24. – С. 12–18. – Бібліогр.: 7 назв. 

52. Деякі аспекти професійної мовної підготовки майбутніх фахівців у 

сфері міжнародних відносин // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі 

Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2. – 

С. 268–271. – Бібліогр.: 6 назв. 

Співавт.: А. В. Козак. 

53. Діалектика і динаміка формування мобільного педагога в освітньому 

просторі ВНЗ // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. 

К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. 

К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – № 4-5. – С. 47–53. 

54. Домінанти дослідження феномена «професійна мобільність учителя» 

// Соціалізація особистості : міжкаф. зб. наук. ст. / Нац. пед. ун-т ім. 

М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – Т. 31. – С. 188–196.  

55. Концептуальні засади підготовки вчителя сучасної національної 

школи // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільс. нац. ун-ту. Серія 

педагогічна / Кам’янець-Подільс. нац. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 

2008. – Вип. 15. – С. 7–10. 

56. Культура майбутнього фахівця початкової освіти – показник 

особистісно-професійної зрілості // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія 

педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; ред. 

А. Кузьмінський. – Черкаси, 2008. – Вип. 137. – С. 145–149. 
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57.  Надійний путівник вчителя-вихователя та майбутнього вчителя // 

Директор школи, ліцею, гімназії : наук.-практ. журн. для керівників 

закладів освіти / Акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. 

М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43. 

58. Наукові підходи щодо визначення педагогічної сутності поняття 

«професійна мобільність особистості» // Наук. вісн. південноукр. 

держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. / Південноукр. 

держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; редкол.: А. М. Богуш (голов. 

ред.) [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 1-2. – С. 176–186.  

59. Професійна мобільність у кваліфікаційній характеристиці педагога // 

Вісн. Черкас. ун-ту. Серія педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. 

Б. Хмельницького ; ред. А. Кузьмінський. – Черкаси, 2008. – Вип. 119. 

– С. 90–97. 

60. Професійна мобільність фахівця як наукова проблема // Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за ред. проф. 

С. Єрмакова. – Харків, 2008. –  Вип. 1. – С. 127–135. – Бібліогр.: 5 

назв. 

61. Тенденції формування професійної мобільності майбутнього вчителя 

початкових класів в умовах глобалізації // Гірська школа українських 

Карпат : наук.-метод. журн. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 

Івано-Франківськ, 2008. – № 4-5. – С. 127–130.   

2009 

62. Адаптація студентів до професійно-педагогічної діяльності як наукова 

проблема // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]: Педагогічні науки / 

Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 54. – С.424–428. – Бібліогр.: 

9 назв. 

63. Активація професійної мобільності майбутнього вчителя початкових 

класів у процесі практико-орієнтованого навчання // Наук. зап. 

Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і 
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психологія  : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. 
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