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Від упорядників 

 здобуттям Україною незалежності та 
отриманням  Польщею  політичної 
свободи  розпочався  активний  процес 

формування  сучасної  моделі  міждержавних 
українсько‐польських  відносин  як  незалежних  і 
демократичних  держав.  Нова  сторінка  в 
багатовіковій  історії  зв’язків  українського  та 
польського  народів  головним  чином  пов’язана  з 
процесом  формування  й  реалізації  стратегічного 
партнерства в об’єднаній Європі.  

Співпраця  українських  і  польських  освітян 
почалася  з  прийняттям  угоди  “Про 
співробітництво в галузі науки і освіти України та 
Польщі”  між Міністерствами  освіти  України  та 
Польщі  18 травня  1992 р.  Офіційно  наукова 
співпраця  української  й  польської  держав  бере 
початок  із  підписання  угоди  про  наукове 
співробітництво  між  Україною  та  Польщею 
1 липня  1997 р.  Варто  зазначити,  що  багато 
міжнародних  наукових  конференцій  і  форумів,  які 
проводяться  в  Україні,  проходять  за  участю 
польських науковців. У жовтні 2005 р. у м. Устронь 
Сілезького  воєводства  відбувся  Перший  польсько‐

Із 
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український  форум,  у  роботі  якого  взяли  участь 
провідні  вчені  Польщі  та  України.  Другий 
українсько‐польський науковий форум “Теоретичні 
та методичні  засади  розвитку  педагогічної  освіти: 
педагогічна  майстерність,  творчість,  технології” 
відбувся  в  травні  2007 року  у  Києві.  На  базі 
Черкаського  національного  університету 
імені Богдана  Хмельницького  в  травні  2011 р. 
відбувся ІV українсько‐польський форум “Розвиток 
педагогічних  наук  в  Україні  і  Польщі  на  початку 
ХХІ століття”,  який  проводився  під  патронатом 
колишнього  Голови  Європейського  Парламенту, 
євродепутата  від  Республіки  Польща  професора 
Єжи  Бузека,  НАПН  України,  Комітету 
педагогічних  наук  ПАН  та  Наукового  товариства 
“Польща‐Україна”.  24‐26  вересня  2013 року  у 
Кракові  відбувся V Науковий  польсько‐український 
форум  “Інтердисциплінарність  педагогіки  та  ії 
субдисципліни”,  15‐16  вересня  2005 р.  у  Києві 
відбувся  VІ українсько‐польський  форум  “Освіта 
для сучасності”. 

Науковими  установами  НАПН  України 
укладено  угоди  про  співробітництво  з  вищими 
навчальними  закладами  й  науково‐дослідними 
інститутами  Республіки  Польща.  Відділення 
професійної  освіти  і  освіти  дорослих  (академік‐
секретар Н. Г. Ничкало) особливо плідно співпрацює 
з Комітетом педагогічних наук Польської академії 
наук. 

Зважаючи  на  актуальність  і  важливість 
українсько‐польського  співробітництва  в  галузі 
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освіти  і  педагогічної  науки,  фахівцями  Наукової 
бібліотеки  Національного  педагогічного 
університету  імені  М. П. Драгоманова,  Державної 
науково‐педагогічної  бібліотеки  України  імені 
В. О. Сухомлинського  та  наукової  бібліотеки 
Інституту  педагогічної  освіти  і  освіти  дорослих 
НАПН  України  підготовлено  бібліографічний 
покажчик  літератури  “Освіта  і  педагогічна  наука 
України  і Польщі. 1991–2015 рр.”  до VI українсько‐
польського форуму,  який  відбувся  в Національному 
педагогічному  університеті  імені 
М. П. Драгоманова у вересні 2015 р. 

Бібліографічний  покажчик  відкривають 
статті:  Президента  НАПН  України,  дійсного 
члена  НАН  України  й  НАПН  України,  доктора 
філософських  наук,  професора  В. Г. Кременя  і 
ректора  Національного  педагогічного  університету 
імені  М. П. Драгоманова,  члена‐кореспондента 
НАН  України,  дійсного  члена  НАПН  України, 
доктора  філософських  наук,  професора 
В. П. Андрущенка. 

Основна  частина  бібліографічного  покажчика 
складається  з  шести  розділів,  мають  суцільну 
нумерацію бібліографічних записів. 

У  розділі  “Українсько‐польське 
співробітництво  в  освітній  галузі”  вміщено 
бібліографічні  описи  офіційних  документів:  укази 
Президента України,  постанови та  розпорядження 
Кабінету  Міністрів  України,  договори, 
меморандуми,  протоколи,  угоди  між  урядами  й 
міністерствами  України  та  Республіки  Польща, 
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які  регламентують  українсько‐польське 
співробітництво в галузі освіти. 

Матеріали  розділу  “З  історії  українсько‐
польських  зв’язків у  галузі  освіти” розкривають 
тенденції  розвитку  педагогічної  науки  й  освіти  в 
історії Польщі  і України,  висвітлюють діяльність 
відомих  учених  і  педагогів,  які  зробили  значний 
внесок в педагогічну науку й практику. 

В  публікаціях  розділу  “Українські  вчені  про 
розвиток педагогічної науки та освіти Польщі” 
досліджено  закономірності  функціонування  та 
розвитку  освітніх  і  виховних  систем  Польщі, 
розглянуто  польський  досвід  крізь  призму  та 
пріоритети вітчизняної школи і педагогіки. 

Науковий  доробок  польських  дослідників 
упродовж  останніх  десятиліть  є  досить  вагомим, 
про  що  свідчать  документи  розділу  “Польські 
вчені  про  розвиток  педагогічної  науки  та 
освіти  України  і  Польщі”.  Узагальнення  й 
поширення їх досвіду є важливим для реформування 
та модернізації української системи освіти. 

Бібліографічний  покажчик  містить  також 
розділ  “Зміст  збірників  наукових  праць 
польсько‐українських  / українсько‐польських 
форумів”,  куди  увійшли  відомості  про  шість 
спільних  наукових  конференцій,  за  результатами 
роботи  яких  видано  збірники  наукових  праць. 
Проведення  цих  педагогічних  Форумів  сприяє 
кращому  взаєморозумінню  й  ознайомленню  з 
науковим доробком дослідників обох країн. 
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У  розділі  “Наукові  дослідження  з  розвитку 
педагогічної науки та освіти України і Польщі 
(автореферати  дисертацій  з  порівняльної 
педагогіки)”  подано  відомості  про  автореферати 
дисертацій  на  здобуття  наукових  ступенів 
доктора  та  кандидата  педагогічних  наук 
українських і польських дослідників. 

Джерела добору документів до бібліографічного 
покажчика  –  традиційні  та  електронні  каталоги 
Державної  науково‐педагогічної  бібліотеки  України 
імені  В. О. Сухомлинського,  Наукової  бібліотеки 
Національного  педагогічного  університету  імені 
М. П. Драгоманова,  бібліотеки  Інституту 
педагогічної  освіти  і  освіти  дорослих  НАПН 
України  та  бібліотек  низки  вишів.  Упорядники 
вдячні  за  допомогу  в  підготовці  видання  колегам  з 
бібліотек:  Вінницького  державного  педагогічного 
університету  імені  Михайла  Коцюбинського, 
Дрогобицького  державного  педагогічного 
університету  імені  Івана  Франка,  ДВНЗ 
Університету  менеджменту  освіти  НАПН 
України,  Київського  національного  університету 
технології  та  дизайну,  Ніжинського  державного 
університету  імені  Миколи  Гоголя,  Харківської 
НТБ НТУ “ХПІ”. 

Бібліографічні  записи  документів  у  розділах 
розміщено  за  українсько‐російською  абеткою 
авторів  і  назв  документів,  далі  –  іноземними 
мовами.  

Бібліографічний  опис  та  скорочення  слів 
здійснено  згідно  з  чинними  державними 
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стандартами  України.  У  квадратних  дужках 
знаходяться  доповнення  і  уточнення.  Основними 
принципами, якими керувалися упорядники під час 
укладання  покажчика,  є  науковість,  повнота, 
достовірність у поданні матеріалів.  

Для  зручного  та  ефективного  користування 
виданням  створено  допоміжний  апарат,  який 
складається з: 

– іменного  покажчика,  в  якому  наведено 
прізвища  авторів,  упорядників,  редакторів  та 
інших  осіб,  відомості  про  котрих  є  в 
бібліографічних записах; 

– статті від упорядників. 
Бібліографічний  покажчик  адресовано 

науковцям,  докторантам,  аспірантам, 
управлінцям,  викладачам  ВНЗ  різних  рівнів 
акредитації,  бібліотечним  фахівцям  наукових 
бібліотек,  студентам  і  всім,  кого  цікавлять 
питання порівняльної педагогіки. 

 
 

 



 
 
 

 
 9 

 

УКРАЇНСЬКО‐ПОЛЬСЬКА СПІВПРАЦЯ –  
СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

поточний  історичний  проміжок  часу 
вирішується  актуальне  для  загально‐
європейського  і  загальносвітового 

просвітництва  завдання  –  виховувати  глобалістську 
людину інноваційного типу й, водночас, патріота своєї 
держави.  У  час,  коли  надто  крихкими  між  людьми, 
усередині  громади  й  суспільства,  між  державами  є 
цінності  миру,  взаємоповаги,  взаєморозуміння, 
терпимості,  любові  й  милосердя,  освіта  має 
наповнювати  людину  духовністю  і  ціннісними 
пріоритетами.  

Зміцнення  культурних  і  наукових  зв’язків  між 
Україною  і  Польщею  є  особливо  необхідним. 
Багаторічна  системна  і  шляхетна  міжнародна 
співпраця  НАПН  України  з  науково‐дослідними 
інститутами  та  вищими  навчальними  закладами 
Республіки Польщі  в  ім’я  науки  і  освіти  ХХІ століття 
підтверджена  указами  Президента  України, 
постановами  і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів 
України,  договорами,  меморандумами,  протоколами, 
угодами  між  урядами  й  міністерствами  України  та 

У 
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Республіки  Польща  (1992,  1997 рр.)  і  спрямована  на 
подальше  суттєве  посилення  методологічного, 
теоретичного  й методичного  забезпечення  усіх  ланок 
освітньої  сфери,  вирішення  комплексної  проблеми 
рівного  доступу  до  якісної  освіти  впродовж  життя, 
створення  умов  для  постійного  навчання,  духовного 
розвитку  і  саморозвитку  особистості,  піднесення 
національно‐патріотичного,  громадянського  і 
морального  виховання  дітей,  молоді,  громадян  на 
новий світоглядний рівень.  

Особливо  повчальним  є  ставлення  польської 
педагогічної  громадськості  до  розуміння  духовної 
основи  праці.  Умовою  формування  людської 
екзистенції  й  утвердження  справжності  вважав 
“сродну” працю Ян Павло ІІ. Як універсальну цінність 
і  енергетичний  рушій  розглядає  людську  працю 
польський  дослідник  З. Вятровський.  Лише  через 
працю,  аргументовано  доводить  польський  педагог 
Т. Новацький,  людина  пізнає  світ;  праця  є  основою 
творчості,  головним  засобом  і  передумовою 
самовдосконалення  і  самореалізації  людини.  Кожна 
праця заслуговує на повагу, педагогічна – без сумніву, 
є однією з найбільш складних і благородних.  

“Свобідна”,  радісна,  оптимістична,  творча  праця 
Учителя  спрямована  на  “пробудження  Людини  в 
людині”  та  її  ціннісне  сходження,  –  переконував 
перший  Папа‐слов’янин,  вірний  син  польського 
народу  і  громадянин  планетарного  масштабу  Ян 
Павло  II. Результатом такої натхненної  творчої праці, 
що  наповнена  Духовністю,  Добром,  Красою  й 
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Істиною,  є  фундаментальна  книга  “Semper  in  altum. 
Zawsze wzwyrz (Завжди вгору)”, присвячене 90‐річчю 
від  дня  народження  Яна Павла  ІІ.  Унікальне  видання 
підготував  міжнародний  колектив,  до  складу  якого 
увійшли українські і польські учені.  

В  грудні 2006  року між Національною академією 
педагогічних  наук  України  та  Польською  академією 
наук,  до  складу  якої  входить  Комітет  педагогічних 
наук  підписано  Угоду  про  співробітництво.  З 
Комітетом педагогічних наук Польської  академії наук 
плідно  співпрацює  Відділення  професійної  освіти  і 
освіти  дорослих  НАПН  України,  яке  очолює  велика 
прибічниця  українсько‐польської  співпраці  академік 
Н. Г. Ничкало.  Діють  угоди  про  співробітництво  між 
академічними  установами  НАПН  України  і  вищими 
навчальними  закладами  та  науково‐дослідними 
інститутами  Республіки  Польща.  Вісім  польських 
учених  є  іноземними  членами Національної  академії 
педагогічних  наук  України.  Чотирьом  із  них 
присвоєно звання почесного доктора НАПН України. 
У  2009  році  між  Національною  академією 
педагогічних  наук  України  і  Вищою  школою 
педагогічною  Спілки  вчителів  Польщі  у  Варшаві 
започатковано  міжнародний  проект  “Проблеми 
освіти  в  Польщі  та  в  Україні  в  контексті  процесів 
глобалізації та євроінтеграції”. 

Палітра  спільних  наукових  інтересів  широка. 
Блискучі  розвідки  української  і  польської  моделі 
освіти,  оригінальні порівняльні дослідження  з питань 
реформування  освіти  й  оцінки  досвіду  підготовки 
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педагогів для різних підсистем освіти, фундаментальні 
праці  з  теорії  і  методики  професійної  освіти, 
дидактики  професійної  школи,  педевтології, 
професійного  розвитку  особистості  упродовж життя, 
психопедагогіки  праці,  концепцій  і  методики 
викладання  спеціальних  дисциплін  у  професійних 
навчальних  закладах  відомі  і  шановані  в  науково‐
педагогічному світі.  

Педагоги‐новатори,  добропорядні  громадяни 
своїх держав не приховують труднощі,  суперечності в 
розвитку освіти і педагогічної науки. Великі гуманісти 
і патріоти,  вони сповнені віри та переконаності щодо 
теоретичного  і  практичного  вирішення  цих  проблем 
заради прогресу українського  і польського суспільств. 
Інноваційні  підходи,  спільні  польсько‐українські 
педагогічні  проекти  успішно  втілюються  у  творчій 
діяльності  загальноосвітніх,  професійних,  вищих 
навчальних  закладів,  академічних  установ,  інститутів 
післядипломної освіти, а їх результати обговорюються 
на  наукових  польсько‐українських  та  українсько‐
польських  форумах,  щорічних  наукових 
конференціях.  За  участю  польських  учених  в  Україні 
проведено  вже  понад  тридцять  циклічних 
міжнародних конференцій, українські науковці беруть 
участь у загальнопольських методологічних семінарах, 
у  літніх  наукових  школах  з  проблем  педагогіки  і 
психології  в  Академії  спеціальної  педагогіки  імені 
Марії Гжегожевської у Варшаві. 

Традиційними  є  польсько‐українські  наукові 
форуми.  Перший  науковий форум  відбувся  у жовтні 
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2005  року в Устроню,  наступні –  в Києві  (“Теоретичні 
та  методичні  засади  розвитку  педагогічної  освіти: 
педагогічна  майстерність,  творчість,  технології”, 
травень  2007 р.),  Черкасах  (“Розвиток  педагогічних 
наук  в  Україні  і  Польщі  на  початку  ХХІ  століття”, 
травень  2011 р.),  Кракові  (“Інтердисциплінарність 
педагогіки та її субдисциплін”, вересень 2013 р.), Києві 
(“Освіта  для  сучасності”,  вересень  2015 р.).  Кожний 
науковий  захід  доленосний  у  розвитку  польсько‐
української співпраці. 

У рамках наукових заходів у Варшаві (в Посольстві 
України)  та  в  Радомі  (в  Інституті  технології 
експлуатації)  успішно  відбувалася  презентація 
фундаментальних  наукових  праць  видатних 
українських  і  польських  дослідників  “Філософія 
освіти”,  “Професійна  освіта  в  Польщі  та  Україні  в 
світлі  змін”,  “Філософія  педагогічної  майстерності”, 
“Професійна освіта в Польщі і Україні – на тлі змін”.  

На  IV  українсько‐польському  форумі  було 
презентовано  проект  для  студентської  молоді 
“Науковий  дебют  –  2011.  Сталий  розвиток”. 
Організатор  проекту  –  Бюро  професора,  доктора 
хабілітованого,  інженера  Єжи  Бузека  –  колишнього 
голови  Європейського  парламенту,  прем’єр‐міністра 
Республіки  Польщі,  а  нині  депутата  Європейського 
Парламенту  в  м. Рацібож,  співорганізатори  – 
Національна  академія  педагогічних  наук  України, 
Академія  спеціальної  педагогіки  імені  Марії 
Гжегожевської  у  Варшаві  та  Державна  вища 
професійна  школа  у  м. Рацібож.  Учасники  конкурсу 
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“Науковий дебют – 2011”, а потім і “Науковий дебют – 
2012”  з  глибоким  інтересом  досліджували 
методологічні  та  соціально‐економічні  впровадження 
ідей  сталого  розвитку  в  Україні,  трансформації 
смисложиттєвих  орієнтацій  молоді  в  умовах 
глобалізаційних  та  євроінтеграційних  процесів, 
виявили готовність до самостійного наукового аналізу, 
критичне  мислення,  відповідальне  ставлення  до 
обґрунтування авторських рекомендацій.  

За результатами конкурсу 22 статті надруковано в 
міжнародному збірнику  студентських наукових робіт, 
а  переможці  конкурсу  на  запрошення  пана  Єжи 
Бузека побували у Європейському Парламенті. 

До  початку  роботи  V  Наукового  форуму,  що 
відбувався  у  м. Кракові  2013 р.,  було  видано  збірник 
наукових  праць  “Interdyscyplinarność  pedagogiki  i  jej 
subdyscypliny” за редакцією С. Шароти і Ф. Шльосека. 
У  солідному  виданні  знайшли  відображення 
концептуальні  ідеї  наукових  досліджень  майже  ста 
учасників  з  Польщі  й  України  щодо  можливості 
розвитку  інтердисциплінарного  статусу  педагогічних 
субдисциплін,  гуманістичних  аспектів  професійної 
підготовки  вчителя  в  умовах  міждисциплінарного 
простору.  Підготовлено  інформаційний  номер 
“Педагогічної  газети”  (№ 8  за  серпень  2013 р.), 
науково‐популярний  документальний  фільм 
“Україно–Польський форум педагогів‐науковців: мрії і 
дії”  польською  та  українською  мовами,  виставку 
науково‐методичної  літератури.  У  Польщі  видано 
книгу  ректора  Національного  педагогічного 
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університету  імені М. П. Драгоманова,  дійсного  члена 
НАПН України В. Андрущенка “The dawn of Europe”, 
в Україні – книгу ректора педагогічного університету у 
Кракові М. Сліви “Польська демократія”.  

VI  форум  українських  і  польських  науковців 
“Освіта для сучасності”, що згідно з планом співпраці 
Національної  академії  педагогічних  наук  України, 
Польської академії наук та Комітету педагогічних наук 
ПАН  відбувся  в  Києві  на  базі  Національного 
педагогічного  університету  імені М. П. Драгоманова  у 
вересні 2015  року. На порядку денному Національної 
академії  педагогічних  наук  України  –  чітка 
ідентифікація,  обʹєктивне  бачення  нашого  стану  в 
річищі  цивілізаційного  поступу  і  прискорена 
модернізація  вітчизняної  освіти  з  урахуванням 
передових здобутків людства, впровадження наукових 
здобутків  як  фундаментального,  так  і  прикладного 
характеру в реальну освітню практику, концептуальне 
наукове  обґрунтування  і  реальне  створення  сучасної 
освітньої законодавчої бази.  

Високий  рівень  проведення  міжнародних 
наукових  заходів  забезпечується  ретельною 
підготовчою  роботою  міжнародного  наукового 
товариства  “Польща – Україна”.  З  польської  сторони 
товариство очолює професор, іноземний член НАПН, 
доктор  хаб.  Франтішек  Шльосек,  з  української  – 
академік‐секретар  Відділення  професійної  освіти  і 
освіти дорослих НАПН України,  доктор педагогічних 
наук,  професор,  дійсний  член  НАПН  України 
Н. Г. Ничкало.  Серед  вагомих  здобутків  співпраці  – 
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польсько‐український,  українсько‐польський 
щорічник  “Професійна  освіта :  педагогіка  і 
психологія”  українською  і  польською  мовами,  що 
виходить  з  1998  року  і  презентація  першого  номера 
якого  відбулася  в  Посольстві  Республіки  Польща  в 
Україні.  

До  початку  цьогорічного  форуму  підготовлено 
ХV випуск щорічника, в якому знайшли відображення 
творчі зусилля та плідні наукові пошуки українських і 
польських  дослідників,  наставників  наукової  молоді 
щодо  філософських  засад  сучасної  педагогіки, 
гуманістичної  педагогіки,  державної  освітньої 
політики,  психопедагогічних  засад  професійного 
розвитку  особистості  в  умовах  євроінтеграційних 
процесів,  тенденцій  розвитку  неперервної  освіти, 
освіти  в  контексті  полікультурності,  напрямів 
розвитку  порівняльної  педагогіки,  актуальних 
проблем  якості  освіти  в  контексті  сучасних 
цивілізаційних  змін,  перспектив  розвитку 
інформаційних технологій в освіті, осучаснення змісту, 
методів  і  форм  освіти,  глобальної 
конкурентоспроможності  кожного  з  цих  освітніх 
компонентів,  ролі  вчителя  у  формуванні  найвищих 
моральних цінностей,  зокрема почуття  патріотизму  і 
відповідальності за долю країни, педагогічних знань у 
сучасному суспільстві. 

