Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка
Наукова бібліотека

Компетентність та компетенція як
орієнтація педагога на професіоналізм

Інформаційний список
літератури за ІІ квартал

Суми
2021 рік

Бурцева, О. Г. Формування інформаційної компетентності майбутніх
учителів математики засобами медіаосвітніх технологій [Текст] : автореф. дис. ...
канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Бурцева Олена
Георгіївна ;

МОН

України,

Мелітопольський

державний

педагогічний

університет ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2021. – 22 с.
Гречаник, Н. І. Система формування культурологічної компетентності
майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці [Текст] : автореф.
дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
/ Гречаник Наталія Ігорівна ; МОН України, Глухівський національний
педагогічний університет ім. О. Довженка. – Глухів, 2021. – 43 с.
Жара, Г. І. Теоретичні та методичні основи формування компетентності
індивідуального здоров'язбереження вчителя в системі неперервної педагогічної
освіти [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і
методика професійної освіти» / Жара Ганна Іванівна ; МОН України,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. –
Чернігів, 2021. – 44 с.
Молдован, А. Д. Розвиток підприємницької компетентності майбутніх
магістрів з фізичної культури і спорту у професійній підготовці [Текст] : автореф.
дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
/ Молдован Андрій Дмитрович ; НАПН України, Інститут професійно-технічної
освіти. – Київ, 2021. – 21 с.

Сяська, І. О. Теоретичні і методичні засади формування екологічної
компетентності

майбутніх

учителів природничих

дисциплін

у

процесі

професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец.
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Сяська Інна Олексіївна ; МОН
України, Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне, 2021. – 40 с.
Хмелевська, І. О. Методика формування інтегральної компетентності
майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії [Текст] : автореф. дис.
... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» /
Хмелевська Інга Олексіївна ; МОН України, Сумський державний педагогічний
ун-т ім. А. С. Макаренка ; [науковий керівник О. Є. Реброва]. – Суми, 2021. – 20 с.

***
Вітюк, В. В.

Сучасні підходи до навчання в методичній системі

формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи
[Текст]. Розділ 3 : Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців у галузі
дошкільної та початкової освіти / В. В. Вітюк // Дошкільна та початкова освіта в
сучасному педагогічному просторі : монографія / МОН України, Сумський
державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори:
О. В. Лобова, С. М. Кондратюк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. –
С. 256–276.

Іваній, В. С. Формування уявлень про сучасну наукову картину світу як
ключової компетентності майбутніх учителів фізики в хмаро орієнтованому
середовищі [Текст]. Розділ 1, [підрозділ] 1.3 : Формування спеціальних фахових
компетентностей майбутніх учителів фізики та математики під час навчання
фізики та методики її навчання / В. С. Іваній, І. О. Мороз, Я. Р. Балабан
// Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та
математики засобами та технологіями сучасного освітнього середовища :
колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка ; за ред.: О. М. Завражної, А. І. Салтикової. –
Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 54–78.
Клепко, С.

Практична філософія компетентнісного підходу в освіті

[Текст] / С. Клепко // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 26–38.
Коваленко, Н. В. Формування предметних компетентностей студентів
другого курсу (майбутніх вчителів фізики) у системі педагогічної підготовки
[Текст]. Розділ 3, [підрозділ] 3.1 : Формування предметних компетентностей
дисциплін психолого-педагогічного циклу / Н. В. Коваленко // Формування
предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та математики засобами
та технологіями сучасного освітнього середовища : колективна монографія
/ МОН

України,

Сумський

державний

педагогічний

університет

ім.

А. С. Макаренка ; за ред.: О. М. Завражної, А. І. Салтикової. – Суми : Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 156–180.

Любивий, В. А. Розвиток комунікативної компетентності як запорука
формування духовного здоров'я [Текст] / В. А. Любивий // Актуальні проблеми
громадського здоров'я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Освіта і здоров'я», 78 квітня 2020 р., [м.
Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім.
А. С. Макаренка ; ДУ "Ін-т громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН
України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми :
[ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 124–127.
Мартиненко, О. В. Компетентністні задачі як засіб підготовки майбутніх
вчителів фізико-математичних дисциплін до професійної діяльності у Новій
українській школі [Текст]. Розділ 2, [підрозділ] 2.2 : Формування спеціальних
фахових компетентностей майбутніх учителів фізики та математики під час
вивчення дисциплін математичного циклу / О. В. Мартиненко, І. В. Шишенко,
Я. О. Чкана // Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів
фізики та математики засобами та технологіями сучасного освітнього
середовища : колективна монографія / МОН України, Сумський державний
педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за ред.: О. М. Завражної,
А. І. Салтикової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 111–
135.

Одінцова, О. О.

Формування фахових компетентностей у студентів

спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) під час вивчення курсу «аналітична
геометрія та лінійна алгебра» [Текст]. Розділ 2, [підрозділ] 2.1 : Формування
спеціальних фахових компетентностей майбутніх учителів фізики та математики
під час вивчення дисциплін математичного циклу / О. О. Одінцова // Формування
предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та математики засобами
та технологіями сучасного освітнього середовища : колективна монографія
/ МОН

України,

Сумський

державний

педагогічний

університет

ім.

А. С. Макаренка ; за ред.: О. М. Завражної, А. І. Салтикової. – Суми : Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 79–110.
Пентилюк, М.

Когнітивно-комунікативна модель удосконалення

професійної культуромовної компетентності студентів філологічного профілю
[Текст] / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2021. – № 2. –
С. 6–10.
Пухно, С. В. Формування конфліктологічної компетентності майбутніх
вчителів інформатики, математики, фізики в ході вивчення дисципліни
"Психологія" [Текст]. Розділ 3, [підрозділ] 3.3 : Формування предметних
компетентностей дисциплін психолого-педагогічного циклу / С. В. Пухно
// Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та
математики засобами та технологіями сучасного освітнього середовища :
колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка ; за ред.: О. М. Завражної, А. І. Салтикової. –
Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 215–236.

Пушкар, Л. В.

Театрально-ігрова діяльність як засіб формування

музичних компетенцій фахівців дошкільної освіти [Текст]. Розділ 3 : Актуальні
проблеми підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти
/ Л. В. Пушкар // Дошкільна та початкова освіта в сучасному педагогічному
просторі : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: О. В. Лобова,
С. М. Кондратюк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 293–308.
Рібцун, Ю.

Долаємо бар'єри, формуємо компетентність [Текст]

/ Ю. Рібцун // Палітра педагога. – 2021. – № 3. – С. 3–8.
Ситченко, А. Компетентісна парадигма фахової літературної освіти у
ЗВО: методичний аспект [Текст] / А. Ситченко // Українська мова і література в
школі. – 2020. – № 6. – С. 21–24.