Активна міжнародна  співпраця, що  є  потужною 
передумовою  європейської  інтеграції  України, 
знайшла  відображення  і  в  бібліографічному 
покажчику  “Освіта  і  педагогічна  наука  України  і 
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Польщі.  1991–2015 рр.”.  Унікальне  видання  з 
порівняльної педагогіки підготували фахівці Наукової 
бібліотеки  Національного  педагогічного  університету 
імені  М. П. Драгоманова,  Державної  науково‐
педагогічної  бібліотеки  України  імені 
В. О. Сухомлинського,  Бібліотеки  Інституту 
педагогічної освіти  і  освіти дорослих НАПН України. 
На  сторінках  покажчика  науковці,  докторанти, 
аспіранти,  викладачі  вищих  навчальних  закладів 
різних рівнів акредитації, студенти, всі, кого цікавлять 
питання  порівняльної  педагогіки,  уперше 
ознайомляться  з  важливими  офіційними 
документами  України  і  Республіки  Польща,  які 
регламентують  євроінтеграційні  процеси  у 
професійній  освіті:  про  академічне  взаємовизнання 
документів  про  освіту  та  рівноцінність  ступенів 
(2006 р.); про навчання громадян України у польських 
вищих навчальних закладах (2009 р.) та ін. 

Надзвичайно актуальні для кожного дослідника з 
порівняльної  педагогіки,  викладача,  студента, 
магістранта,  аспіранта  розділи  “З  історії  українсько‐
польських  зв’язків  у  галузі  освіти”,  “Українські  вчені 
про  розвиток  педагогічної  науки  та  освіти  Польщі”, 
“Польські  вчені  про  розвиток  педагогічної  науки  та 
освіти  України  і  Польщі”,  в  яких  на  високому 
методологічному,  теоретичному  рівнях  розкрито 
тенденції розвитку педагогічної науки й освіти в історії 
Польщі  й  України,  діяльність  відомих  учених  і 
педагогів крізь призму та ціннісні пріоритети школи і 
педагогіки.  Польські  дослідники  до  2006 р.  захищали 
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кандидатські і докторські дисертації у спеціалізованих 
вчених  радах  академічних  інститутів  та  університетів 
України.  Ознайомитися  з  відповідними  темами 
можна  в  розділі  “Наукові  дослідження  з  розвитку 
педагогічної  науки  та  освіти  України  і  Польщі 
(автореферати дисертацій з порівняльної педагогіки)”. 
У  розділі  “Освітні  форуми  України  і  Польщі” 
зацікавлені  користувачі  знайдуть  численні  публікації 
про  спільні  наукові  форуми  українських  і  польських 
учених, зміст яких детально розкрито в додатку.  

“Сродна”  праця  майстрів,  свіжість  і 
оригінальність  наукових  ідей,  здатність  бачити 
надсучасне  переконує,  що  Людина  праці  –  це, 
передусім, людина культури, духовно багата, гуманна, 
творча  особистість,  віддана  своїй  справі,  захоплена 
нею,  розуміє  її  цінності  і  володіє  розвинутим 
прагненням  до  творення  Добра,  Істини,  Надії.  Чим 
індивідуальніша творча сила та її продукт, тим вищий 
освітній рівень і багатша культура держави. 

 
 
 

Василь КРЕМЕНЬ 
Президент НАПН України, 

дійсний член НАН і НАПН України, 
доктор філософських наук, професор 
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АКАДЕМІЧНА СПІВПРАЦЯ В КОНТЕКСТІ 
ПОРОЗУМІННЯ І ВЗАЄМНОЇ ПІДТРИМКИ 

іжнародна  співпраця  вчених  є 
потужним  джерелом  обміну 
інформацією,  плідними  евристичними 

ідеями,  науковим  досвідом.  Продуктивно  і 
цілеспрямовано  вона  здійснюється  українськими 
вченими з науковцями багатьох країн світу. Глибоко і 
всесторонньо  академічна  співпраця  розгортається 
нами  з польськими партнерами.  І  це –  не  випадково. 
Польща  одна  з  перших  країн  світу  не  тільки  визнала 
незалежність України, але й запропонувала підтримку 
у  вирішенні  нагальних  проблем  економічного, 
політичного  та  соціокультурного  розвитку.  Центром 
цієї  підтримка  стала  академічна  співпраця  вчених  і 
педагогів.  

В  останнє  десятиліття  спільними  зусиллями 
польських  і  українських  вчених  проведено  десятки 
наукових  форумів,  опубліковано  у  буквальному 
розумінні  десятки,  а  може  й  сотні  сторінок  наукових 
розробок,  здійснюється  обмін  науковцями  і 
педагогами,  студентами  і  аспірантами,  пошуковцями 
наукових  ступенів.  Характерно,  що  центральною 
темою  цієї  співпраці  є  пошук  шляхів,  ресурсів  та 
технологій інтелектуального розвитку наших народів і 
культур,  особливо,  розвитку  освітньої  галузі  як  такої, 

М 
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де  формується  особистість  фахівця,  вкрай  потрібна 
народам і культурам України і Польщі. 

Ініціаторами  цієї  співпраці  виступають 
Національна  академія  наук  України  (Президент  – 
академік НАН України і академік НАПН України Василь 
Кремень), Комітет педагогічних наук Польської академії 
наук,  Наукове  товраиство  “Польща‐Україна”,  провідні 
університети  та  наукові  установи  України  і  Польщі. 
Серед науковців, подвижників академічної співпраці, на 
особливе  визнання  заслуговують  з  українського  боку  – 
професори  Н. Ничкало,  В. Андрущенко, 
О. Сухомлинська,  Н. Бібік,  О. Савченко,  О. Падалка, 
П. Саух,  Т. Десятов,  А. Кузьмінський,  Л. Вовк, 
О. Ляшенко,  В. Биков,  І. Бех  та  ін.  вчені;  з  польської  – 
професори  Т. Левовицький,  С. Квятковський, 
Ф. Шльосек,  М. Слива,  Я. Лащик,  Е. Ляска, 
З. Вятровський, Є. Куніковські, Я. Сікора та ін. 

Видатний  внесок  у  академічну  українсько‐
польську  співпрацю  зробили  у  свій  час  такі  видатні 
вчені  як  академік  Іван  Зязюн  (1938‐2014)  та 
Тадеуш Новацький (1913‐2011).  

Бібліографічний  покажчик  літератури  з 
порівняльної  педагогіки  засвідчує  широкий  спектр 
українсько‐польської  педагогічної  співпраці, 
демонструє  внесок  польських  і  українських  вчених  у 
розвиток світової педагогічної думки. 

Тематика,  на  якій  зосереджувались  дослідження, 
приваблює  як  маститих  вчених,  так  і  молодих 
дослідників.  Особливе  місце  в  ній  займають 
проблеми,  поставлені  Ліссабонським  та  Болонським 
академічними форумами, зокрема, філософія освіти в 
умовах  глобалізаційного  розвитку  світу, 
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євроінтеграційні  тенденції  в  освіті,  модернізації 
педагогічної  освіти,  проблеми  формування  нового 
вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття, розвиток 
професійно‐технічної  освіти  в  умовах  становлення 
ринкових  відносин,  забезпечення  рівного  доступу  до 
якісної  освіти,  менеджмент  та  маркетинг  освіти, 
демократизація  предметного  поля  освіти, 
впровадження  інформаційних  та  дискурсних 
технологій,  становлення  дослідницьких  університетів 
тощо.  

З  особливою  зацікавленістю  сприймаються 
вченими  Українсько‐польські  академічні  педагогічні 
форуми,  які  стали вже традиційними  (Київ, Черкаси, 
Умань).  Нинішній  форум,  що  проводиться  в 
Національному  педагогічному  університеті  імені 
М. П. Драгоманова,  має  стати  черговою  сходинкою 
нашої  продуктивної  співпраці,  розгорнути  ще  одну 
сторінку  креативності  і  творчості,  розв’язання  низки 
проблем, що  стоять  нині перед педагогічною наукою 
країн європейського простору.  

 
 
 

Віктор АНДРУЩЕНКО, 
ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, 

Президент Асоціації 
 ректорів педагогічних університетів Європи,  

член‐кореспондент НАН України, 
дійсний член НАПН України,  

доктор філософських наук, професор  
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pedagogicznego kształcenia  i pracy nauczycieli szkół zawodowych. – С. 280–
284 ;  Собко  Я. M.  Особливості  підготовки  майбутніх  інженерно‐
педагогічних  працівників  до  професійної  діяльності.  –  С. 284–287; 
Ковальчук  Е. М.  Специфіка  підготовки  майбутніх  бакалаврів 
педагогіки  у  професійно‐педагогічному  коледжі.  –  С. 288–290 ; 
Оверченко  В.  І.  Професійна  мотивація  у  викладанні  економічних 
дисциплін.  –  С. 291–293;  Шепеленко  Т. Л.  Підготовка  студентів 
економічного  інституту  до  професійно‐педагогічної  діяльності.  – 
С. 293–296 ; Колюпанова А. А. Розвиток професійно значущих якостей 
у  майбутніх  майстрів  виробничого  навчання.  –  С. 296–301 ; 
Pasicznik W. R.  Podstawowe  kompetencję  nauczyciela  wychowania 
fizycznego.  С. 302–305 ; Макаренко O. A.  Професіографічний  підхід  до 
підготовки  майбутніх  інженерів‐педагогів  до  виховної  діяльності.  – 
С. 305–309 ;  Stankowski  Adam  Przesłanki  dla  pedagogizacji  środowisk 
wychowawczych  (z  perspektywy  pedagoga  specjalnego).  –  С. 309–317 ; 
Радкевич  B. O.  Виховні  й  розвивальні  цілі  професійно‐художнього 
навчання  фахівців  художніх  промислів  і  ремесел.  –  С. 317–322 ; 
Ничкало С. А. Принципи культурологічного спрямування естетичного 
виховання  засобами  образотворчого  мистецтва.  –  С. 323–327 ; 
Лук’янова  Л. Б.  Історико‐педагогиний  аналіз  підготовки  вчителя  до 
екологічної освіти в Україні. – С. 328–334 ; Панченко В. І. Психологічні 
засади  інноваційної  діяльності  педагогів  професійної  освіти.  –  С. 334–
338 ; Султанова  Л. Ю.  Готовність  студентів  психолого‐педагогічних 
факультетів  до  науково‐дослідної  роботи. –  С. 338–343 ; Вдовенко  I. С. 
Роль  педагога  загальноосвітніх  дисциплін  в  забезпеченні  ефективної 
підготовки  висококваліфікованих  робітників.  –  С. 343–347 ; Аніщенко 
В. М.  Дидактичні  вимоги  до  діяльності  інструктора  модульного 
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навчання на виробництві. – С. 347–350 ; Nowacki Tadeusz Problematyka 
autokreacji  nauczyciela.  –  С. 351–354 ;  Stanisław  Kaczor  Nauczyciel  – 
odpowiedzialność  za  człowieka.  –  С. 354–360 ;  Zdzisław  Wołk  W 
poszukiwaniu  optymalnej  sylwetki  zawodowej współczesnego  nauczyciela.  – 
С. 361–368 ; Ягупов В. В., Свистун В. І. Педагог як суб’єкт викладання. 
–  С. 368–374 ;  Васильєв  И. Б.  Профессиограмма  инженера‐педагога.  – 
С. 374–378 ;  Виговська  О.  І.  Дослідження  творчого  потенціалу 
сучасного  вчителя:  функціональна  модель.  –  С. 379–386 ; 
Парафиянович  Т. А.,  Короткевич  А. В.  Формирование  личностных 
качеств  будущих  специалистов.  –  С. 386–392 ;  Руденко  Л. А. 
Психолого‐педагогічні передумови формування особистісної культури. – 
С. 392–395 ; Кról Roman W рoszukiwaniu wyznacznikyw kształcenia 
nauczyciela  akademickiego.  –  С. 396–398 ;  Хорошилова  Н. В.  Творча 
константа  в  культурологічній  підготовці  майбутніх  педагогів.  – 
С. 399–402 ; Дехтяренко  О. В. Потенциал  контекстного  обучения  в 
формировании  профессиональной  компетентности.  –  С. 403–408 ; 
Юртаєва О. О.  Структура  професійної  компетентності  майстрів 
виробничого  навчання.  –  С. 408–413 ;  Максименко  І. Г.  Формування 
комунікативної компетентності студентів технічного університету. 
–  С. 413–416 ;  Цідило  І. М.  Шляхи  розвитку  інформаційної 
компетентності  педагогів.  –  С. 416–420 ;  Лагодинський  О. С. 
Компетентність  викладача  у  тестуванні  як  умова  педагогічної 
майстерності.  –  С. 420–424 ;  Москаленко  А.  М.  Вивчення  курсу 
ʺПедагогікаʺ  за кредитно‐модульною  системою організації навчального 
процесу  у  вищих  педагогічних  навчальних  закладах.  –  С. 424–431 ; 
Олійник  В. В.  Впровадження  нових  освітніх  технологій  у 
закладах післядипломної  педагогічної  освіти.  –  С. 432–438 ;  Juszczyk 
Stanisław  Information and communication  technologies  in  education of  the 
changing  society.  –  С. 438–443 ;  Саникович  В. В.,  Саникович  О.  И., 
Иванова  С.  И.  Развитие  виртуальных  учебных  сообществ  и 
объединений в информационно‐образовательных средах многоуровневого 
профессионального  образования. –  С. 443–448 ; Łaszczyk  Jan Nauczyciel 
wobec  technologii  informacyjnej.  –  С. 448–453 ;  Гуревич  Р. С. 
Проектування,  створення та використання електронних підручників. 
–  С. 453–458 ;  Иванова  С. И.  Инновационные  образовательные 
технологии:  проблемы  и  механизмы  их  решения.  –  С. 459–464 ; 
Литвин А.  В.  Особливості  підготовки  фахівців  до  професійної 
інформаційної діяльності. – С. 464–468 ; Кадемія М. Ю. Використання 
нових інформаційних технологій у підготовці педагогічних працівників. 
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– С. 468–472 ; Кудикіна Н.В. Психолого‐педагогічне забезпечення ігрових 
технологій  у  професійному  навчанні.  –  С. 472–475 ;  Свіржевський 
М. П., Стецишина О. В.  Ігрова  діяльність як  засіб  розвитку творчих 
здібностей  студентів.  –  С. 476–481 ;  Череповська  Н. І.  Формування 
медіакультури  учнів  засобами  активізації  критичного  і  творчого 
мислення.  –  С. 481–484 ;  Глущенко  О. В.  Розробка  і  впровадження 
інноваційних педагогічних технологій у ПТНЗ. – С. 485–490 ; Аніщенко 
О. В. Наукова  організація  праці  учнівської  молоді  у  загальноосвітніх  і 
професійно‐технічних  навчальних  закладах:  естетико‐ергономічний 
аспект. – С. 490–494; Czarnecki Kazimierz M. Teoretyczny  i realistyczny 
modele zarzadzania oświatą  (Zarys problemu). – С. 495–503 ; Камінецький 
Я. Г.  Управління  неперервним  професійним  розвитком  виробничого 
персоналу  в  Україні.  –  С. 504–510 ;  Нікітчина  С. О.  Особливості 
управлінської  діяльності  керівника  ПТНЗ.  –  С. 510–516 ;  Носаченко 
І. М.  Підвищення  якості  професійної  освіти  в  Україні  у  контексті 
Болонської  декларації.  –  С. 516–519 ; Sas‐Badowska Anna  Zapewnienie 
jakości kształcenia jako jeden z wyznaczników Procesu Bolońskiego. – С. 519–
525 ;  Вільчковський  Е.  С . ,   Пасічник  В. Р.  Особливості  підготовки 
вчителів фізичного виховання у країнах Європи. – С. 525–531 ; Мурована 
Н. М. Педагогічне керівництво розвитком професійної компетентності 
вчителів музики. – С. 532–537 ; Марцева Л. А. Оцінювання успішності 
студентів  за  допомогою  тестування.  –  С. 537–541 ;  Гриценок  І. А. 
Моніторинг  якості  в  діяльності  майстра  виробничого  навчання.  – 
С. 541–547 ;  Зарецкая  А. В.  Проблемы  повышения  квалификации: 
историко‐педагогический  аспект.  –  С. 547–551 ; Десятов  Т. М. Досвід 
розробки і впровадження стандартів в країнах Свросоюзу. – С. 552–558 ; 
Креденець  Н.  Ключові  напрями  розвитку  європейської  професійної 
освіти.  –  С. 558–562 ;  Семеног  О. М.  Досвід  мовно‐професійного 
становлення вчителя рідної мови у Польщі. – С. 562–566 ; Громов Є. В. 
Порівняльний  аналіз  напрямів  реформування  освіти  у  Польщі  та  в 
Україні  наприкінщ  XX  століття.  –  С. 567–570 ;  Каплун  А.  В. 
Розвиток  науково‐дослідної  роботи  в  системі  професійної  освіти  у 
Болгарії та Польщі. – С. 571–573 ; Мажець Xелена Соціальні фактори 
впливу  на  розвиток  сім’ї  у  сучасній  Польщі.  –  С. 574–577 ;  Cudak 
Sławomir  Zagrożenia  emocjonalne  dzieci  we  współczesney  rodzinie.  – 
С. 578–581 ; Буянов П. Г. Провідні  ідеї  реформування  освіти  в  Україні 
та  Російській  Федерації.  –  С. 582–587 ;  Пришляк  О. Ю.  Професійна 
підготовка  соціальних  педагогів  у  фахових  академіях  Німеччини.  – 
С. 587–591 ; Зязюн Л. І. Французькі теоретики педагогіки про класичну 
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освіту у вимірах давньогрецької культури. – С. 592–598 ; Давидова В. 
Творче  використання  педагогічних  ідей Миколи  Грундтвіга  в  сучасній 
освіті дорослих у Швеції. – С. 598–602 ; Авшенюк Н. В. Сучасні підходи 
до підготовки педагогів професійної освіти у Великій Британії. – С. 602–
606 ;  Гушлевська  І.  В. Професійний  вимір  діяльності  американських 
педагогів.  –  С. 606–612 ;  Ларіна  Т. В.  Інноваційні  моделі  професійного 
удосконалення  вчителів  у  США.  –  С. 612–617 ;  Корнієнко  В. В. 
Американський  стандарт  інформаційно‐комунікаційної  компетенції 
вчителів.  –  С. 617–622 ;  Смелянська  В.  В.  Деякі  аспекти 
американського досвіду професійної підготовки вчителя іноземної мови. 
–  С. 622–626 ;  Lavrysh  Y.  Requirements  and  challenges  of  teaching  and 
learning strategies of nursing at universities of Canada. – С. 626–631. 

1453. Kształcenie  ustawiczne  do  wielokulturowości  / pod  redakcją 
Tadeusza  Lewowickiego  i  Franciszka  Szloska ;  Akademia 
Pedagogiki  Specjalnej,  Instytut  Technologii  Eksploatacji  – 
Państwowy  Instytut  Badawczy, Wyższa  Szkoła  Pedagogiczna 
Związku  Nauczycielstwa  Polskiego,  Akademia  Podlaska.  – 
Warszawa ;  Radom :  Naukowe  Instytut  Technologii 
Eksploatacji,  2009  –  431 s.  –  (ІІІ  українсько‐польський 
форум, 21–22 травня 2009 р.). 

SPIS TREŚCI: 

Lewowicki  Tadeusz,  Szlosek  Franciszek  Wprowadzenie.  –  С. 13–16 ; 
Lewowicki  Tadeusz Wielokulturowość  i  edukacja.  –  C. 17–31 ;  Kremień 
Wasyl G. Oświata w środowisku polietnicznym: kształtowanie obywatelskiej 
tożsamości w Ukrainie. – C. 32–37 ; Zjaziun Iwan A.  Integracyjna  funkcja 
oświaty wielokulturowej.  –  С. 38–43 ; Bogaj Andrzej Kształcenie  ogólne  a 
edukacja  do wielokulturowości  – wzajemne  relacje  i  inspiracje.  –  С. 44–50 ; 
Nyczkało  Nella  G.  Edukacja  międzykulturowa  w  kontekście  badań 
pedagogiki porównawczej. – С. 51–58 ; Szlosek Franciszek Wielokulturowy 
kontekst  poradnictwa  zawodowego.  –  С. 59–65 ;  Bednarczyk  Henryk 
Kształcenie  dla  wspólnej  przyszłości.  –  С. 66–74 ;  Sagan  Aleksander  N. 
Edukacja  ustawiczna  mniejszości  narodowych  w  Ukrainie  w  warunkach 
społeczeństwa  wielokulturowego.  –  С. 75–81 ;  Desiatow  Tymoteusz  M. 
Narodowe  ramy  kwalifikacji  –  podstawowy  sposób  rozwiązania  problemu 
edukacji ustawicznej. – C. 82–87 ; Matwijenko Olga W. Edukacja przez całe 
życie  –  aspekt wielokulturowy.  –  С. 88–93 ; Górewicz Roman, Kademija 
Maja  Kształcenie  informatyczne  w  systemie  edukacji  ustawicznej  –  w 
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warunkach  polikulturowych.  –  С. 94–97 ;  Sysojewa  Switłana O.  Rozwój 
kształcenia  ustawicznego  w  warunkach  wielokulturowego  zglobalizowanego 
świata.  –  С. 98–105 ;  Chomycz  Lidia O.  Rozwój  kulturowy  człowieka  w 
systemie edukacji ustawicznej Ukrainy. – С. 106–110 ; Kuźmiński Anatol I. 
Miejsce  i  rola  klasycznego  uniwersytetu  Ukrainy  w  organizacji  edukacji 
dorosłych.  –  С. 111–114 ;  Łukjanowa  Larysa  B.  Edukacja  ustawiczna 
dorosłych: problematyka  i perspektywy. – С. 115–118 ; Nikitorowicz  Jerzy 
Ku  pograniczu  i  człowiekowi  pogranicza w warunkach wielokulturowości  – 
nowa  idea  edukacji  ustawicznej.  –  С. 119–129 ;  Milerski  Bogusław 
Kształcenie  międzykulturowe  w  szkole  z  perspektywy  pedagogiki  religii.  – 
С. 130–138 ;  Grabowska  Barbara  Edukacja  ustawiczna  dorosłych  na 
pograniczu  polsko‐czeskim  w  kontekście  wielokulturowości.  –  С. 139–149 ; 
Szczurek‐Boruta Alina Młodzież jako uczestnik kształcenia ustawicznego – 
aktualne  doświadczenia  edukacji  międzykulturowej  na  pograniczu  polsko‐
czeskim.  –  С. 150–167 ;  Kopsztejn Maria,  Szeligiewicz‐Urban  Danuta 
Tożsamość śląska a jego wielokulturowość. – С. 168–176 ; Różańska Aniela 
Edukacja do dialogu międzyreligijnego jako edukacj a permanentna. – С. 177–
187 ;  Sarleja Teresa Z.  Inteligencja  lokalna  na  rzecz  zbliżenia  narodów.  – 
С. 188–192 ;  Jutrzyna Ewelina Pedagogika  dialogu  kultur w wychowaniu 
estetycznym  w  warunkach  ponowoczesności.  –  С. 193–198 ;  Nowacki 
Tadeusz  Pedagogika  pracy  a  globalizacja.  –  С. 199–219 ;  Bech  Iwan  D. 
Wolność  duchowa  człowieka  jako  determinanta  jego  stałego  rozwoju.  – 
С. 220–223 ;  Jeruszka  Urszula  Kształcenie  do  wielokulturowości  – 
wyzwanie  w  kontekście  realizowania  karier  zawodowych.  –  С. 224–233 ; 
Radkiewicz Walentyna Kulturologiczne zasady kształcenia zawodowego we 
współczesnej  szkole  zawodowej.  –  С. 234–238 ;  Leszczenko  Maria 
Wielokulturowy paradygmat oceny  jakości działalności wykładowcy w szkole 
wyższej.  –  С. 239–243;  Pazynicz  Stanisław,  Ponomariow  Aleksander, 
Romanowski  Aleksander  Filozoficzne  aspekty  ksztjjcenia  inżynierów  w 
środowisku  wielokulturowym.  –  С. 244–249 ;  Kapłun  Andrij  Wpływ 
procesów  eurointegracyjnych  na  rozwój  oświaty  zawodowej  w  Bułgarii  i 
Polsce. – С. 250–254 ; Wiatrowski Zygmunt Pedagogika Polski i Ukrainy w 
rozleglejszych wymiarach. – С. 255–261; Kaczor Stanisław Wychowanie a 
rozwiązywanie  problemów  z  przeszłości  Polski  i  Ukrainy.  –  С. 262–266 ; 
Niemiec  Jerzy  Wzbogacanie  współpracy  pedagogów  Polski  i  Ukrainy.  – 
С. 267–270 ;  Sawczuk Wiktor Współpraca  międzynarodowa  jako  czynnik 
dialogu  wielokulturowego  w  warunkach  komunikacji  interaktywnej:  polski 
kierunek  w  działalności  Narodowego  Uniwersytetu  im.  I.  Ohienki  w 
Kamieńcu  Podolskim.  –  С. 271–276 ;  Szlosek  Franciszek  Współpraca 
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polskich  i ukraińskich pedagogów: próba bilansu. – С. 277–281 ; Ogrodzka‐
Mazur Ewa Kształcenie  i doskonalenie zawodowe nauczycieli w warunkach 
wielokulturowości  –  studium  z  pogranicza  polsko‐czeskiego.  –  С. 283–297 ; 
Kunikowski  Jerzy  Motywacja  do  pracy  w  zawodzie  nauczyciela  w 
warunkach wielokulturowości.  –  С. 298–306 ; Dubaseniuk Aleksandra A. 
Kształtowanie  u  kandydatów  na  nauczycieli  gotowości  do  edukacyjnej 
wymiany  kulturowej.  –  С. 307–312 ;  Laska  Eugenia  I.  Refleksja  w 
działalności  pedagogicznej  współczesnego  nauczyciela‐wychowawcy.  – 
С. 313–318 ;  Piechota Ołena  Indywidualność  nauczyciela  a  pedagogiczna 
technologia.  –  С. 319–323 ; Bogaj Małgorzata Rola nauczyciela w  świetle 
wyzwań  integrującej  się  Europy  –  przemiany  i  dylematy.  –  С. 324–328 ; 
Szczerbak Olga Rozwój kompetencji pedagogicznych nauczyciela zawodu w 
warunkach społeczeństwa wielokulturowego. – С. 329–333 ; Olijnyk Wiktor 
W. Tworzenie polikulturowego  światopoglądu w kształceniu podyplomowym 
nauczycieh.  –  С. 334–338 ;  Semenog  Ołena  Aspekt  kulturologiczny 
przygotowania  językowego  nauczyciela‐filologa.  –  С. 339–343 ;  Zjaziun 
Larysa I. Wpływ kultur epokowycli na rozwój systemu oświaty we Francji. – 
С. 345–351 ;  Pindera  Michał,  Kowolik  Piotr  Tożsamość  kulturowa 
młodzieży studenckiej Ukrainy i Polski. – С. 352–355 ; Bykow Walery I. E‐
pedagogika  a współczesne  systemy  nauczania  na  odległość.  –  С. 356–361  ; 
Tałałujewa  Natalia  O.  Zapewnienie  więzi  kulturowych  –  zadaniem 
edukacji. – С. 362–367; Sas‐Badowska Anna Wybrane aspekty  edukacji w 
wielokulturowym  społeczeństwie.  –  С. 368–376 ;  Sołdatenko Mikołaj M. 
Problematyka zapewnienia ciągłości oświaty we współczesnych warunkach. – 
С. 377–381;  Kalinowski  Romuald  Edukacja  w  zakresie  powszechnej 
samoobrony – przymus czy powinność?. – С. 382–385 ; Sikora Jan Dylematy 
edukacji do wielokulturowości. – С. 386–391; Otycz Olena M. Paradygmat 
nauki  i  sztuki.  Metodologiczny  punkt  widzenia  rozwoju  oświaty  w 
społeczeństwie wielokulturowym.  –  С. 392–397;  Staworzyńska‐Grządziel 
Maria Kształcenie w warunkach wielokulturowości wyzwaniem współczesnej 
szkoły.  –  С. 398–404 ;  Fedorczuk  Wiktor  M.  Koncepcyjne  ujęcie 
kształtowania środowiska oświatowego w edukacji ustawicznej. – С. 405–408 ; 
Jankowska Dorota Dialog z kulturowo Innym drogą do określania własnej 
tożsamości.  –  С. 409–416 ;  Pomytkin  Eduard  O. Motywy  kształtowania 
osobistej  odpowiedzialności.  –  С. 417–420 ;  Poliszczuk  Wiera  Miejsce  i 
rozwój pedagogiki  społecznej w przygotowaniu zawodowym  studiujących w 
systemie szkolnictwa wyższego Ukrainy. – С. 421–427. 

1454. Розвиток педагогічних наук в Україні  і Польщі на 
початку XXI століття : зб. наук. пр. / [редкол. : Василь 
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Кремень  (голова), Анатолій Кузьмінський, Франтішек 
Шльосек [та ін.] ; М‐во освіти і науки, молоді та спорту 
України,  НАПН  України,  Ін‐т  пед.  освіти  і  освіти 
дорослих,  Черкаський  нац.  ун‐т  імені  Богдана 
Хмельницького.  –  Черкаси ;  Київ :  Чабаненко Ю. А., 
2011.  –  740 с.  –  (ІV  українсько‐польський  форум,  
23–25 травня 2011 р.). 

ЗМІСТ:  

Кремень Василь Поступ до нової філософії освіти в Україні. – С. 11–21 ; 
Lewowicki  Тadeusz  Pedagogika  w  Polsce  –  obraz  zjawisk  korzystnych  i 
niepokojących  po  dwudziestu  latach  transformacji  ustrojowej.  –  С. 22–33 ; 
Зязюн  Іван  Аксіологічний  погляд  вчителя  на  сучасну  комп’ютерну 
технологію  учіння.  –  С. 34–41 ; Kwiatkowski  Stefan M. Komitet  nauk 
pedagogicznych – jego miejsce i funkcje w strukturze Polskiej Akademii Nauk. 
– С. 42–44 ; Кузьмінський Анатолій Зв’язки Черкащини з Польщею в 
контексті розв’язання освітніх проблем. – С. 45–50 ; Kaczor Stanisław 
Pedagogika  pracy  i  andragogika w  Polsce  –  dwie  bratnie  subdyscypliny.  – 
С. 51–56 ;  Szlosek  Franciszek  Pedagogika  pracy w  przededniu  swego  40‐
lecia  istnienia. – С. 57–60; Саух Петро Сучасні трансформації науки  і 
освіти,  алгоритм  взаємодії  в  умовах  суспільства  знань.  –  С. 61–69 ; 
Wiatrowski  Zygmunt  Tendencje  specjalizacyjne,  integracyjne  i 
globalizacyjne  w  naukach  pedagogicznych  w  Polsce.  –  С.70–81;  Laska 
Eugenia  I.  Kompetencje  nauczyciela  współczesnej  szkoły.  –  С. 82–90; 
Niemiec  Jerzy Oświata w Polsce  początku XXI wieku.  –  С. 91–95; Bogaj 
Andrzej  Kondycja  i  przemiany  oświaty  w  Polsce  a  rozwój  pedagogiki.  – 
С. 96–101; Шестопалюк  Олександр  Напрями  розв’язання  проблеми 
патріотичного  виховання  молоді  в  сучасних  умовах.  –  С. 102–108; 
Łaszczyk  Jan  Strategia  wychowania  i  działanie  twórcze.  –  С. 109–113; 
Радкевич  Валентина  Концептуальні  основи  діяльності  професійних 
навчальних закладів художнього профілю в умовах ринкової економіки. – 
С. 114–118;  Kunikowski  Jerzy  Edukacja  dla  bezpieczeństwa  jako 
uniwersalna  specjalność naukowa  i pedagogiczna. – С. 119–125; Грищенко 
Іван  Теоретико‐методологічні  аспекти  підготовки  фахівців  для 
управління  у  сфері  комерційного  посередництва.  –  С. 127–132;  Zimny 
Jan.Pedagogika  katolicka  jako nowa propozycja  edukacyjna w XXI wieku. – 
С. 133–141; Ничкало Нелля  Педагогіка  праці  і  професійна  педагогіка  в 
системі  педагогічних  наук.  –  С. 142–152;  Jeruszka  Urszula 
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Konstruktywizm  jako  współczesny  kierunek  pedagogiczny.  –  С. 153–157; 
Дубасенюк Олександра Актуальні проблеми модернізації педагогічної 
освіти. – С. 158–162; Zacharuk Tamara Edukacja włączająca wyzwaniem 
dla  współczesnych  nauczycieli.  –  С. 163–168;  Кузьмінський  Анатолій 
Польський  слід  на  Черкащині:  освітні  активи  та  перспективи.  – 
С. 169–174;  Nowacki  Tadeusz  Znaczenie  niszy  poznawczej,  języka  i 
doświadczenia  w  aktywności  poznawczej  człowieka.  –  С. 175–177; 
Jankowska  Dorota  Pedagogika  dialogu  jako  kierunek  pedagogiki 
współczesnej.  –  С. 178–183;  Десятов  Тимофій  Тенденції  розвитку 
освіти дорослих: європейський досвід. – С. 184–188; Sikora Jan Wybrane 
aspekty  aplikacji  paradygmatu  konstruktywistycznego  w  pedagogice.  – 
С. 189–194; Усатенко Тамара  Ідентичність в  структурі професійної 
компетентності  педагога. –  С. 194–199;  Jarocka‐Piesik  Jolanta. Etyka 
zawodu nauczyciela w Polsce. – С. 200–211; Поліщук Віра Інтеграція як 
провідна  тенденція  міжнародного  розвитку  соціальної  роботи  і 
соціальної  освіти  у  ХХІ  столітті.  –  С. 212–218;  Щербак  Юрій 
Педагогічна  діяльність  греко‐католицьких  священиків  у  період  Другої 
Речі  Посполитої  (1918–1939  рр.).  –  С. 219–226;  Кондрашова  Лідія 
Гуманизация  педагогического  образования  как  фактор  развития 
личности.  –  С. 227–231;  Савченко  Олена  Дидактична  адаптація 
випускників ВНЗ: шляхи й умови підвищення ефективності. – С. 232–
236; Скороходов  Вадим,  Биков  Ігор,  Синякова Оксана  Підвищення 
якості  освіти  шляхом  євроінтеграції.  –  С. 237–239 ;  Гнезділова  Кіра 
Вищий  навчальний  заклад  як  осередок  корпоративної  культури.  – 
С. 240–245;  Синявський  Віталій  Психологічні  аспекти  професійної 
консультації  учнівської  молоді.  –  С. 246–251;  Сбруєва  Аліна 
Інноваційний  розвиток  вищої  освіти:  глобальний  та  регіональний 
виміри  змін.  –  С. 252–257;  Сліпчишин  Лідія  Психолого‐педагогічні 
засади впровадження ідей конструктивістської педагогіки у навчання. – 
С. 258–262;  Czupryk  Rafał  Edukacja  poprzez  dialog.  –  С. 263–269; 
Krawczyk‐Blicharska Małgorzata  Career  guidance  and  сounseling  as  a 
lifelong  social and  educational activity. – С. 270–277; Ostrowska Urszula 
Kwestie aksjologiczne w społeczenstwach polskich i ukrainskich jako przedmiot 
badań  pedagogicznych.  –  С. 278–283;  Биков  Валерій  Концептуальна 
модель  організації  підготовки  висококваліфікованих  робітників  для 
високотехнологічних  виробництв.  –  С. 284–292;  Sarleja  Teresa  Z. 
Pedagogika  społeczna w  Polsce  –  subdyscyplina w  rozwoju.  –  С. 293–298; 
Хомич  Лідія  Театральна  педагогіка  у  змісті  професійної  підготовки 
майбутнього  вчителя.  –  С. 299–303;  Kopsztejn  Maria  Nowoczesne 
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tendencje w komunikacji interpersonalnej – coaching, mentoring i tutoring w 
szkolnictwie wyższym. – С. 304–309; Лук’янова Лариса Розвиток освіти 
дорослих в Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. – 
С. 310–315;  Gajdzica  Zenon  Dziecko  niepełnosprawne  jako  uczeń  klasy 
integracyjnej  w  perspektywie  konstruktywistycznej.  –  С. 316–320; 
Биковська Олена Позашкільна освіта в Україні і Польщі: порівняльний 
аналіз.  –  С. 321–326;  Отич  Олена  Мистецькі  субдисципліни 
педагогіки.  –  С. 327–332;  Огієнко  Олена  Підготовка  андрагогічного 
персоналу:  професіоналізація  і  сертифікація.  –  С. 333–338;  Орлов 
Валерій  Гуманістична  складова  педагогічної майстерності  вчителя.  – 
С. 339–343 ; Лавріненко Олександр Витоки педагогічної майстерності 
в  Україні:  перша кафедра,  перший  вищий навчальний  заклад. –  С. 344–
349 ; Симоненко Тетяна Перспективні технології у процесі реалізації 
лінгвокультурологічного  підходу  до  навчання  рідної  мови  в 
загальноосвітніх  навчальних  закладах  України.  –  С. 350–355 ; 
Скульська  Віолета  Сучасні  підходи  до  професійного  навчання 
незайнятого  населення  на  виробництві.  –  С. 356–360 ;  Козієвська 
Олена  Зміст поняття “Академічна мобільність”:  основні  підходи  до 
визначення  та  розуміння.  –  С. 361–369;  Каплун  Андрій 
Стандартизація професійної освіти і навчання: досвід Болгарії і Польщі. 
– С. 370–375 ; Султанова Лейла Теоретичні  аспекти полікультурної 
освіти  в  Україні.  –  С. 376–381 ;  Герасимова  Інна  Основи 
комунікативної  підготовки  майбутніх  менеджерів.  –  С. 381–386 ; 
Руденко  Лариса  Поняття  “міжособистісні  стосунки”  і  “культура 
спілкування” у підготовці фахівців  сфери обслуговування. – С. 387–392 ; 
Шатило  Віктор,  Копетчук  Валентина,  Горай Ольга  Особливості 
санітарно‐гігієнічного  виховання та  профілактичної  роботи медичних 
сестер  зі  школярами  з  досвіду  Республіки  Польщі.  –  С. 393–398 ; 
Пальчук  Марина  Професійна  підготовка  виробничого  персоналу  в 
країнах  Європейського  Союзу  як  проблема  порівняльної  педагогіки.  – 
С. 399–405 ;  Місяць  Наталія  Польські  громадські  та  культурні 
організації на Житомирщині. – С. 406–410 ; Синьов Віктор Розвиток 
психокорекційної  педагогічної  науки  в  Україні.  –  С. 411–415 ; 
Атаманчук  Юрій  Інновації  в  освіті  у  контексті  європейської 
інтеграції  України.  –  С. 416–421 ;  Wiśniewska  Jolanta.  Rozwój 
andragogiki jako dyscypliny naukowej. – С. 422–426 ; Czarnecki Kazimierz 
М.,  Kraus  Ewa  Jedność  pedagogiki  i  psychologii  jako  nauk  o  człowieku 
(Wyniki  badań).  –  С. 427–432 ;  Головченко  Гліб  Медіа  освіта  та 
дидактичний  інформаційний  простір  –  найсучасніша  педагогічна 
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технологія підготовки бакалаврів з  інформаційної діяльності. – С. 433–
436 ; Plewka Czesław Treść  i źródła refleksji pedeutologicznych. – С. 437–
445 ;  Гуревич  Роман,  Кадемія  Майя  Розвиток  інформатизації 
професійної освіти в Україні на початку ХХІ століття. – С. 446–451 ; 
Parzęcki Ryszard Systemy wychowania w kontekscie pedagogiki praktycznej 
w  okresie  ostatnich  dziewiecdziesieciu  lat.  –  С. 452–461;  Васянович 
Григорій  Підготовка  учителя:  порівняльний  аналіз  педагогічної 
методології  у  працях  українських та польських  вчених. – С. 462–466 ; 
Матвієнко  Ольга  Методологічні  аспекти  порівняльної  педагогіки.  – 
С. 467–472 ;  Тарасенкова  Ніна,  Акуленко  Ірина  До  проблеми 
формування  методичних  компетентностей  майбутнього  вчителя 
математики  профільної  школи.  –  С. 473–478 ;  Bogaj  Małgorzata 
Ewaluacja  relacji  między  zmiennymi.  –  С. 479–483 ;  Семеног  Олена 
Культура  суб’єкта  науково‐дослідницької  діяльності.  –  С. 484–488 ; 
Szeligiewicz‐Urban  Danuta  Planowanie  badań  pedagogicznych  a 
przygotowanie własnych narzędzi badawczych. – С. 489–494 ; Нічуговська 
Лілія  Теоретичні  засади  адаптивної моделі математичної  підготовки 
студентів бізнес‐спеціальностей у ВНЗ. – С. 494–498 ; Лещенко Марія 
Джерела педагогічного знання в методологічному дискурсі. – С. 499–504 ; 
Дутка  Ганна  Класифікація  наук  в  контексті  фундаменталізації 
сучасної  освіти.  –  С. 504–512 ;  Король  Валентина  Інформаційна 
культура  і  соціалізація  особистості.  –  С. 312–516;  Вієвська  Муза, 
Красовська  Лариса  Андрагогічні  аспекти  підготовки  науково‐
педагогічних  кадрів  вищих  економічних  закладів.  –  С. 517–522; 
Каньковський  Ігор  Педагогічне  проектування  в  історії  педагогічної 
науки.  –  С. 523–530;  Вознюк  Олександр  Системні  дослідження  у 
вітчизняній та  польській  педагогічній  наукових  галузях.  –  С. 531–537; 
Литвин  Андрій Проектно‐орієнтовані  методи  навчання  робітників‐
будівельників  із  застосуванням  ІКТ.  –  С. 538–543;  Орлова  Наталія 
Урахування  впливу  властивостей типів  особистості  й темпераменту 
на  успішність  процесу  вивчення  іноземних  мов.  –  С. 544–551; 
Коновальчук  Іван  Закономірності  та  умови  реалізації  інноваційних 
освітніх  процесів.  –  С. 552–557;  Касьянова  Олена  Методологічні 
основи педагогічної експертизи. – С. 558–563; Сушенцева Лілія Сучасні 
концепції  професійної  мобільності.  –  С. 564–570;  Kunikowski 
Stanisław  Wpływ  różnych  nurtów  myślenia  na  stan  współczesnej  myśli 
pedagogicznej  w  Polsce  w  XX  wieku.  –  С. 571–576;  Пєхота  Олена 
Технології  педагогічної  освіти.  –  С. 577–583;  Janicka‐Panek  Teresa 
Konstruktywistyczna  perspektywa  wychowania  współczesnego  dziecka  w 
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wieke  6–11  lat.  –  С. 580–588;  Бідюк  Наталя  Концептуальні  ідеї 
розвитку  освіти  дорослих  у  США  наприкінці  ХХ  –  на  початку  ХХІ 
століття. – С. 589–593; Sas‐Badowska Anna Kształcenie nauczycieli w 
okresie  globalizacji.  –  С. 594–600; Прокопенко  Людмила,  Біда  Олена 
Януш  Корчак  і  Олександр  Захаренко  –  лицарі  гуманної  педагогіки.  – 
С. 601–607;  Walkowiak  Tatiana  Wybrane  problemy  pedagogicznego 
kształcenia  nauczycieli.  –  С. 608–615;  Пальшкова  Ірина  Тенденції  та 
перспективи  формування  педагогічної  культури  майбутніх  учителів 
початкових класів. – С. 616–620; Падалка Олег Професійно‐економічна 
підготовка майбутнього  вчителя у контексті  європейської  інтеграції. 
–  С. 621–624;  Król  Roman  Konstruktywizm  pedagogiczny  obiecującą 
perspektywą  kształcenia  nauczycieli  akademickich.  –  С. 625–627; Щербак 
Ольга  Підготовка  педагога  професійної  школи:  порівняльний  аналіз.  – 
С. 628–633;  Скворцова  Світлана  Формування  професійної 
компетентності  в  майбутнього  вчителя:  технологічний  аспект.  – 
С. 634–640;  Остапенко  Наталія  Використання  інтерактивних 
технологій  на  заняттях  лінгвометодичного  спрямування  у  вищій 
школі.  –  С. 641–645;  Авшенюк  Наталія  Професійний  розвиток 
учителя  як  суб’єкта  міжнародної  освітньої  діяльності:  європейські 
програми.  –  646–651;  Пилинський  Ярослав  Гуманітарна  складова  в 
освіті  США  та  в  сучасній  освіті  України.  –  С. 652–656;  Герасимова 
Наталія  Технологія  підготовки  майбутніх  фахівців  до  професійної 
діяльності.  –  С. 657–662;  Стеценко  Анатолій  Особливості 
професійної  підготовки  майбутніх  фахівців  з  фізичного  виховання  і 
спорту. – С. 663–667; Касярум Надія Дидактика Вінценти Оконя та 
українська  школа.  –  С. 668–672;  Кучай  Олександр  Стандарти 
професійних  кваліфікацій  у  системі  освіти  Польщі.  –  С. 673–677; 
Zaborowski  Marek  Zadania  rodziny  chrześcijańskiej  w  kontekście 
wychowania dzieci  i młodzieży. – С. 678–683; Шиделко Анна Підготовка 
педагогічних  працівників  до  морального  виховання  молоді  в  Україні  і 
Польщі. – С. 684–689; Луценко Григорій Науково‐освітні  портали та 
їх  вплив  на  формування  природничо‐наукової  компетентності  у 
студентів.  –  С. 690–695; Марусинець  Мар’яна  Активне  навчання  у 
системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. 
–  С.696–700;  Бордакова  Олена  Професійна  орієнтація  учнівської 
молоді Республіки Польща та України : порівняльний аналіз. – С. 701–
707;  Гордійчук  Анна  Роль  комунікативної  компетенції  у  підготовці 
вчителя іноземної мови як фахівця нової генерації. – С. 708–712; Будяк 
Лариса Соціально‐педагогічні умови інтегрування дітей з порушеннями 
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психофізичного  розвитку  в  загальноосвітній  простір  України.  –  
С. 713–717;  Касярум  Катерина  Комунікативна  компетенція 
викладача  вищої  школи  як  ознака  професійності.  –  С. 718–721; Чичук 
Вадим  Стан  проблеми  підготовки  вчителя  до  використання 
мультимедійних технологій у початкових класах. – С. 722–727; Кучай 
Тетяна  Модернізація  освіти  –  важливий  інструмент  становлення 
сучасного суспільства. – С. 728–731. 

1455. Interdyscyplinarność  pedagogiki  i  jej  subdyscypliny 
/ Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie,  Akademia  Pedagogiki  Specjalnej  im.  M. 
Grzegorzewskiej  w  Warszawie,  Instytut  Technologii 
Eksploatacji  / PIB w  Radomiu ;  red.:  Z.  Szaroty,  F.  Szloska.  – 
Radom :  Wydawnictwo  Naukowe  Instytutu  Technologii 
Eksploatacji,  2013.  –  815  s.  –  (V польсько‐український 
форум, 24–26 вересня 2013 р.). 

ЗМІСТ: 

Lewowicki  Тadeusz  Interdyscyplinarność  pedagogiki  –  tradycja  i 
współczesność,  problemy  i  szanse.  – C. 17–30; Kremień Wasyl  (Кремень 
Василь)  Filozoficzno‐edukacyjna  działalność  w  kontekście 
interdyscyplinarności  =  Філософсько‐освітня  діяльність  у  контексті 
міждисциплінарності. – C. 31–38; Śliwerski Bogusław Polska pedagogika 
w  obliczu  paradygmatycznych  sporów w  dziedzinie  nauk  humanistyczych  i 
społecznych. – C. 39–51; Andruszczenko Wiktor  (Андрущенко Віктор) 
Filozoficzne  założenia  pedagogiki  kultury  i  pedagogiki  twórczości  = 
Філософські засади педагогіки культуро‐ і людинотворчості. – C. 52–63; 
Wiatrowski  Zygmunt  Wieloproblemowy  i  wieloaspektowy  wymiar 
interdyscyplinarności pedagogiki współczesnej i jej subdyscyplin. – C. 64–78; 
Szlosek Franciszek Socjologiczny kontekst rozwoju pedagogiki. – C. 79–83; 
Matwiejenko Olga  (Матвієнко  Ольга) Od międzydyscyplinarności  do 
transdyscyplinarności:  światowe  podejście  naukowe  =  Від 
міждисциплінарності  до  трансдисциплінарності:  наукові  підходи 
вчених  світу.  –  C. 84–94;  Awszeniuk  Natalia  (Авшенюк  Наталія) 
Filozoficzna  analiza  kształtowania  się  i  rozwoju  pedagogiki  globalnej  = 
Філософсько‐педагогічний  аналіз  становлення  і  розвитку  глобальної 
педагогіки. – C. 95–106; Szymański Mirosław J. Interdyscyplinarność jako 
atrybut  nauk  o  wychowaniu.  –  C. 107–113;  Ogijenko  Olena  (Огієнко 
Олена)  Interdyscyplinarność  współczesnej  pedagogiki:  aspeckt 
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metodologiczny  =  Інтердисциплінарність  сучасної  педагогіки: 
методологічний  аспект.  –  C. 114–123;  Otycz  Olena  (Отич  Олена) 
Pedagogika  sztuki  jako  subdyscyplina:  analiza  porównawcza  =  Мистецькі 
субдисципліни  педагогіки:  порівняльний  аналіз.  –  C. 124–133;  Gara 
Jarosław  Idea  interdyscyplinarności  i  interdyscyplinarna  natura  wiedzy 
pedagogicznej.  – C. 134–150;  Jankowska Dorota Kategorialne  ujmowanie 
wiedzy  w  pedagogice  heterogeniczności.  –  C. 151–160;  Kaczor  Stanisław 
Pedagogika a przemiany kulturowe w drugiej dekadzie ХХІ wieku. – C. 163–
166; Filipczuk Gieorgij (Філіпчук Георгій) Edukacyjny aspect społecznego 
dialogu = Освітній аспект державно‐громадського діалогу. – C. 167–176; 
Bogaj Andrzej Inspiracje  i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze rozwoju 
pedagogiki  ogólnej.  – C. 177–182; Sułtanowa Lejla  (Султанова  Лейла) 
Strategia  interdyscyplinarna w  badaniach  edukacji  dla wielokulturowości  = 
Інтердисциплінарний  підхід  у  дослідженні  проблеми  полікультурної 
освіти. – C. 183–188; Kunikowski Stanisław Dziedzina kultury jako układ 
odniesienia  i  penetracji  dla  pedagogiki.  –  C. 189–197;  Zhizhko  Elena 
Interdisciplinarity approach in developing of concept of professional education 
of marginalized  groups  in Mexico  and Venezuela.  – C. 198–203; Parzęcki 
Ryszard Edukacyjna rzeczywistość – kontekst humanizujący. – C. 204–211; 
Koziewska Olena (Олена Козієвька) Mobilność akademicka jako zjawisko 
międzynarodowe  =  Академічна  мобільність  як  міждисциплінарние 
явище.  – C. 212–221;  Sarleja Teresa Z. Humanistyczne  ujęcie  poznania  i 
praktyki w pedagogice. – C. 222–226; Kozjar Michajło  (Козяр Михайло) 
Wykorzystanie technologii medialnych w procesie kształcenia w szkole wyższej 
= Використання медіальних технологій у навчально‐виховному процесі 
вищого  навчального  закладу.  –  C. 227–236;  Markowska‐Manista 
Urszula,  Niedźwiedzka‐Wardak  Aleksandra  Refleksje  dotyczące 
współczesnych  interdyscyplinarchych  problemów  pedagogiki:  na  przykładzie 
nutru  edukacji  globalnej.  –  C. 237–247;  Wilsz  Jolanta  Implikacje  dla 
człowieka  i  pedagogiki  wynikające  z  rozwoju  nauki  i  procesów 
globalizacyjnych spowodowanych paradygmatem systemowym. – C. 248–260; 
Konowalczuk  Iwan  (Коновальчук  Іван)  Interdyscyplinarne podejście w 
badaniach  innowacji  pedagogicznych  =  Міждисциплінарний  підхід  у 
дослідженні  проблем  педагогічної  інноватики.  –  C. 261–269;  Sas‐
Badowska  Anna,  Graca  Tadeusz  Prakseologiczne  uwarunkowania 
dyferencjacji  w  naukach  pedagogicznuch.  –  C. 270–288;  Nyczkało  Nella 
(Ничкало  Нелля)  Relacja  “człowiek‐praca”  jako  podstawa 
interdyscyplinarności pedagogiki jako nauki = Система “людина‐праця” як 
основа інтердисциплінарності педагогічної науки. – С. 289–301 ;Gaweł‐
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Luty  Elżbieta  Pedagogika  społeczna  jako  subdyscyplina  pedagogiczna.  – 
C. 302–309;  Bednarczyk  Henryk  Interdyscyplinarność  pedagogiki  pracy 
wobec globalizacji pracy  i  edukacji. – C. 310–315; Radkiewicz Walentyna 
(Радкевич  Валентина)  Jakość  kształcenia  zawodowego  w  warunkach 
rozwoju  gospodarki  narodowej:  interdyscyplinarne  podejście  =  Якість 
професійної  освіти  і  навчання  в  умовах  розвитку  національної 
економіки: інтердисциплінарний підхід. – C. 316–322; Plewka Czesław 
Interdyscyplinarność  w  pedagogice  pracy  to  metoda  czy  konieczność?.  – 
C. 323–333; Bykow Waleryj  (Биков Валерій) Technologie  informacyjno‐
komunikacyjne  w  korelacji  międzyprzedmiotowej  =  Інформаційно‐
комунікаційні  технології  в  реалізації  міжпредметного  підходу  у 
шкільній  освіті.  –  C. 334–342;  Chomicz  Lidia  (Хомич  Лідія) 
Interdyscyplinarność ekonomiki oświatowej  i  jej rola w przygotowaniu kadry 
kierowniczej  plaćowek  kształcenia  =  Інтердисциплінарність  економіки 
освіти та її роль у підготовці майбутніх керівниківнавчальних закладів. 
–  C. 343–349;  Ĺukjanowa  Larysa  (Лук’янова  Лариса)  Rzeczywiste 
miejsce  andagogiki  w  systemie  nauk  o  kształceniu  i  wychowaniu  = 
Предметне  поле  андрагогіки  в  системі  наук  про  освіту  і  виховання.  – 
C. 350–356;  Wiśniewska  Jolanta,  Jurkiewicz  Patrycja  Andragogika  – 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Refleksje andragogiczne. – C. 357–362; 
Bidiuk  Natalia  (Бідюк  Наталія)  Perspektywy  rozwoju  na  Ukrainie 
pedagogiki  porównawczej  jako  interdyscyplinarnej  nauki  pedagogicznej.  – 
C. 363–372; Kunikowski Jerzy Edukacja dla bezpieczeństwa  i  jej miejsce w 
dyscypline naukowej. – C. 373–385; Bykowska Olena (Биковська Олена) 
Pedagogika oświaty pozaszkolnej  jako subdyscyplina pedagogiki = Педагогіка 
позашкільної освіти як субдисципліна педагогіки. – C. 386–395; Padałka 
Oleg  (Падалка  Олег)  Edukacja  ekonomiczna  jako  przedmiot  badań  = 
Економічне  виховання  учнів  як  предмет  педагогічних  досліджень.  – 
C. 396–407;  Bogaj  Małgorzata  Rozwój  edukacji  zawodowej  w  Polsce  z 
perspektywy  społeczeństwa  informacyjnego.  –  C. 408–415;  Timienko 
Wołodimir  (Тименко  Володимир) Zasady  interdyscyplinarnego  rozwoju 
kształcenia w  zakresie wzornictwa  =  Принцип  інтердисциплінарності  у 
розвитку  дизайн‐освіти.  –  C. 416–424;  Dubaseniuk  Oleksandra 
(Дубасенюк  Олександра)  Podstawy  teoretyczno‐metodologiczne 
zintegrowanej  subdyscypliny  “Dydaktyka  pedagogiki”  =  Теоретико‐
методологічні  засади  інтегрованої  субдисципліни  “Методика 
викладання  педагогіки”.  –  C. 425–435;  Misjac  Natalia  (Місяць 
Наталія)  Metodyka  nauczania  ukraińców  języka  polskiego  jako 
subdyscyplina  pedagogiczna  =  Методика  навчання  українців  польської 
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мови  як  педагогічна  субдисципліна.  –  C. 436–446;  Szurowska  Beata 
Pedagogika wczesnej edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia. – C. 447–458; 
Górewicz Roman, Kademija Maja  (Гуревич  Роман,  Кадемія Майя) 
Zdalne nauczanie – współczesną dyscypliną pedagogiki = Мобільне навчання 
–  сучасна субдисципліна педагогічної науки. – C. 459–466; Jabłonowska 
Małgorzata Pedagogika zdolności  jako dyscyplina naukowa  i subdyscyplina 
pedagogiki  ogólnej  czy  specjalnej?  –  Wątpliwości,  kontrowersje,  próby 
uogólnień.  –  C. 467–474;  Szeligiewicz‐Urban  Danuta  Kontrasty  w 
realizacji  zadań  edukacji  specjalnej między  polską  a Ukrainą.  – C. 475–482; 
Protasowa Natalia  (Протасова  Наталія)  Interdyscyplinarne  związki 
pedagogiki  i  państwowej  administracji  w  doskonaleniu  oświatowej  kadry 
kierowniczej = Інтердисциплінарні зв’язки педагогіки і науки державного 
управління  в  удосконаленні  професійної  підготовки  керівних  кадрів 
освіти.  – C. 483–492; Lach  Jarosława Współczesne wyzwania  pedagogiki 
opiekuńczo‐wychowawczej.  – C. 493–500; Dutka Hanna  (Дутка  Ганна) 
Przygotowanie  specjalistów  podstawowym  aktualnym  problemem 
współczesnego  szkolnictwa  wyższego  =  Фундаментальна  підготовка 
фахівця  як  актуальна  проблема  сучасної  вищої  освіти.  –  C. 501–508; 
Lukasek  Aleksandra  Kinga  Przeciwdziałanie  handlowi  ludźmi  – 
współczesne  wyzwanie  dla  pedagogiki  resocjalizacyjnej.  –  C. 509–513; 
Kopsztejn Maria Kościół a praca socjalna w Polsce i na Ukrainie – wybrane 
zagadnienia.  –  C. 514–522;  Zjaziun  Iwan  (Зязюн  Іван) 
Psychopedagogiczna  dominanta  dzialalności  zawodowej  nauczyciela  = 
Психопедагогічна  домінанта  професійної  дії  вчителя.  –  C. 525–533; 
Kuźmiński  Anatolij  (Кузьмінський  Анатолій)  Przygotowanie 
nauczycieli  przyszłości  do  stosowania  interdyscyplinarnego  podejścia  w 
procesie  kształcenia  =  Підготовка  майбутніх  учителів  до  застосування 
міждисциплінарного  підходу  в  навчальному  процесі.  –  C. 534–542; 
Wasjanowicz  Grigorij  (Васянович  Григорій)  Nauczyciel  i  jego 
kształcenie do wielokulturowości = Педагог  і його полікультурна освіта. – 
C. 543–551;  Sałata  Elżbieta  Nauczyciel  przyszłości  w  opinii  uczniów  – 
nowe  wyzwania  pedeutologii.  –  C. 552–559 ;  Olijnik  Wiktor  (Олійник 
Віктор) Interdyscyplinarność w ustawicznym rozwoju kadr pedagogicznych 
w systemie oświaty podyplomowej na Ukrainie = Інтердисциплінарність у 
неперервному  фаховому  зростанні  педагогічних  кадрів  у  системі 
післядипломної  педагогічної  освіти  України.  –  C. 560–567;  Bluszcz 
Justyna Komunikatywny nauczyciel‐doradca na drodze rozwoju zawodowego 
ucznia.  –  C. 568–574;  Laska  Eugenia  Iwona Dialog  nauczyciel‐uczeń  w 
procesie  dydaktyczno‐wychowawczym  współczesnej  szkoły.  –  C. 575–581; 
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Szczerbak  Olga  (Щербак  Ольга)  Koncepcje  przygotowania  nauczycieli 
kształcenia  zawodowego  z  uwzględnieniem  interdyscyplinarności  = 
Концептуальні  підходи  у  підготовці  педагога  професійного  навчання  на 
основі  міждисциплінарності.  –  C. 582–592;  Jarocka‐Piesik  Jolanta 
Aksjologia  w  kształceniu  polskich  nauczycieli.  –  C. 593–599;  Kurok 
Oleksandr  (Курок  Олександр)  Interdyscyplinarność  jako  podstawa 
warunkująca  przygotowanie  przyszłych  nauczycieli  = 
Інтердисциплінарність  як  основа  забезпечення  педагогічної 
спрямованості  підготовки  майбутніх  учителів.  –  C. 600–608;  Łucan 
Nadia  (Луцан  Надія)  Kształtowanie  mobilności  zawodowej  nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej = Формування професійної мобільності вчителя 
початкових  класів.  –  C. 609–613;  Walkowiak  Tatiana  Kwalifikacje 
zawodowe  nauczyciela  wyzwaniem  dla  polityky  edukacynej  państwa.  –  C. 
614–621; Kapłun Andrij (Каплун Андрій) Rozwój mobilności nauczyciela 
kształcenia  zawodowego:  podejście  interdyscyplinarne  =  Розвиток 
мобільності педагога професійної школи: інтердисциплінарний підхід. – 
C. 622–631;  Semenog Olena  (Семеног  Олена)  Przygotowanie  zawodowe 
przyszłego nauczyciela: sukcesy i problemy = Медіапедагогіка у професійній 
підготовці  майбутнього  вчителя:  здобутки  і  проблеми.  –  C. 632–640; 
Piechota  Elena  Psychology  and  pedagogy  of  forming  the  teacher’s 
individuality.  –  C. 641–649;  Kowalczyk  Barbara  Psychologiczno‐
pedagogiczne  aspekty  poradnictwa  zawodowego.  –  C. 650–654;  Milerski 
Bogusław Kształcenie obywatelskie w perspektywie pedagogiczno‐religijnej. – 
C. 657–666 ; Kańkowski Igor (Каньковський Ігор) Systemy pedagogiczne 
jako  przedmiot  badań  =  Педагогічні  системи  як  предмет  педагогічних 
досліджень.  –  C. 667–677 ;  Potapienko  Lidia  (Потапенко  Лідія) 
Innowacyjne  przygotowanie  tłumaczy  z  języka  polskiego  =  Інноваційний 
підхід  до  професійної  підготовки  майбутніх  перекладачів  з  польської 
мови. – C. 678–685 ; Bida Olena (Біда Олена) Przygotowanie metodyczne 
wykładowcy  wyższej  na  Ukrainie  na  bazie  interdyscyplinarności  = 
Методичне  забезпечення  підготовки  викладача  вищого  навчального 
закладу  України  на  основі  міждисциплінарного  підходу.  –  686–692 ; 
Bednarek Józef Szanse i zagrożenia społeczeństwa nadzorowanego. – C. 693–
706 ; Wozniuk Oleksandr  (Вознюк  Олександр)  Integracja wiedzy  jako 
podstawa interdyscyplinarności pedagogiki = Знаннєва інтеграція як основа 
інтердисциплінарності  педагогіки.  –  C. 707–718 ;  Siniawskij  Witalij 
(Синявський  Віталій)  Profesjonalne  kształtowanie  własnej  osobowości: 
aspekt  psychologiczno‐pedagogiczny  =  Професійне  самовизначення 
особистості:  психолого‐педагогічні  аспекти.  –  C. 718–727 ;  Rehejło 
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Irina Periodyzacja  historii  kształcenia  wysoko  wykwalifikowanych 
pracowników  naukowych  na  Ukrainie.  –  C. 728–742 ;  Szestopaluk 
Oleksandr  (Шестопалюк  Олександр)  Rozwój  interdyscyplinarnego 
kształcenia pedagogicznego =  Інтердисциплінарне розвивальне навчання  з 
педагогічних дисциплін. – C. 743–750 ; Kobecka Nadia (Кобецька Надя) 
Kompetencje prawnicze przyszłych nauczycieli = Правова компетентність 
майбутніх педагогів. – C. 751–755 ; Sauсh Petro (Саух Петро) Synergia 
kształcenia  i  wychowania  jako  efekt  systemowego  projektu 
interdyscyplinarności  pedagogiki  =  Синергія  навчання  і  виховання  як 
ресурс  системного  проекту  інтердисциплінарності  педагогіки.  – 
C. 756–763 ; Griszczenko  Iwan, Krachmalowa Nina  (Грищенко  Іван, 
Крахмальова Ніна) Rola komunikacji w funkcjonowaniu wyższych uczelni 
=  Роль  комунікації  у  функціонуванні  вищих  навчальних  закладів.  – 
C. 764–771 ;  Piekarski  Marian  Pedagogika  pracy  jako  istotny  element 
kształcenia  zawodowego.  – C. 772–779 ; Andrzejewska Anna Nowe  treści 
kształcenia w zakresie możliwości i zagrożeń cyberprzestrzeni. – C. 780–785 ; 
Ignatowicz  Olena  (Ігнатович  Олена)  Podstawy  teoretyczno‐
metodologiczne  innowacji  pedagogicznych  =  Теоретико‐методологічні 
основи  педагогічної  інноватики.  –  C. 786–796 ;  Jeruszka  Urszula 
Ergologiczne źródła edukacji zawodowej dorosłych. – C. 797–802. 

1456. Освіта  для  сучасності  =  Edukacja  dla  wspólczesnośći :  зб. 
наук. пр. : у 2 томах / НАПН України, Національний пед. ун‐
т  імені  М. П. Драгоманова,  Комітет  пед.  наук  Польської 
Академії  наук,  Наукове  товариство  “Польща‐Україна”, 
Академія  спец.  педагогіки  імені  Марії  Гжегожевської  у 
Варшаві,  Асоціація  ректорів  педагогічних  університетів 
Європи.  –  Київ ;  Варшава :  Вид‐во  НПУ  імені 
М. П. Драгоманова,  2015.  –  Том  1.  –  661 с. ;  Том  2  –  525 с. 
(VI українсько‐польський форум, 15–16 вересня 2015 р.) 

ЗМІСТ ТОМ 1: 

Кремень Василь Освіта,  особистість  і  соціальний поступ. – C. 6–13; 
Bogusław  Śliwerski  Strategie  reform  educacyjnych  w  dobie  neoliberalnej 
dominacji  hiperkultury.  –  C. 13–31;  Андрущенко  Віктор  Філософія  у 
педагогічному процесі: статус та функціональне визначення. – С. 31‐38; 
Zygmunt  Wiatrowski  Ideały  wychowania  –  szczególnie  akcentowane  i 
upowszechnianew okresie przełomu wieków [XX i XXI] w Polsce. – C. 38‐49; 
Mirosław J.  Szymański  Edukacja  jako  wartość  w  okresie  gwałtownej 
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zmiany  społecznej. – C. 49-57; Jan Łaszczyk Przemiany edukacyjne a 
zmina człowieka. – C. 57-61; Бех Іван Два етапи розвитку 
педагогічної науки – дві експериментально-виховні стратегії. 
С. 61-70; Ничкало  Нелля  Від  античної  педагогіки  до  системи 
педагогічних наук. – С. 70‐85; Tomaszewska‐Lipiec Renata Edukacja dla 
przyszłości  –  potencjalne  scenariusze  rozwoju.  –  С. 85‐94; Васянович 
Григорій Феноменологічна філософія і її педагогічний контекст. – С. 94-
104; Євтух  Микола,  Пелех  Юрій,  Матвійчук  Андрій 
Постнекласична  педагогіка:  філософсько‐методологічне  осмислення 
наукового  концепту.  –  С. 104‐117; Онищенко  Василь  Філософські 
засади  сучасної  педагогіки  в  контексті  фундаментальних  педагогічних 
теорій. – С. 117‐127; Kunikowski Stanisław Kulturowe uwarunkowania 
w  edukacji  wobec  współczesnych  wyzwań  cywilizacyjnych.  –  С. 127‐135; 
Пилинський  Ярослав  Проблеми  української  освіти  у  контексті 
європейських  тенденцій.  –  С. 135‐141;  Sikora  Jan  Cywilizacyjne 
konteksty  edukacji. –  С. 141‐147;  Бех Володимир, Бех Юлія 
Евристичний потенціал філософського аналізу у дискурсі досліджень 
освітніх  систем.  –  С. 147‐157;  Андрущенко  Тетяна  Формування 
духовних  цінностей  студентської  молоді.  –  С. 157‐167;  Чернишова 
Євгенія Реалізація системної методології в наукових дослідженнях. –С. 167‐
178;  Шинкарук  Олег,  Діденко  Олександр  Науковий  апарат 
дослідження: тенденції, досвід і рекомендації. – С. 178‐187; Балл Георгій 
Синтез  егалітарності  й  елітарності  в  опрацюванні  категорії 
“особистість”  у  гуманістичній  психології  та  педагогіці.  –  С. 187‐195; 
Філіпчук Георгій Культуро‐освітній вимір громадянськості. – С. 195‐
205;  Jaronowska  Sylwia  Pedagogika  kultury  jako  otwarte  pole  pytań  o 
edukacyjne  perspektywy  realizacji  jej  ideałów.  –  С. 205‐213;  Усатенко 
Тамара  Демократичні  набутки  громадянської  освіти.  –  С. 213‐219; 
Скотна  Надія  Педагогічна  парадигма  сучасного  виховання  молоді.  – 
С. 219‐226;  Czeluścińska  Beata,  Czeluściński  Wiesław  Współczesne 
uwarunkowania  kształcenia  i  wychowania.  –  С. 226‐234;  Кузьмінський 
Анатолій Філософія гуманоорієнтованого виховання в рецепції життя 
і  творчості  Т. Г. Шевченка.  –  С. 234‐240;  Біда  Олена,  Прокопенко 
Людмила  Януш  Корчак,  Антон  Макаренко,  Олександр  Захаренко  – 
лицарі  гуманної  педагогіки.  –  С. 240‐246;  Wierzbicki  Grzegorz 
Wychowawcza  funkcja organizacji  społecznych. – С. 246‐253; Земба Анна 
Беата Права  и  обязанности  ребенка:  социализация  в  семье.  –  С. 253‐
261; Dudak Anna The  role  and  importance  of  family mediation  as  seen  by 
fathers claiming custody of their children. – С. 261‐269; Биковська Олена 
Позашкільна  освіта  і  компетентнісний  підхід.  –  С. 269‐276;  Kinga 
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Łapot‐Dzierwa  Wpływ  percepcji  malarstwa  abstrakcyjnego  na  twórczą 
wyobraźnię dziecka – percepcja podstawą edukacji plastycznej. – С. 276‐282; 
Ковальова  Анастасія  Підготовка  соціальних  працівників  у  системі 
вищої освіти Швеції та Польщі. – С. 282‐289; Kwiatkowski Stefan M. 
W  drodze  do  zintegrowanego  systemu  kwalifikacji.  –  С. 289‐299;  Szlosek 
Frantiszek Teoretyczność pedagogiki pracy. – С. 299‐309; Gerlach Ryszard 
Edukacja wobec  oczekiwań  i  potrzeb współczesnego  rynku  pracy.  –  С. 309‐
318;  Bera  Ryszard,  Wierzejska  Joanna  Praca  jako  wartość  w  życiu 
człowieka.  –  С. 318‐326;  Радкевич  Валентина  Сучасні  тенденції 
професійного  розвитку  персоналу  вітчизняних  інноваційно  активних 
підприємств.  –  С. 326‐333;  Jeruszka  Urszula  Potencjał  kwalifikacyjny 
absolwentów  szkół  zawodowych  a  ich  zatrudnialność.  –  С. 333‐341; 
Лук’янова Лариса Сучасні тенденції законодавчого регулювання освіти 
дорослих. – С. 341‐347; Sałata Elżbieta Edukacja osób dorosłych – szansą 
na  lepsze  jutro. – С. 347‐357; Аніщенко Олена  Інноваційний потенціал 
технологій  особистісно‐професійного  розвитку  дорослих.  –  С. 357‐363; 
Лозовецька  Валентина  Потенційні  можливості  особистості  як 
фактор  розвитку  її  професійної  карʹєри. –  С. 363‐371; Прийма Сергій 
Освіта  дорослих  в  Україні  в  контексті  реалізації  цілей  розвитку 
тисячоліття:  стан  і  перспективи.  –  С. 371‐382;  Чичук  Вадим 
Сутність  поняття  “освіта  дорослих”  у  працях  вітчизняних  і 
зарубіжних  учених.  –  С. 382‐389;  Пальчук  Марина  Многосторонние 
альянсы  и  развитие  социального  партнерства  в  сфере  подготовки 
производственного  персонала.  –  С. 389‐397;  Gawroński  Adam  Rozwój 
kariery  zawodowej  z wykorzystaniem  technologii  informacyjnych.  –  С. 397‐
405;  Литвин  Андрій,  Соловйов  Валерій Профільне  навчання:  аналіз 
стратегій та шляхи розвитку. – С. 405‐413; Валерій Орлов Розвиток 
ціннісних уявлень учнів сучасної професійної школи про успіх на ринку 
праці. – С. 413‐422; Wierzejska Joanna, Karpenko Oresta Wartość pracy 
w świadomości polskich i ukraińskich studentów. – С. 422‐433; Kunikowski 
Jerzy Nauczyciel w społeczeństwie  informacyjnym. – С. 433‐444; Сотська 
Галина  Проблеми  сучасної  педагогічної  освіти  в  Україні  у  вимірах 
євроінтеграційних  процесів.  –  С. 444‐450;  Solak  Adam  Nauczyciel  i 
edukacja przyszłości w  cywilizacji globalizacyjnej XXI wieku. – С. 450‐457; 
Власова  Олена  Методологічні  засади  науково‐професійної  культури 
сучасного  педагога.  –  С. 457‐465;  Jarocka‐Piesik  Jolanta  Aksjologia  w 
kształceniu polskich nauczycieli. – С. 465‐472; Хомич Лідія Компоненти 
змісту загальнокультурного розвитку майбутнього  вчителя. – С. 472‐
482;  Agnieszka  Araucz‐Boruc  Autorytet  współczesnego  nauczyciela.  – 
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С. 482‐494;  Гузій  Наталія  Педагогічний  професіоналізм  з  позицій 
особистісно  зорієнтованих  методологічних  стратегій.  –  С. 494‐508; 
Jankowska  Dorota  Kształcenie  postaw  krytycznych  nauczycieli‐
wychowawców  zadaniem  edukacji  akademickiej  w  czasach  kultury 
neoliberalnej.  –  С. 508‐519; Шоробура  Інна  Формування  майбутнього 
вчителя:  виклики  сучасності.  –  С. 519‐526;  Дубасенюк  Олександра 
Базові  поняття  термінологічної  системи  компетентнісної 
проблематики  професійної  підготовки  вчителя.  –  С. 526‐533; Пєхота 
Олена Технології педагогічної освіти: компетентнісний підхід. – С. 533‐
542; Вознюк Олександр  Педагогічна  дія  як  психологічний  феномен.  – 
С. 542‐551;  Марусинець  Мар’яна  Рефлексія  як  механізм  розвитку 
професійного“я”  у  майбутніх  педагогів.  –  С. 551‐559; Kopsztejn Maria 
Rola nauczyciela  języka polskiego w społeczeństwie  informatycznym w  świetle 
przemian  edukacyjnych  w  polskim  systemie  oświatowym  po  1989  roku.  – 
С. 559‐567;  Щербак  Ольга  Інноваційне  спрямування  сучасної 
професійно‐педагогічної  освіти.  –  С. 567‐576;  Fabian  Andruszkiewicz 
Metodologiczno‐historyczny  aspekt  badań  zawodu  nauczyciela  szkolnictwa 
zawodowego.  –  С. 576‐584;  Козяр  Михайло  Професійна 
компетентність майбутніх  офіцерів:  як  її  формувати?  –  С. 584‐589; 
Курок  Олександр,  Курок  Віра  Використання  історичного  досвіду  в 
підготовці  майбутніх  інженерів‐педагогів.  –  С. 589‐596; Хижна  Ольга 
Потенціал  етнохудожньої  підготовки  майбутніх  учителів  музики  в 
системі  безперервної  педагогічної  освіти.  –  С. 596‐606;  Козир  Алла 
Інноваційні  тенденції  формування  професійної  майстерності 
викладачів  мистецьких  дисциплін.  –  С. 606‐614; Федоришин  Василь 
Акмеспрямовані  орієнтири  професійно‐особистісного  розвитку 
майбутніх  учителів  музики.  –  С. 614‐622;  Растригіна  Алла, 
Стратан‐Артишкова  Тетяна  Формування  авторської 
спроможності  майбутнього  педагога‐музиканта  в  мистецькому 
освітньому  просторі  ВНЗ.  –  С. 622‐627;  Michalski  Jarosław 
Pedeutologiczny contekst pogadanek obyczajowych władysława witwickiego. – 
С. 627‐635; Володимир Тименко Педагогічне проектування в сучасному 
освітньому просторі. – С. 635‐645. 

ЗМІСТ ТОМ 2: 

Ляшенко  Олександр  Педагогічне  тестування  як  засіб  вимірювання 
навчальних  досягнень  pучнів.  –  С. 3‐10;  Топузов  Олег  Функції 
дидактичної  прогностики  в  процесі  освіти  та  навчання.  –  С. 10‐18; 



 
 
 

 
 300 

Камишин  Володимир  Загальноосвітній  навчальний  заклад  та 
обдарований  учень.  –  С. 18‐23;  Wiśniewska  Jolanta  O  perspektywie 
kształcenia elit intelektualnych na poziomie szkolnictwa wyższego. – С. 23‐30; 
Грищенко  Іван  Підвищення  ефективності  освітньої  діяльності  вищих 
навчальних закладів. – С. 30‐39; Козієвська Олена Академічна мобільність 
в контексті сучасних цивілізаційних змін. – С. 39‐48; Sas – Badowska 
Anna  Internacjonalizacja procesu kształcenia  i kształcenie wspólne. – С. 48‐
61;  Чепіль  Марія  Глобалізація  і  регіоналізм  –  провідні  чинники 
реформування  вищої  освіти.  –  С. 61‐70; Падалка  Олег  Синергетична 
єдність  зовнішнього  та  внутрішнього  середовища  як  атрибут 
соціально‐функціонального  управління  загальноосвітнім  навчальним 
закладом. – С. 70‐78; Анджей Криньські, Володимир Кулішов, Сергій 
Гушко  Тенденції  розвитку  системи  економічної  освіти  в  умовах 
європейської  інтеграції.  –  С. 78‐87;  Дутка  Ганна  Педагогічні  умови 
фундаменталізації  математичної  освіти  майбутніх  економістів  в 
контексті  Болонського  процесу.  –  С. 87‐96;  Ковчина  Ірина  Освітні 
технології  підготовки  студентів  до  соціально‐правової  діяльності.  – 
С. 96‐104; Тименко Володимир Нові ролі викладача вищого навчального 
закладу  в  умовах  сучасного  суспільства.  –  С. 104‐111; Дічек  Наталія 
Питання  індивідуалізації  навчання  школярів  на  сторінках  науково‐
методичного  збірника  “психологія”  (радянська  доба).  –  С. 111‐123; 
Березівська  Лариса Маловідомі  джерела  з  історії  державної  освітньої 
політики: план управління освітою в Україні (1917–1918). – С. 123‐129; 
Zacharuk  Tamara  Realizacja  „europejskiej  strategii  w  sprawie 
niepełnosprawności  2010‐2020:  odnowione  zobowiązanie  do  budowania 
europy  bez  barier”  a  kształcenie  na  poziomie  wyższym.  –  С. 129‐141; 
Засенко  В’ячеслав  Освіта  дітей  з  особливими  потребами  в  Україні: 
здобутки  і  проблеми.  –  С. 141‐149;  Sobczak  Sławomir  ,  Bartłomiej 
Gaik Edukacja inkluzyjna jako proces edukacyjno‐wychowawczy realizowany 
w  szkole w  interpretacji  pedagogiki  ponowoczesnej.  –  С. 149‐157; Ornacka 
Katarzyna, Mirewska Elżbieta O małym człowieku z niepełnosprawnością 
w  przestrzeni  pracy  socjalnej.  –  С. 157‐169;  Jurkiewicz  Patrycja  System 
wartości  pedagogów  specjalnych.  –  С. 169‐178;  Szeligiewicz‐Urban 
Danuta,  Grzyb  Barbara Modyfikacja  ról  w  modelu  rodziny  z  dzieckiem 
niepełnosprawnym a wpływ systemu wsparcia społeczno‐instytucjonalnego. – 
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С. 178‐187;  Lubińska‐Bogacka  Magdalena  Rozwiązania  prawne  i 
instytucjonalne  w  ramach  systemu  pomocy  społecznej  dla  rodzin  z 
niepełnosprawnym  dzieckiem.  –  С. 187‐202;  Савицький  Андрій 
Методологія  індивідуалізації  навчання  дітей  з  синдромом  Дауна.  – 
С. 202‐210;  Гуржій  Андрій,  Карташова  Любов  ІТ‐підготовка 
майбутніх  вчителів‐гуманітаріїв  в  умовах  реформування  системи 
освіти. – С. 210‐219; Олійник Віктор Процес трансформації моделі life 
long  learning  в  Україні.  –  С. 219‐228; Биков  Валерій Навчальні  стилі 
дорослих  учнів  і  методичні  системи  навчання  відкритої  освіти.  – 
С. 228‐242; Дмитриченко Микола, Лясковський Віктор, Покотілов 
Микола Інформаційні технології в освіті: сучасний стан і перспективи 
розвитку.  –  С. 242‐260;  Гуревич  Роман,  Майя  Кадемія  Від 
традиційного  до  всепроникаючого  навчання. – С. 260‐268; Степаненко 
Микола  Портальна  технологія  як  інноваційний  засіб  забезпечення 
неперервної  педагогічної  освіти.  –  С. 268‐276;  Kopsztejn  Maria, 
Szeligiewicz‐Urban Danuta New  information  technologies  in  teaching  on 
the  basis  of  the  webquest.  –  С. 276‐282;  Авшенюк  Наталія  Роль 
інформаційно‐комунікаційних  технологій  у  реалізації 
транснаціональної  мобільності  програм  вищої  освіти.  –  С. 282‐291; 
Klim‐Klimaszewska  Anna,  Jagiełło  Ewa  Zastosowanie  technologii 
informacyjnej w  szkole wyższej.  –  С. 291‐305; Шестопалюк Олександр 
Становлення  інформаційного  суспільства  в  Україні  як  фактор 
розвитку освітнього середовища. – С. 305‐314; Klonowska Iwona Media 
w  edukacji młodzieźy  –  blaski  i  cienie wirtualnej współczesności.  –  С. 314‐
323; Головченко Гліб Медіа‐освіта США і Канади: порівняльний аналіз. 
–  С. 323‐330;  Іванова  Тетяна  Комунікація  “screen‐to‐screen”: 
педагогічні  аспекти,  психологія  управління.  –  С. 330‐337; Макаренко 
Леся  Аксіологічний  ресурс  інформатизації  освіти  в  добу  глобалізації 
світового  освітнього  простору.  –  С. 337‐348;  Кучай  Олександр 
Можливості  використання  хмарних  технологій  у  професійній 
діяльності  вчителів  початкових класів. – С. 348‐358; Локшина Олена 
Розвиток  порівняльної  педагогіки  в  україні  в  умовах  глобалізації 
методологічних  орієнтирів  педагогічної  компаративістики  зарубіжжя. 
–  С. 358‐366;  Огієнко  Олена  Методологічні  орієнтири  порівняльної 
педагогіки  в  умовах  глобалізації.  –  С. 366‐374;  Вихрущ  Анатолій 
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Педагогічна  думка  Польщі:  європейський  вимір.  –  С. 374‐390; 
Матвієнко  Ольга  Багатомовність  у  вищій  освіті  країн  Європи.  – 
С. 390‐397;  Бідюк  Наталя  Європейські  орієнтири  в  обгрунтуванні 
концептуальних  засад  професійної  іншомовної  освіти.  –  С. 397‐406; 
Пазюра  Наталія  Професійний  розвиток  педагогічного  персоналу: 
світовий  контекст.  –  С. 406‐414;  Товканець  Ганна  Вища  освіта  в 
контексті  європейського  транскордонного  співробітництва: 
пріоритети  розвитку.  –  С. 414‐422;  Семеног  Олена  Магістерська 
філологічна  освіта:  досвід  української  та  зарубіжної  вищої  школи.  – 
С. 422‐432;  Вовк  Мирослава  Тенденції  вивчення  фольклористики  в 
університетах  України  і  зарубіжжя.  –  С. 432‐439;  Поліщук  Віра 
Сучасні  тенденції  соціальної  освіти:  зарубіжний  досвід.  –  С. 439‐447; 
Каплун Андрій Реформування системи професійної  освіти в Україні  і 
Польщі. – С. 447‐452; Котун Кирил Професійна підготовка майбутніх 
учителів початкових класів у Фінляндії, республіці Польща та Україні. 
–  С. 452‐460;  Бордакова  Олена  Розвиток  професійної  орієнтації 
учнівської молоді Польщі та України: подібне та відмінне. – С. 460‐470; 
Говорун  Тамара,  Коськіна  Даріна  Презентація  економічної 
самоспроможності  студентами:  кроскультурний  гендерний  вимір.  – 
С. 470‐477; Oleksandra Yegorova The non‐formal Education  in  the USA: 
historical  and  Pedagogical  Overview.  –  С. 477‐486;  Потапенко  Лілія 
Модель  фахової  компетентності  перекладача  у  сучасній  українській 
педагогіці. – С. 486‐495; Місяць Наталія Відродження польської мови 
на Житомирщині.  –  С. 495‐504;  Teresa  Janicka Panek Marginalizacja 
edukacji technicznej uczniów klas I‐III, jako wynik działań reformatorskich w 
Polsce (1999–2014). – С. 504‐511. 
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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
З РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ  

УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ 
(автореферати дисертацій з порівняльної педагогіки) 

1457. Адамек І.  Теорія  і  практика  підготовки  дітей  до  школи  в 
умовах  розвитку  польського  довкілля  (друга  половина  ХІХ 
віку  –  1918 р.)  = Teoria  i  praktyka  przygotowania  dzieci  do 
szkoly  w  warunkach  rozwoju  polskiego  przedszkola  (druga 
polowa  XIX  wieku  –  1918  rok) :  автореф.  дис. …  д‐ра  пед. 
наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Ірена  Адамек ;  Нац.  пед.  ун‐т  імені 
М. П. Драгоманова. – Київ, 2001. – 52 с. 

1458. Альперн О. І. Тенденції розвитку освітньої політики Польщі 
на регіональнальному рівні (1989–2009 рр.) : автореф. дис. … 
канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  –  теорія  і  методика 
професійної  освіти  / Оксана  Іванівна  Альперн ;  Ін‐т  пед. 
освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2013. – 20 с. 

1459. Андрушкевич Ф.  Концептуалізація  освітніх  інновацій 
України  та  Польщі  в  умовах  глобалізації  суспільства : 
автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук. :  [спец.]  13.00.01  –  загальна 
педагогіка та історія педагогіки / Фабіан Андрушкевич ; Нац. 
пед. ун‐т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 40 с. 

1460. Барський Тадеуш Дидактичні основи технології підготовки 
викладачів  технічних  дисциплін  (за  матеріалами  технічної 
освіти  у  Польщі) :  автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.] 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  / Тадеуш 
Барський ;  Ін‐т  педагогіки  і  психології  проф.  освіти  АПН 
України. – Київ, 1999. – 43 с. 
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1461. Бенца О. І. Проблеми  громадянського  виховання учнівської 
молодів  спадщині  діячів  освіти Закарпаття  (1919–1939  рр.) : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.01 –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Оксана  Іванівна  Бенца ; 
Прикарпат.  нац.  ун‐т  імені  Василя  Стефаника.  –  Івано‐
Франківськ, 2004. – 19 с. 

1462. Бєльський Януш  Теоретичні  і  методичні  основи 
підвищення  ефективності  праці  вчителів  фізичного 
виховання : автореф. дис. … д‐ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти / Януш Бєльський ; Ін‐т 
педагогіки  і  психології  проф.  освіти  АПН  України.  –  Київ, 
2000. – 46 с. 

1463. Біницька  К. М.  Розвиток  вищих  педагогічних  шкіл  у 
Республіці Польща  (друга половина XX –  початок XXI ст.) : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.01 –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Катерина 
Миколаївна Біницька ;  Тернопіл.  нац.  пед.  ун‐т 
імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 19 с. 

1464. Бондаренко О. О.  Організаційно‐педагогічні  засади 
діяльності  університетських  осередків  культури  в  Польщі : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.01 –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Ольга  Олександрівна 
Бондаренко ;  Сумський  держ.  пед.  ун‐т  імені 
А. С. Макаренка. – Суми, 2012. – 20 с. 

1465. Бордакова О. М. Розвиток професійної орієнтації учнівської 
молоді  в  Республіці  Польща  в  умовах  європейської 
інтеграції : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки / Олена Михайлівна 
Бордакова ;  Ін‐т  пед.  освіти  і  освіти  дорослих  НАПН 
України. – Київ, 2015. – 20 с. 

1466. Бочарова О. А.  Соціально‐педагогічна  підтримка 
обдарованих школярів у Польщі : автореф. дис. … канд. пед. 
наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Олена  Анатоліївна  Бочарова ; 
Східноукраїнський  нац.  ун‐т  імені  Володимира  Даля.  – 
Луганськ, 2013. – 40 с. 
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1467. Брода  М. В.  Виховання  самостійності  у  навчанні  учнів 
основної  загальноосвітньої школи  (друга  половина ХХ  ст.) : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.01 –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Мар’яна  Влодимирівна 
Брода ;  Прикарпат.  нац.  ун‐т  імені  Василя  Стефаника.  – 
Івано‐Франківськ, 2007. – 20 с. 

1468. Василюк А. В. Професійно‐педагогічна підготовка вчителів у 
Польщі  (1989‐1997  рр.) :  автореф.  дис.  …канд.  пед.  наук : 
[спец.] 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Алла 
Володимирівна Василюк ;  Ін‐т педагогіки і психології проф. 
освіти АПН України. – Київ, 1998. – 20 с. 

1469. Василюк  А. В.  Тенденції  реформування  шкільної  освіти 
Польщі  (ХХ  –  початок  ХХІ  ст.) :  автореф.  дис. …  д‐ра  пед. 
наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Алла  Володимирівна  Василюк ;  Тернопіл.  нац. 
пед.  ун‐т  імені  Володимира  Гнатюка.  –  Тернопіль,  2011.  – 
40 с. 

1470. Вишнівський  Р. Й.  Ідея  національної  школи  у  творчому 
доробку  Івана  Франка :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук : 
[спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки 
/ Роман Йосипович Вишнівський ; Дрогобиц. держ. пед. ун‐т 
імені Івана Франка. – Дрогобич, 2010. – 20 с. 

1471. Вільчковська  А. Е.  Розвиток  теорії  і  практики  музичного 
виховання  учнів  основних  шкіл  Польщі  (1980–2000 рр.) : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.01 –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Вільчковська  Анастасія 
Едуардівна ;  Ін‐т  проблем  виховання  АПН  України. – 
Київ,2004. – 20 с. 

1472. Вільш  І.  Структура,  зміст  і  функції  сталих  індивідуальних 
якостей  учня  у  процесі  допрофесійного  навчання  і 
виховання : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
–  професійна  педагогіка  / Іоланта  Вільш ;  Ін‐т  педагогіки  і 
психології проф. освіти АПН України. – Київ, 1997. – 53 с. 

1473. Влодарська‐Зола Л.  Професійна  підготовка  майбутніх 
менеджерів  у  вищих  технічних  навчальних  закладах : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  –  теорія  і 
методика  професійної  освіти  / Лідія  Влодарська‐Зола ;  Ін‐т 
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педагогіки  і  психології  проф. освіти  АПН  України.  –  Київ, 
2003. – 19 с. 

1474. Волошин  О. Р.  Розвиток  валеологічної  освіти  на 
західноукраїнських  землях  (1918–1939 рр.) :  автореф.  дис. … 
канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та 
історія  педагогіки  / Олена  Романівна  Волошин ;  Дрогобиц. 
держ. пед. ун‐т імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – 20 с. 

1475. Гавран  М. І.  Тенденції  розвитку  вищої  освіти  недержавної 
форми власності в Польщі та Україні : автореф. дис. … канд. 
пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Мар’яна  Іванівна Гавран ; Дрогобиц.  держ. пед. 
ун‐т імені Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – 21 с. 

1476. Гайда  Йоанна  Проблеми  гуманістичного  виховання 
особистості  в  педагогічній  спадщині  Януша  Корчака  та 
Антона Макаренка : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 –  загальна педагогіка та  історія педагогіки  / Йоанна 
Гайда ;  Ін‐т  педагогіки  і  психології  проф.  освіти  АПН 
України. – Київ, 2004. – 19 с. 

1477. Галів М. Д.  Проблема формування  характеру  особистості  в 
історії  розвитку  української  педагогічної  думки  (60‐ті  роки 
XIX  –  60‐ті  роки  ХХ  ст.) :  автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук : 
[спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки 
/ М.  Д.  Галів ;  Житомир.  держ.  ун‐т  імені  Івана  Франка.  – 
Житомир, 2007. – 20 с. 

1478. Городиська  В. В.  Естетичне  виховання  учнівської  молоді  в 
системі освіти на західноукраїнських землях  (др. пол. XIX – 
поч. XX ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
–  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки  / Віолета 
Василівна Городиська ; Дрогобиц. держ. пед. ун‐т імені Івана 
Франка. – Дрогобич, 2011. – 20 с. 

1479. Гриневич  Л. М.  Тенденції  децентралізації  управління 
базовою освітою  в  сучасній Польщі :  автореф.  дис. …  канд. 
пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Лілія  Михайлівна Гриневич ;  Львів.  нац.  ун‐т 
імені Івана  Франка;  Інституту  педагогіки  АПН  України. – 
Київ,2005. – 20 с. 



 
 
 

 
 307 

1480. Громов  Є. В.  Сучасні  тенденції  розвитку  професійної 
технічної освіти у Польщі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  / Євген 
Володимирович Громов;  Вінниц.  держ.  пед.  ун‐т 
імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 20 с. 

1481. Даценко І. М. Підготовка учнівської молоді до життя в сім’ї 
у  Республіці  Польща :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук : 
[спец.]  13.00.07  –  теорія  та  методика  виховання  / Ірина 
Миколаївна Даценко ;  Тернопіл.  нац.  пед.  ун‐т 
імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с. 

1482. Демешкант Н. А. Теоретичні і методичні засади екологічної 
освіти  майбутніх  фахівців  аграрної  галузі  в  університетах 
Польщі :  автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  – 
теорія  і  методика  професійної  освіти  / Наталія  Андріївна 
Демешкант ;  Ін‐т  пед.  освіти  і  освіти  дорослих  НАПН 
України. – Київ, 2013. – 41 с. 

1483. Денисюк  С. В.  Проблеми  формування  особистості  у 
педагогічній  спадщині  Януша  Корчака.  1878–1942  рр. : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.01 –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Світлана  Василівна 
Денисюк ; Ін‐т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 19 с. 

1484. Деркач  С. П.  Професійна  підготовка  вчителів  англійської 
мови  в  Польщі :  автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  / Світлана 
Петрівна Деркач ;  Уман.  держ.  пед.  ун‐т  імені Павла 
Тичини. – Умань, 2011. – 20 с. 

1485. Десятов  Т. М.  Тенденції  розвитку  неперервної  освіти  в 
країнах  Східної  Європи  (друга  половина  ХХ  століття) : 
автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Тимофій  Михайлович 
Десятов ;  Ін‐т  педагогіки  і  психології  проф.  освіти  АПН 
України. – Київ, 2006. – 35 с. 

1486. Дзюбинська Х. А. Опіка і виховання дітей‐сиріт у діяльності 
благодійних товариств Польщі (ХІХ – початок ХХ століття) : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.01 –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Христина  Анатоліївна 
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Дзюбинська; Дрогобиц. держ. пед. ун‐т імені Івана Франка. – 
Дрогобич, 2015. – 20 с. 

1487. Долгова Н. О. Модернізація фізичного виховання та спорту 
в  університетській  освіті  Польщі  (1991‐2011  рр.) :  автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 – загальна педагогіка 
та  історія  педагогіки  / Наталія  Олександрівна  Долгова ; 
Сумський  держ. пед. ун‐т  імені  А. С. Макаренка.  –  Суми, 
2014. – 20 с. 

1488. Дудник  Н. З.  Просвітницька  діяльність  та  педагогічна 
спадщина Антона Лотоцького (1881–1949 рр.) : автореф. дис. 
…  канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та 
історія  педагогіки  / Надія  Зеновіївна  Дудник ;  Дрогобиц. 
держ. пед. ун‐т імені Івана Франка. – Дрогобич, 2008. – 19 с. 

1489. Івах С. М. Проблеми українського шкільництва у жіночому 
русі Галичини (80‐ті роки XIX – 30‐ті роки ХХ ст.) : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 – загальна педагогіка 
та  історія  педагогіки  / Світлана  Михайлівна  Івах ; 
Прикарпат.  нац.  ун‐т  імені  Василя  Стефаника.  –  Івано‐
Франківськ, 2007. – 20 с. 

1490. Івашко О.  А. Проблема полікультурної  освіти  в  Республіці 
Польща : автореф. дис. … канд. пед. наук :  [спец.] 13.00.01 – 
загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки  / Олена 
Анатоліївна Івашко ;  Маріупол.  держ.  ун‐т. –  Київ,2012. – 
22 с. 

1491. Каплун  А. В.  Розвиток  систем  підготовки  кваліфікованих 
робітників у Болгарії і Польщі (кінець ХІХ–ХХ ст.) : автореф. 
дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  –  теорія  і  методика 
професійної  освіти  / Андрій  Володимирович Каплун ;  Ін‐т 
пед. освіти  і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2011. – 
42 с. 

1492. Каплун  А. В.  Розвиток  сільськогосподарської  професійної 
школи  у Польщі :  автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  / Андрій 
Володимирович  Каплун ;  Ін‐т  педагогіки  АПН  України.  – 
Київ, 1998. – 19 с. 
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1493. Каричковська  С. П.  Підготовка  майбутніх  вчителів 
англійської  мови  в  університетах  України  і  Польщі 
(порівняльний  аналіз) :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук : 
[спец.]  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти 
/ Світлана  Петрівна  Каричковська ;  Нац  пед.  ун‐т  імені 
М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с. 

1494. Кєдровіч  Гжегож  Теорія  і  практика  застосування 
комп’ютерних  технологій  у  загальноосвітніх  і  професійних 
навчальних  закладах  Польщі :  автореф.  дис.  …  д‐ра  пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
/ Гжегож Кєдровіч ;  Ін‐т педагогіки  і  психології  профосвіти 
АПН України. – Київ, 2001. – 46 с. 

1495. Кізин  І.  В. Науково‐просвітницька  діяльність  та  педагогічні 
ідеї  Едварда  Жарського :  автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук : 
[спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки 
/ Ірина  Василівна  Кізин ;  Дрогобиц.  держ.  пед.  ун‐т  імені 
Івана Франка. – Дрогобич, 2011. – 20 с. 

1496. Кічула  М. Я.  Розвиток  моніторингу  якості  освіти  у 
навчальних закладах Польщі  (друга половина XX – початок 
XXI століття) :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 
13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки  / Марія 
Ярославівна Кічула ;  Тернопіл.  нац.  екон.  ун‐т. –  Дрогобич, 
2013. – 20 с. 

1497. Кобрій  О. М.  Теоретико‐методологічні  засади  формування 
змісту педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах 
України  (друга  половина  ХХ  –  початок  ХХІ  ст.) :  автореф. 
дис. … д‐ра пед. наук :  [спец.] 13.00.01 –  загальна педагогіка 
та історія педагогіки / Ольга Миколаївна Кобрій ; Дрогобиц. 
держ. пед. ун‐т імені Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – 40 с. 

1498. Кобрій О. М. Формування науково‐атеїстичних уявлень при 
вивченні  природничо‐математичних  предметів  у  8–10 
класах :  автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  – 
теорія  і  історія педагогіки  / Ольга Миколаївна Кобрій ; НДІ 
педагогіки України. – Київ, 1986. – 18 с. 

1499. Коваленко  О. М.  Освітні,  наукові  та  культурні  українсько‐
польські  зв’язки  (2000–2005  рр.) :  автореф.  дис. …  канд.  іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 –  історія України / Оксана Миколаївна 
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Коваленко ; Нац.  пед.  ун‐т  імені М. П. Драгоманова.  –  Київ, 
2014. – 20 с. 

1500. Ковчина  І. М.  Реформування  загальної  середньої  і 
педагогічної  освіти  в  Польщі  у  80–90‐х  роках  ХХ  ст. : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  –  теорія  і 
методика  професійної  освіти  / Ірина Михайлівна  Ковчина ; 
Ін‐т  педагогіки  і  психології  проф.  освіти  АПН  України.  – 
Київ, 1997. – 19 с. 

1501. Когут  С. Я.  Системи  професійної  підготовки  соціального 
педагога  у  вищих  навчальних  закладах  освіти  України  і 
Польщі  (порівняльний  аналіз) :  автореф.  дис. …  канд.  пед. 
наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Світлана  Ярославівна Когут ;  Львів.  нац.  ун‐т 
імені Івана Франка. – Івано‐Франківськ, 2005. – 21 с. 

1502. Кравець І. Л. Альтернативна освіта в Польщі в кінці ХХ – на 
початку  ХХІ  століття :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук : 
[спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки 
/ Ірина  Леонідівна  Кравець ;  Ін‐т  вищої  освіти  НАПН 
України. – Київ, 2014. – 20 с. 

1503. Крашевскі К. Наукові основи техніки як складова загальної 
освіти  у  початковій  школі  Польщі :  автореф.  дис. …  д‐ра 
пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Криштоф  Крашевскі ;  Нац  пед.  ун‐т  імені 
М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 41 с. 

1504. Кучай О. В.  Формування  професійної  компетенції  вчителів 
інформатики  у  вищих  навчальних  закладах  Польщі : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  –  теорія  і 
методика  професійної  освіти  / Олександр 
Володимирович Кучай ;  Черкас.  нац.  ун‐т  імені Богдана 
Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. 

1505. Левицька  Л. Я.  Етнопедагогічні  аспекти  виховання 
характеру в українській педагогіці Галичини (1919–1939 рр.) : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.01 –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Людмила  Ярославівна 
Левицька ;  Житомир.  держ.  ун‐т  імені  Івана  Франка.  – 
Житомир, 2007. – 19 с. 
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1506. Лугіна О. В. Розвиток дошкільної освіти в Польщі (середина 
XX – початок XXI століття) : автореф. дис… канд. пед. наук : 
[спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки 
/ Олена  Віталіївна Лугіна ;  Черкас.  нац.  ун‐т  імені  Богдана 
Хмельницького. – Черкаси, 2013. – 20 с. 

1507. Ляска  Е. І.  Теоретико‐методологічне  обґрунтування  та 
ефективність  педагогічних  інновацій  вчителів  молодших 
класів :  автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  – 
професійна педагогіка, 13.00.01 – теорія та історія педагогіки 
/ Еугенія  Івона  Ляска ;  Ін‐т  педагогіки  і  психології  проф. 
освіти АПН України. – Київ, 1995. – 56 с. 

1508. Майборода В. С. Розвиток університетської освіти та науки в 
Польщі  (кінець  ХХ  –  початок  ХХІ  ст.) :  автореф.  дис.  на 
здобуття  наук.  ступеня  канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  – 
загальна педагогіка та історія педагогіки / Вікторія Сергіївна 
Майборода ; Ін‐т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – 
20 с. 

1509. Майовські  Я.  Мотивація  навчання  техніки  учнів  базової 
шестирічної  школи  Польщі :  автореф.  дис.  …  канд.  пед. 
наук :  [спец.]  13.00.02  –  Теорія  та  методика  трудового 
навчання  / Ян  Майовські;  Тернопіл.  нац.  пед.  ун‐т  імені 
Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с. 

1510. Мордвінова  І. В.  Організаційно‐педагогічні  засади 
здоров’язбережувального  виховання  молодших школярів  у 
сучасній Польщі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 – 
загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки  / Інна  Віталіївна 
Мордвінова ;  Сумський  держ.  пед.  ун‐т  імені 
А. С. Макаренка. – Суми, 2015. – 20 с. 

1511. Морітз Я. Система професійної підготовки вчителя і шляхи 
її  оптимізації  в  уовах  розвитку  сучасної  освіти  в  Польщі : 
автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  –  теорія  і 
методика професійної освіти / Януш Морітз ; Нац. пед. ун‐т 
імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 43 с. 

1512. Мочан  Т. М.  Естетичне  виховання  учнівської  молоді  в 
полікультурному  середовища  на  Закарпатті  (1919  –  1939 
рр.) :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  – 
загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки  / Тетяна 
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Михайлівна  Мочан. ;  Тернопіл.  нац.  пед.  ун‐т  імені 
Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 19 с. 

1513. Мушинські А.  Організаційно‐педагогічні  умови 
професійного  навчання  у  центрах  неперервної  освіти 
Польщі :  автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.04 – 
теорія  і  методика  професійної  освіти  / Адам Мушинські ; 
Тернопіл.  держ.  пед.  ун‐т  імені Володимира  Гнатюка, 
Зеленогурський  університет  (Польща). –  Тернопіль,  2004. – 
20 с. 

1514. Мушкета Р.  Підготовка  вчителів  фізичного  виховання  у 
Польщі  до  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів : 
автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  –  теорія  і 
методика  професійної  освіти  / Радослав  Мушкета ; 
Познанська  Вища  школа  педагогіки  і  адміністрування. – 
Тернопіль, 2007. – 40 с. 

1515. Нероба Е.  Професійна  підготовка  інженерів‐педагогів  у 
вищих  технічних  навчальних  закладах  Польщі :  автореф. 
дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.04 –  теорія  і методика 
професійної освіти / Ева Нероба ; Ін‐т педагогіки і психології 
проф. освіти АПН України. – Київ, 2003. – 22 с. 

1516. Нестеренко І. Б.  Модернізація  змісту  вищої  педагогічної 
освіти  в  Польщі  за  умов  європейської  інтеграції :  автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки / Інна Борисівна Нестеренко ; Сумський 
держ. пед. ун‐т імені А. С. Макаренка. – Суми, 2014. – 20 с. 

1517. Ніколаї Г. Ю.  Розвиток  музично‐педагогічної  освіти  в 
Польщі  (XX століття) :  автореф.  дис.  …  д‐ра  пед.  наук : 
[спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки 
/ Галина Юріївна Ніколаї ;  Ін‐т пед. освіти  і освіти дорослих 
НАПН України. – Київ, 2008. – 43 с. 

1518. Новацка  Уршула  Організація  педагогічних  практик 
студентів  математично‐природничого  відділу  Вищої 
педагогічної школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  / Уршула 
Новацка ;  Ін‐т  педагогіки  і  психології  проф.  освіти  АПН 
України. – Київ, 2002. – 22 с. 
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1519. Ольхувка П. Я. Професійна орієнтація школярів у гімназіях 
Польщі :  автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.07 – 
теорія  та  методика  виховання  / Пьотр  Ян  Ольхувка ; 
Тернопіл.  нац.  пед. ун‐т імені  Володимира  Гнатюка.  – 
Тернопіль, 2014. – 18 с. 

1520. Пантюк М. П. Виховання підлітків у діяльності молодіжних 
товариств і об’єднань в західноукраїнських землях кінця ХІХ 
– початку ХХ ст. (історико‐теоретичний аспект) : автореф. … 
канд.  пед.  наук :  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Микола  Павлович  Пантюк ;  НПУ  імені 
М. П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 16 с. 

1521. Пасічник  В. Р.  Підготовка  вчителів  фізичної  культури  у 
Польщі  (друга  половина  XIX  –  початок  XXI  століття): 
автореф. дис. … д‐ра пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка 
та  історія  педагогіки  / Володимир  Романович  Пасічник ; 
НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 36 с. 

1522. Пасічник В. Р. Система підготовки вчителя історії у Польщі 
(80–90‐ті роки ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Володимир 
Романович Пасічник ;  Центр.  ін‐т  післядиплом.  пед.  освіти 
АПН України. – Київ, 2001. – 20 с. 

1523. Польова Л. В. Професійна підготовка менеджерів туризму в 
Польщі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і 
методика  професійної  освіти  / Леся  Василівна  Польова ; 
ДВНЗ  “Переяслав‐Хмельницький  держ.  пед.  ун‐т  імені 
Григорія  Сковороди”.  –  Переяслав‐Хмельницький,  2011.  –
20 с. 

1524. Розлуцька  Г. М.  Зміст  шкільних  підручників  як  фактор 
полікультурного  виховання  молодших  школярів  у 
Закарпатті  (1919  –  1939  рр.) :  автореф.  дис.  …  канд.  пед. 
наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Галина  Михайлівна  Розлуцька ;  Житомир. 
держ. ун‐т імені Івана Франка. – Житомир, 2006. – 19 с. 

1525. Савчин  Г. М.  Педагогічні  погляди  та  культурно‐освітня 
діяльність  Івана  Филипчака. :  автореф.  дис.  …  канд.  пед. 
наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
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педагогіки  / Галина Миронівна Савчин ;  Відкритий міжнар. 
ун‐т розвитку людини “Україна”). – Київ, 2012. – 20 с. 

1526. Сітарська  Барбара  Теоретичні  і  методологічні  засади 
дидактичних  завдань  з  педагогіки  у  процесі  підготовки  та 
вдосконалення  вчителів  [на  тлі  педагогічно‐психологічної 
освіти в Польщі на зламі ХХ і ХХІ століть] : автореф. дис. … 
д‐ра  пед.  наук :  13.00.04  –  теорія  і  методика  проф.  освіти 
/ Барбара Сітарська ; Київ. нац. ун‐т  імені Тараса Шевченка. 
– Київ, 2005. – 46 с. 

1527. Смірнова Л. Л.  Соціокультурна  компетентність  у  структурі 
підготовки учителів іноземної мови в Польщі : автореф. дис. 
…  канд.  пед.  наук :  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Ліна  Леонідівна Смірнова ;  Кіровоград.  держ. 
пед.  ун‐т  імені Володимира  Винниченка. –  Кіровоград, 
2010. – 20 с. 

1528. Стахів Л. Г. Навчальна  книга  як  засіб родинного  виховання 
молодших  школярів  у  Західній  Україні  (1919–1939  рр.) : 
автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук :  13.00.01  –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Лілія  Григорівна  Стахів ; 
Житомир. держ. ун‐т імені Івана Франка. – Житомир, 2007. – 
20 с. 

1529. Чарнецкі  К. М.  Психологія  професійного  розвитку 
особистості :  автореф.  дис.  …  д‐ра  психол.  наук :  [спец.] : 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Казимир Мар’ян 
Чарнецкі;  Ін‐т  педагогіки  і  психології  проф.  освіти  АПН 
України. – Київ, 1998. – 43 с. 

1530. Чепіль  М. М.  Теорія  і  практика  формування  національної 
свідомості дітей та молоді Галичини  (друга половина ХІХ – 
1939 р.) :  автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  – 
загальна педагогіка та історія педагогіки  / Марія Миронівна 
Чепіль ;  Харків.  нац.  пед.  ун‐т  імені  Г. С.  Сковороди.  –  Х., 
2001. – 44 с. 

1531. Чичук  В. М.  Підготовка  майбутніх  учителів  початкових 
класів  до  використання  мультимедійних  технологій  у 
Польщі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і 
методика  проф.  освіти  / Вадим  Миколайович  Чичук ; 
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Черкас.  нац.  ун‐т  імені  Богдана  Хмельницького.  –  Черкаси, 
2013. – 20 с. 

1532. Шеверун Н. В.  Іншомовна  підготовка  студентів  технічних 
університетів  Польщі :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук : 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  / Надія 
Володимирівна Шеверун ;  Ін‐т  педагогіки НАПН України. – 
Умань, 2012. – 20 с. 

1533. Шевчук  Л. О.  Формування  інформаційної  компетентності 
майбутніх  учителів  у  вищих  навчальних  закладах 
Республіки  Польща :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук : 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  / Леся 
Олексіївна  Шевчук ;  Уман.  держ.  пед.  ун‐т  імені  Павла 
Тичини. – Умань, 2011. – 247 с. 

1534. Шемпрух І. Тенденції розвитку педагогічної освіти вчителів 
Польщі  (1918  –  1999  рр.) :  автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук : 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  / Іоланта 
Шемпрух ;  Ін‐т  педагогіки  і  психології  проф.  освіти  АПН 
України. – Київ, 2001. – 40 с. 

1535. Шиделко  А. В.  Соціальна  профілактика  статевої 
деморалізації  неповнолітніх  дівчат  в  Україні  та  в  Польщі : 
автореф.  дис. …  канд.  соціол.  наук : 22.00.04 –  спеціальні  та 
галузеві  соціології  / Анна  Володимирівна  Шиделко ; 
Класичний приват. ун‐т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. 

1536. Шльосек Ф.  Дидактика  професійно‐технічної  освіти  (на 
матеріалах  профтехосвіти  Польщі) :  автореф.  дис. …  д‐ра 
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1454, 1456 
Криловець М. Г. 546 
Криньські Анджей 1456 
Кристопчук Т. 583 
Крищук Б. 135 
Кроліца М. 584 
Круковська І. М. 134, 136, 
137 
Крупич С. О. 138, 585 
Крыжановский А. А. 172 
Куберський Л. 110 
Кубіс Б. 110, 1002 
Кубяк‐Шимборська Ева 
1023 
Кудикіна Н. В. 1452 
Кузнецов Ю. 586 
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Кузь В. 139, 399,  
Кузьмінець Н. 140 
Кузьмінський А. І. 32, 41, 
52, 141 –147, 221, 222, 1454, 
1456 
Кулак Т. 110 
Кулішов В. 1456 
Куніковські Єжи 146, 382, 
497, 688, 1001 
Куписевич Чеслав 479, 694, 
1024 
Курляк І. 588, 589 
Курок В. 1456 
Курок О. 1456 
Куха Ришард 99, 202, 208, 
278, 877 
Куцак Ю. 149 
Кучай О. В. 150, 590–592, 
1454, 1456, 1504 
Кучай Т. 1454 
Кучалек Станіслава 
Барбара 1025 
Кушнір В. М. 151, 152 
Кущов В. Г. 1452 
Куявська М. 1002 

ЛЛ  
Лавренчук А. О. 153 
Лавриченко Н. М. 593, 862 
Лавріненко О. А. 1452, 1454 
Лагодинський О. С. 1452 
Ларіна Т. В. 1452 
Лащик Ян 594 
Лебідь Є. 154 
Левандовська Л. 595, 1002 

Левицька Л. Я. 1505 
Левовицький Т. 51, 67, 96, 
107, 110, 135, 146, 148, 165, 
184, 185, 187, 215, 231, 234, 
276, 596, 825, 839, 1026 – 
1029, 1135, 1148, 1151, 1233 
Лезняк Тереза 1030 
Лесіна Т. М. 597 
Лещенко М. П. 598, 1452, 
1454 
Литвак О. Й. 599 – 601 
Литвин А. В. 1452, 1454, 
1456 
Лісова С. В. 602, 603 
Лісовець О. В. 857 
Лісовський А. М. 155 
Лозовецька В. Т. 1452, 1456 
Локшина О. І. 118, 1456 
Лотоцький А. 98 
Лубенець Т. 213 
Лугіна О. В. 604, 605, 1506 
Лук’янова Л. Б. 448, 606 – 
610, 1452, 1454, 1456 
Лутай М. 611 
Луценко Г. 1454 
Луцюк А. М. 612 
Лучаківська І. 156 
Лякішева А. 416 
Ляска Е. 675, 1031, 1507 
Лясковський В. 1456 
Ляшенко О. 613, 1456 

ММ  
Мажець Xелена 1452 
Мазур Я. 110 
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Майборода В. К. 614 
Майборода В. С. 157, 615–
619, 1508 
Майборода О. В. 619 
Майовські Ян 1032, 1033, 
1509 
Макаренко А. С. 90, 167, 
474, 638, 1456 
Макаренко Леся 1456 
Макаренко O. A. 1452 
Макарчук В. 620 
Маклес Цезарій 1044 
Максименко І. Г. 1452 
Малік О. І. 622 
Малэк Элиза 1034 
Маригодов В.К. 958 
Маркевич Ян 109 
Марко В. 264 
Мартинець А. 623 
Марусинець Мар’яна 1454, 
1456 
Марущак Н. 158 
Марцева Л. А. 1452 
Матвєєва М. П. 247 
Матвієнко О. В. 624, 625, 
1452, 1454, 1456 
Матвійчук А. 1456 
Матерніцький Є. 110 
Мацейків Т. І. 159 
Машкіна Л. 626 
Мельжиньски Ян 1035 
Мельниченко Б. 627, 628 
Менз М. 
Мешальський С. 629, 1036 
Миколайчик С. 815 
Миляник А. І. 630–632 

Мирна І. О. 160 
Митко А. 161 
Мищишин І. 633, 634 
Мізя У. 635 
Місяць Н. К. 97, 163–165, 
221, 637, 1454, 1456 
Мішкурова В. 167, 638 
Міщенко І. В. 168 
Міщишин І. 128 
Міщук І. 639 
Могила Петро 578 
Мойсеєнко Ю. В. 169 
Мокрий В. 170 
Монько Р. М. 640 
Моос Януш 1037 
Мордвінова І. В. 641, 642, 
1510 
Морітз Я. 1511 
Мороз О. О. 643–645 
Москаленко А. М. 1452 
Москаль Ю. 646 
Мосунов Н. М. 172 
Мотрич Л. 647 
Мотрук Н. 648–653 
Моцик О. 173 
Мочан Т. М. 1512 
Мурована Н. М. 1452 
Мусієнко І. В. 654 
Мушинські Адам 1038 – 
1040, 1513 
Мушкета Р. 1514 
Мягкова Т. В. 476 

НН  
Налясковський О. 598 
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Невмержицька О. 175–181, 
655 
Нероба Ева 1041 – 1044, 
1515  
Нестайко І. М. 656, 657 
Нестеренко В. 182 
Нестеренко И. Б. 183, 658, 
659 
Нестеренко І. Б. 660 – 670, 
1516 
Нехай В. 483 
Нємєц Єжи 671, 673, 684, 
806, 839, 1050, 1065 
Ничкало Н. Г. 51, 94, 95, 99, 
129, 144, 146, 184–189, 191, 
192, 196, 197, 205, 276, 345, 
382, 497, 526, 527, 531, 565, 
594, 671–694, 723, 806, 834, 
858. 1001, 1065, 1148, 1151, 
1452, 1454, 1456 
Ничкало С. А. 1452 
Нікітчина С. О. 1452 
Ніколаї Г. Ю. 194, 709–722, 
1517 
Нічуговська Лілія 1454 
Новак А. 598 
Новарський Ч. 1002 
Новацка Уршула 1045 – 
1046, 1518  
Новацький Т. В. 50, 51, 478, 
674, 677, 678, 685–687, 723, 
806, 808, 839, 1047 – 1050, 
1065 
Нога Генрік 1051 
Носаченко І. М. 
1452 

ОО  
Оверченко В. І. 1452 
Огієнко О. І. 724, 725, 1454, 
1456 
Огнев’юк В. О. 277, 596, 1135 
Огродзка‐Мазур Е. 1052 
Оконь Вінценти 214, 1454 
Олійник В. В. 1452, 1456 
Ольхувка Петр 1053 – 1055, 
1519  
Ольчак Катаржина 1056  
Онищенко В. 1456 
Ордон Урсула 1057 – 1059  
Орлов Валерій 1454, 1456 
Орлова Наталія 1454 
Осадча К. 726 
Осипчук Н. 729 
Останіна Н. С. 857 
Остапенко Н. 1454 
Отич О. М. 1454 

ПП  
Павленко А. І. 552 
Павлів І. 156 
Павловська В. В. 730, 731 
Павловський Кшиштоф 
1060 
Падалка О. C. 732, 1454, 
1456 
Пазюра Н. В. 1456 
Пайкуш М. 735 
Паласевич І. 736 
Палевець Л. Е. 737 
Палкій Г. 
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Пальчук М. І. 738, 739, 1452, 
1454, 1456 
Пальшкова І. 1454 
Памірська Л. Ю. 740 
Пантюк М. П. 1520 
Панченко В. І. 1452 
Панченко О. Г. 857 
Панько Г. 
Папушина В. 196, 201 
Парафиянович Т. А. 1452 
Паржницький В. В. 1452 
Парначова Н. В. 741 
Пасемко І. 742 
Пасечник В. Р. 202, 1516, 
1517 
Пасічник В. Р. 60, 203, 204, 
391–393, 743 – 781, 815, 1452, 
1521, 1522 
Пахомова Т. О. 205 
Пахоцінський Ришард 374, 
376 
Пацеєвська О. С. 782 
Пачос Ю. В. 206 
Пашкова В. В. 552 
Пащенко Д. 783 
Пащенко Майя 
Пелех Л. Р. 786 – 788 
Пелех Ю. 789, 1456 
Пенкала А. 790, 1061 
Переходченко О. В. 93, 224, 
309, 622, 900 
Перфільєва М. В. 791 
Петрицій Ян Інноцентій 
109 
Петровська С. 209 

Пєхота О. М. 1452, 1454, 
1456 
Пивоварчик М. 792 
Пилинський Я. 1454, 1456 
Піддячий М. 1452 
Підлипська С. Д. 262 
Піндера Михайло 675 
Пінська О. Л. 1452 
Пірамович Гжегож 178 
Плиска Ю. 793 – 796  
Побірченко Н. 210 
Побуг‐Ленартович А. 110 
Повалій Т. Л. 797 
Повідайко П. М. 211 
Погромська Г. І. 798 
Подлевська Н. 799 
Покотілов М. 1456 
Поліщук В. А. 800, 1452, 
1454, 1456 
Поліщук О. П. 801 
Поліщук Т. 802 
Поляничко З. О. 803, 804 
Польова Л. В. 805, 1523 
Помяновська Малгожата 
1066 
Попиченко С. 213 
Портнов А. В. 214 
Постоловська Р. М. 57 
Потапенко Л. 688, 1456 
Потенга В. 
Потоцький Болеслав 257 
Поточни Єжи 1067 
Прийма Сергій 1456 
Пришляк О. Ю. 1452 
Прокопенко Л. І. 221, 1452, 
1454, 1456 
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Пшибытень К. 1068 
П’єтрулєвич Богуслав 1062 
– 1064  
П’ясецька Н. 809 
П’ятакова Г. 216 

РР  
Равчина Т. 208 
Радкевич B. O. 525, 1452, 
1454, 1456 
Рак В. 80 
Раков С. А. 810 
Ранюк О. 811 
Рапіта О. М. 217 
Растригіна А. 1456 
Рачек Халіна 1069  
Рибалка Т. В. 138, 585 
Рибський О. 812 
Ровід Генрик 489 
Рогальська Н. 813 
Роговий В. 220 
Родик Ю. 1048 
Родюк І. 
Розенбайгер М. 814 
Розлуцька Г. М. 91, 225, 
1524 
Розсказова О. А. 224 
Роллє М. 226 
Романовська Л. 227 
Романовська‐Толочко, А. 
816, 817 
Рудакова З. 33 
Руденко Л. А. 221, 1452, 
1454 
Руденко Л. О. 228 

Ручаевская Е. Г. 1452 

СС  
Савина А. К. 818 
Савицький А. 1456 
Савін В. В. 552 
Савченко Н. С. 819 – 825  
Савченко О. 820, 825, 1454 
Савчин Г. М. 1525 
Савчук О. 826 
Садовська А. 229 
Садовська Н. 326, 960 
Сайноца К. 110 
Сакун Л. 827 
Салата Ю. 1048 
Самаріна С. І. 262 
Самойленко О. Г. 230 
Самойліков О. Ю. 828 
Самчук Л. І. 728 
Сандецька О. О. 727 
Саникович В. В. 1452 
Саникович О. И. 1452 
Сапсай Г. 199, 409 
Саух Петро 231, 829, 1454 
Сбруєва А. 830, 1454 
Сватенков О. В. 831 
Свистєльнікова Т. Ю. 566 
Свистун В. І. 1452 
Свідер М. 1002 
Свіржевський М. П. 1452 
Сворак С. 265 
Святек Малгожата 1070 
Сейко Н. А. 232–239 
Селатицкі Мирослав 1071 



 
 
 

 
 329 

Семеног О. М. 240–242, 832 
– 834, 1452, 1454, 1456 
Сендер А. Н. 301 
Сенкевич Даріуш 1072, 1073 
Середа І. В. 1452 
Середик Я. 110 
Серковська‐Монка Ядвига 
835 
Сємак‐Тиліковська А. 1074 
Сидорчук Н. 244 
Симоненко Т. 1454 
Синиця М. О. 245, 246 
Синявський Віталій 1454 
Синякова О. 251, 1454 
Синьов B. M. 247, 1452, 1454 
Сипченко В. І. 
Сисоєва С. О. 67, 107, 110, 
135, 148, 187, 215, 231, 234, 
249, 277, 596, 836 – 841, 1135, 
1233, 1452  
Сігаєва Л. Є. 250, 842 
Сікорська І. 297 
Сітарська Барбара 1075, 
1526 
Січкар А. В. 728 
Скворцова Світлана 1454 
Скороходов В. 251, 1454 
Скотна Н. 59, 843, 1456 
Скульська В. 1454 
Сліпчишин Л. 844, 1454 
Слободянюк А.А. 958 
Смелянська В. В. 1452 
Смирнова‐Трибульська Є. 
М. 845 
Смірнова Л. Л. 120, 846 – 
849, 1527  

Собко Я. M. 1452 
Соколов О. Ю. 850 
Соколова Ірина 596 
Соколович‐Алтуніна Ю. О. 
851–855  
Солак Адам 1456 
Соловйов В. 1456 
Сороко Н. В. 856 
Cорокош І. 
Сосніцький К. 177 
Сотська Г. 1456 
Старовєрова М. А. 859 
Стародуб А. 252 
Стахів Л. Г. 1528 
Степаненко М. 1456 
Стефанюк Г. 265 
Стеценко А. 1454 
Стеценко В. 254 
Стеценко Н. 254 
Стецишина О. В. 1452 
Столиньски З. 1076 
Стоцька О. В. 860 
Стратан‐Артишкова Т. 1456 
Стрільчук Л. 255 
Струманський В. П. 256 
Ступак Ю. О. 111 
Ступчук Л. 257 
Султанова Л. Ю. 1452, 1454 
Сурина И. А. 861 
Суховєєва Н. М. 546 
Суходольський Б. 579 
Сухомлинський В. 50, 51, 
81, 88–90, 139, 151, 152, 327, 
472–474 
Сухонський Адам 110, 1002 
Сушенцева Лілія 1454 
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Сущанський В. 402 
Сущенко Л. П. 60 

ТТ  
Талалуєва Н. 258 
Таланчук П. 259 
Тарасенкова Ніна 1454 
Твардовський Казимір 181 
Телячий Ю. В. 294 
Тименко В.М. 1456 
Тименко В.П. 1456 
Ткаченко І. 620 
Ткаченко Л. 250, 260, 863, 
864 
Ткаченко О. 86 
Ткачов С. 865 
Ткачова Н. 865 
Товканець Г. 1456 
Тодоров І. 265 
Томальська Г. 1002 
Топоровскі Роберт 1077, 
1078  
Топузов О. 1456 
Торчинський М. 261 

УУ  
Удод О. А. 92, 268 
Урбанєц М. 269 
Урбанович Б. 
Усатенко Т. П. 1452, 1454, 
1456 

ФФ  
Фадєєв В. І. 270 
Федорик Ю. В. 866 
Федоришин В. І. 1456 
Федоров О. В. 867 
Федорович А. 271 
Федорченко І. М. 67 
Федосенко В. И. 1452 
Філіпенко Н. А. 272, 868 
Філіпчук Г. Г. 273, 869, 1452, 
1456 
Фініков Т. В. 274, 1004 
Фольварочний І. В. 1452 
Фрейман Мірослав 1081, 
1084  
Фрейман Станіслава – 
Данута 1079 – 1084  

ХХ  
Ханенко В. С. 485 
Хиц Казімєж 275, 1085 – 
1090  
Хижна О. 1456 
Хлєбік С. Р. 262 
Хмілєка Ева 1091 
Ходак В. 265 
Ходзько Ярослав 1092 
Ходковська М. 870 
Хомич Л. О. 276, 872, 1452, 
1454, 1456 
Хоміцький Г. 1002 
Хомутов В. М. 871 
Хоростовська‐Винімко 
Джоанна 476 
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Хорошилова Н. В. 1452 
Хоружа Л. Л. 277 
Хохліна О. П. 247 
Хохлов В. О. 111 
Хохлова Т. С. 111 
Хурло Люцина 1093 

ЦЦ  
Центковський Є. 110 
Цибулько Л. Г. 873 
Цимбал Ю. 226 
Цідило І. М. 1452 
Цырельчук Н. А. 1452 
Цюра С. 128 

ЧЧ  
1456 
Чапка Мирослав 874, 1094, 
1095 
Чарнецкі Казимир Мар’ян 
675, 1096, 1529  
Чвала М. С. 875 
Чвенар А. 392, 776, 815 
Чепіль М. М. 99, 278–281, 
876 – 881, 1456, 1530 
Черепанова С. О. 303 
Череповська Н. І. 1452 
Чернишова Є. 1456 
Чернишова Н. О. 286, 882 
Черняк В. 266 
Чесельський, Т. 275, 287 
Чеховська‐Бєлуга М. 1097, 
1098 
Чистяков О. О. 1004 

Чичук В. М. 288, 1454, 1456, 
1531 

ШШ  
Шанскова Т. 883 
Шатило В. 884, 1454 
Швидка Л. 222 
Шеверун Н. В. 885 – 892, 
1532  
Шевцов А. Г. 1452 
Шевцова О. М. 1452 
Шевченко С. 265 
Шевченко Т.Г. 1456 
Шевчук Л. О. 289, 894 – 897, 
1533  
Шелест Ю. 290 
Шелехова Г. 291 
Шемпрух І. 1534 
Шепеленко Т. Л. 1452 
Шептицький А. 180 
Шестопалюк О. 1454, 1456 
Шиделко А. В. 292, 1454, 
1535 
Шиманський М. С. 898, 
1099 
Шинкарук О. 1456 
Шкляр А. Х. 1452 
Шлахціц‐Дудзіч Д. 1002 
Шльосек Франтишек 32, 41, 
52, 95, 142, 145, 221, 292, 293, 
382, 675, 688, 901, 1050, 1065, 
1100 – 1105, 1536  
Шмид Казімєж 79, 1254 
Шоробура І. М. 294, 1456 
Шпак В. 902 
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Шубіна І. 903 
Шулікін Д. 295, 296 
Шульга В. 297 

ЩЩ  
Щепаняк А. 1002 
Щерба І. 1051 
Щербак О. І. 298, 904, 1452, 
1454, 1456 
Щербак Ю. 221, 1454 
Щербаченко В. В. 93, 224, 
309, 622, 900, 905 
Щербина В. 906 

ЮЮ  
Юлковська В. 1002 
Юртаєва О. О. 1452 
Юрчук Л. М. 907 – 910, 1537 
Юсиченко А. В. 857 

ЯЯ  
Ягупов В. В. 1452 
Яким Ю. В. 299–301, 876, 911 
– 918, 1538  
Якимович Т. 303 
Яковець Н. 48, 49, 362, 374, 
376 
Якса Н. В. 304, 305, 481, 919 
Якубовскі М. А. 1539 
Ямницький Марк 486 
Ян Павло ІІ 692, 693 
Янік М. 
Янкович І. 920 

Яновський Анджей 127, 
1107 
Ярова Л. 265 
Ярошевський Георгій 
(митрополит) 252 
Ярощук Л. 921 
Яцашек Н. 1108 
Яців Я. М. 1540 
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АА  
Ablewicz Krystyna 1109 
Adamowska Lucyna 1110 
Agnieszka 1273 
Aleksander, Tadeusz 922 
Andruszczenko W. 320, 1455 
Andruszkiewicz Fabian 1456 
Andrushchenko Victor P.  
Andrzejewska Anna 
Andrzejewska Jolanta 1111, 
1112, 1455 
Anigacz Ewelina 1444 
Araucz‐Boruc Agnieszka 
1456 
Awszeniuk N. 1455, 1456 

BB  
Badora Krzysztof Piotr 1120 
Badora Sylwia 1121 
Balińska Marta 1122 – 1123  
Banaczkowska Wanda 1124 
Bańka Augustyn 1125 
Bejger Halina 253 
Baraniak Barbara 1126 – 1130  
Baron‐Polańczyk Eunika 
1131, 1322 
Barski Tadeusz 1132 
Bartnikowska Urszula 1133 
Bech Iwan D. 1453 
Bednarczyk Henryk 1114 – 
1119, 1136, 1140, 1159, 1221, 
1229, 1453, 1455 
Bednarek Józef 1455 

Bednarska Natalia 1134, 1135 
Bednarz‐Grzybek Renata 
1147 
Bejger Halina 262, 831 
Bera Ryszard 1456 
Bida Olena 1455 
Bidiuk Natalia 1455 
Bińczycka Jadwiga 1141 
Binytska Katerina 1142 
Blaszke Marek 1444 
Bluszcz Justyna 1455 
Bocian‐Waszkiewicz Beata 
1456 
Bodanko Anatol 1451 
Bogaj Andrzej 1453, 1454, 
1455 
Bogaj Małgorzata 1453, 1454, 
1455 
Borowies Eugeniusz 1143 
Bykow Walery I. 1453, 1455 
Bykowska Olena 1455 

СС  
Chodkowska Maria 1147 
Chomycz L. O. 1453, 455 
Chruszewski Michal 1144 
Chyc Kazimierz 1148 
Cichy Danuta 1145 
Ciesielska Marta 1146 
Cudak Henryk 
Cudak Sławomir 1161, 1452 
Czajkowska‐Kisil Malgorzata 
1149 
Czapka Мirosław 1150, 1452 
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Czarnecki Kazimierz М. 
1114, 1451, 1452, 1454 
Czechowska‐Bieluga Marta 
1321 
Czeluścińska Beata 1456 
Czeluściński Wiesław 1456 
Czerkawska Alicja 1151 
Czerniachowska Ryszarda 
1152 
Czupryk Rafał 1454 
Сhepil M. 282–285 

DD  
Dąbek Dariusz 1153 
Debelleix Emmanuelle 1154 
Denek Kazimierz 1155 
Desiatow T. M. 1453 
Dubaseniuk Oleksandra 
1451, 1453, 1455 
Dubziak Renata 1156 
Dudak Anna 1147, 1337, 1456 
Dudkiewicz Krystyna 1157 
Durmanienko Eugenia 1444 
Dutka Hanna 1158, 1455 

FF  
Fedorczuk Wiktor 1453 
Figurski Janusz 1139 
Filipczuk Gieorgij 1455 
Furmanek Waldemar 1163 – 
1168  
Frejman Stanisława Danuta 
1169 

GG  
Gaik Bartłomiej 1456 
Gajda Janusz 1171, 1172 
1456 
Gajda Joanna 1170 
Gajdzica Аnna 1173, 1174, 
1454 
Gajdzica Zenon 
Galek Czesław 1444 
Gara Jarosław 1455 
Gaweł‐Luty Elżbieta 1455 
Gawkowski Robert 1321 
Gawroński Adam 1456 
Gerlach Ryszard 1175 – 1179, 
1452, 1456 
Golinowski Piotr 1180 
Gofron Andrzej 1181 
Gofron Beata 1182 – 1188  
Górewicz R. 1453, 1455 
Grabowska Barbara 1189, 
1453 
Graca Tadeusz 1190, 1452, 
1455 
Griszczenko Iwan 1455 
Gryciuk Lidia 
Grzyb Barbara 1456 
Gulin Wojciech 1191 
Gurnik Grazyna 1192 
Gusak Andrzej 1444 
Gusak Anna 1444 
Gwozda Mariusz 1193 

HH  
Hajkowska Monika 218, 1194 
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Hankala Andrzej 1195, 
1196Haratyk Anna 1197, 
1198 
Hašková Veronika 1239 
Horbowski Adam 1199 
Husak Ludmyla 1444 
Husak Petro 1444 

II  
Ignatowicz Olena 1455 

JJ  
Jabłonowska Małgorzata 
1455 
Jagiełło Ewa 1456 
Jagodzinska Malgorzata 
1200, 1201 
Jakubiak Krzysztof 1452 
Jan Pawło II 207, 587, 697–
699, 707 
Janicka‐Panek Teresa 1451, 
1454 
Jankowska Dorota 1453, 
1454, 1455, 1456 
Januszewska Edyta 1202 
Jarocka‐Piesik Jolanta 1451, 
1454, 1455, 1456 
Jaronowska Sylwia 1456 
Jaskuła Sylwia 1321 
Jatsyshyn Natalija 
Jedlewska Barbara 1203 
Jędrychowska Barbara 1204 
Jeruszka Urszula 1205, 1452, 
1453, 1454, 1455, 1456 

Jurkiewicz Patrycja 1455, 
1456 
Juszczyk Stanisław 1451 
Jutrzyna Ewelina 1453 

KK  
Kaczmarek Ewa 1324 
Kaczor Stanisław 1206, 1207, 
1452, 1455 
Kaczor Stanisław 1451, 1453, 
1454 
Kaczyńska Agnieszka 1208 
Kademija Maja 1453, 1455 
Kalinowski Romuald 1453 
Kanios Anna 1147 
Kankowski Igor 1455 
Kapłun Andrij 1453, 1455 
Karpenko Oresta 1147, 1456 
Kartaszyńska Renata 262, 831 
Karwowski Maciej 1210 
Kiedrowicz Grzegorz 1211, 
1451 
Kijo Pawel 1212 – 1214  
Klara Daniel 1215 
Klaudel Elena 1444 
Klim‐Klimaszewska Anna 
1456 
Klimkowska Katarzyna 1216, 
1217 
Klonowska Iwona 1456 
Kłymenko W. W. 
Kmita Malgorzata 1218 
Kobecka Nadia 1455 
Koć‐Seniuch Genowefa 1240 
Komorska Marta 1220 
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Konowalczuk Iwan 1455 
Kopsztejn Maria 132, 696, 
1222, 1453, 1456 
Korczak Janusz 1146, 1170 
Korczak Leandra 1223 – 1225  
Korczyński Mariusz 1226 
Korporowicz Leszek 
Kowal Justyna 1227 
Kowalak Adam 1228 
Kowalczyk Barbara 1455 
Kowolik Piotr 1453 
Kozieł Renata 1451 
Koziewska Olena 1455 
Kozjar Michajło 1455 
Krachmalowa Nina 1455 
Kramek Zbigniew 1229, 1230 
Krasuska‐Betiuk Marta 1231 
Kraus Ewa 1454 
Krawczyk‐Blicharska 
Małgorzata 1454 
Kreft Wojciech 1232 
Kremień Wasyl G. 25–27, 
582, 1451, 1453, 1455 
Kruszewski Krzysztof 1233 
Kruszko Krzysztof 1234 
Krzysztof Kazimierz 
Kubinowski Dariusz 1235 
Kucha Barbara 1236 
Kucha Ryszard 282, 1161, 
1237 
Kulpa‐Puczyńska 
Aleksandra 1238 
Kunikowski Jerzy 706, 1451, 
1453, 1455, 1456 
Kunikowski Stanisław 1454, 
1455, 1456 

Kupidura Tomasz 1137 
Kurok Oleksandr 1455 
Kust Izabella 1113 
Kuźmiński A. I. 587, 1453, 
1455 
Kwiatkowska‐Kowal 
Bogumila 1240 
Kwiatkowski Piotr 1241 
Kwiatkowski Stefan M. 1242 
– 1252, 1451, 1452, 1454, 1456 
Кajdasz‐Aouil Maria 1003, 
1209 
Кról Roman W. 1452, 1454 
Коjs Wojciech 1219 

LL  
Lach Jarosława 1455 
Laska Eugenia 1253, 1451, 
1452, 1453, 1454, 1455 
Lavrysh Y. 1452 
Leszczenko Maria P. 1451, 
1453 
Lewartowicz Urszula 1254 
Lewowicki Tadeusz 1255 – 
1262, 1451, 1452, 1453, 1454, 
1455 
Lirek Marek 1321 
Lopacinska L. 1263 
Luber Dorota 1264 
Lubińska‐Bogacka 1456 
Lukasek Aleksandra Kinga 
1455 
Lyszkowska Edyta 1239 



 
 
 

 
 337 

ŁŁ  
Łapot Mirosław 1266 – 1971  
Łapot‐Dzierwa Kinga 1456 
Łaszczyk Jan 1452, 1454, 1456 
Łucan Nadia 1455 
Łukjanowa L. B. 1453, 1455 
Łodyga Olga 1272 

MM  
Majchrzyk‐Mikula Joanna 
1276 
Majewska‐Kafarowska 
Magdalena 1456 
Makarenko A. 1170 
Makarenko L. L.  
Maksymenko S. D. 
Marek Elżbieta 1451 
Margasiński Andrzej 1274 
Marhitych M. Ya.  
Markowska‐Manista  
Marszałek Lidia 1277 
Martirosian Ĺesia 1444 
Maruszczuk Halina 1324 
Marynowicz‐Hetka Ewa 
1278 
Marzes Danuta 1275 
Matwiejenko Olga 1453, 1455 
Mazur Barbara 1279, 1280 
Mazur Marian 1416 
Mazur Piotr 1281, 1282, 1444 
Michalak J. 1283 
Michalak‐Dawidziuk Joanna 
1113,  
Michalski Jarosław 1456 

Mieszalski Stefan 1284–1286  
Milerski Bogusław 1453, 1455 
Mirewska Elżbieta 1456 
Misjac Natalia 166, 1455 
Miśkiewicz Mariusz 1276 – 
1277  
Molka Janusz 1289 
Morszczyńska Urszula 1290 
Morszczyński Wojciech 1290 
Murawska E. 1291 

NN  
Neckar‐Ilnicka Teresa 1292 
Niedźwiedzka‐Wardak 
Aleksandra 1455 
Niemiec Jerzy 704, 1451, 
1452, 1453, 1454 
Nieroba Ewa 1293, 1294 
Niewiadomski Krzysztof 
1295, 1452 
Nikitorowicz J. 1453 
Nowacka Urszula 1296 – 
1302  
Nowacki Tadeusz W. 195, 
703, 705, 1303 – 1304, 1451, 
1452, 1453, 1454  
Nowacki Zbigniew 1305  
Nowakowska M. 1306 
Nyczkało Nella G. 190–193, 
207, 243, 695–708, 1221, 1451, 
1453, 1455 

OO  
Ogijenko Olena 1455 
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Ogrodzka‐Mazur Ewa 1307, 
1453 
Okrasa Marzena 1226 
Olijnyk Wiktor W. 1453, 1455 
Olszewska Barbara 1308 
Ordon Ursula 1306 
Ornacka Katarzyna 1456 
Ostapjowski Igor 1444 
Ostrowska Urszula 1454 
Otycz Olena 1453, 1455 

PP  
Padałka O. 733, 734, 1455 
Pakuła Magdalena 1337 
Panasiuk Bernard 1444 
Panfil Violetta 1338 
Paplinska Malgorzata 1339 
Parzęcki Ryszard 1310 – 
1319, 1451, 1454, 1455 
Pasicznik W. R. 1452 
Pater Renata 1340 
Pawłowicz Jacek J. 1320 
Pawluk‐Skrzpek A. 218 
Pazynicz Stanisław 1453 
Petrowycz Walerij 1444 
Petruk Wiktorija 1444 
Piątek Tadeusz 1341 
Piechota Ołena 1453, 1455 
Piekarski Marian 1455 
Pietrulewicz Bogusław 1322, 
1323 
Pindera Michał 1452, 1453 
Pituła Beata 1324–1326  
Plewka Czesław 1454, 1455 
Pobirczenko Ninel. A. 1451 

Podobiński Stanisław 1327 
Podoska‐Filipowicz Elżbieta 
1328 
Pogorzelska Anna 1329 
Poliszczuk Wiera 1453 
Pomytkin Eduard 1453 
Ponomariow Aleksander 
1453 
Potapienko Lidia 1455 
Potoczny Jerzy 1330, 1444 
Prauzner Tomasz 1331 – 1334  
Protasowa Natalia 1455 
Przybycień Krzysztof 
Kazimierz 1335, 1452 
Przybysz Piotr Jan 1336 

RR  
Rachalska Wanda 1344 
Raczek H. 218 
Radlińska Sylwia 1444 
Radkiewicz Walentyna 1453, 
1455 
Radochons’ky Mechyslav 
1342 
Radwilowicz Ryszard 1343 
Rędziński Kazimierz 1345, 
1346 
Rehejło Irina 1455 
Romanowski Aleksander 
1453 
Ronald E. Craig Jr. 1444 
Rosik Marian 1347 
Rosół (Rosul) Adam 1348 – 
1349  
Różańska Aniela 1453 
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Rudaś Anita 1350, 1351 
Rybałko Walentyn 1451 
Rybińska Krystyna 1239 
Ryziński Remigiusz 1239 
1444 

SS  
Sacher Wiesława A. 1325 
Sagan A. N. 1453 
Sałata Elżbieta 1451, 1452, 
1455, 1456 
Samujlo Malgorzata 1352 
Sarleja Teresa Z. 1207, 1452, 
1453, 1454, 1455 
Sarzyńska‐Mazurek Ewa 
1353 
Sas‐Badowska Anna 1452, 
1453, 1454, 1455, 1456 
Sass Katarzyna 1451 
Saszko Irena 126, 201, 227, 
261, 291 
Saukh Petro 1455 
Sawczuk Wiktor 1453 
Semenog Ołena 1453, 1455 
Sheligevich‐Urban Danuta 
1362, 1453, 1454, 1456 
Sikora Jan 1451, 1452, 1453, 
1454, 1456 
Siniawskij Witalij 1455 
Sirdak Alina 1451 
Sitarska Barbara 1451 
Skibicka Alicja 1354 
Skochylias‐Krotlia Edyta 
1355 
Skrzypczynska A. 1306 

Skwarek Janusz 1444 
Sniezynski Marian 1356 
Sobczak Sławomir 1456 
Socolowska‐Dzioba Teresa 
1352 
Solak Adam 1357 – 1359, 
1456 
Sołdatenko Mikołaj 1453 
Stachyw L. 285 
Stankowski Adam 1452 
Staworzyńska‐Grządziel 
Maria 1451, 1453 
Stępnik Andrzej 
Stopińska‐Pająk Agnieszka 
1360, 1361 
Suchodolska Jolanta 1363 
Sulik Monika 1364, 1365 
Sułtanowa Lejla 1455 
Sumlańska Natalia 1369 
Syniow W. M. 248 
Sysojewa Swietłana 1451, 
1453 
Szadzińska Ewa 1366 
Szaroty, Z. 132, 320 
Szczerba Anna 1444 
Szczerbak Olga 1451, 1453, 
1455 
Szczurek‐Boruta Alina 1370, 
1371, 1453 
Szeligiewicz‐Urban Danuta 
696, 1454, 1456 
Szempruch Jolanta 1367 
Szestopaluk Oleksandr 1455 
Szewczyk‐Kowalczyk Joanna 
1368 
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Szlosek Franciszek 132, 191, 
320, 700, 701, 704, 706, 1114 – 
1119, 1159, 1160. 1221, 1451, 
1452, 1453, 1454, 1455, 1456 
Szmyd Kazimiezh 1372 
Sztumski Janusz 1451 
Szurowska Beata 1455 
Szymańska Maria 1373, 1374 
Szymański Mirosław 695, 
1455, 1456 

ŚŚ  
Śliwerski Bogusław 1375 – 
1377, 1455, 1456 
Świdzińska Agata 1378 

ТТ  
Tabor Urszula 1379 – 1380  
Tałałujewa Natalia 1453 
Tanaś Maciej 1381 
Timienko Wołodimir 1455 
Tividosheva V. 1263 
Tołstouchow А. W. 
Tomaszewska‐Lipiec Renata 
1382, 1383, 1456 
Topa Danuta 1384 
Torczyńska Natalia 126, 201, 
227, 261, 291 
Torowska Joanna 1385 
Tubielewicz Krzysztof 1386 
Turska Dorota 1387, 1388, 
Panek Teresa Janicka 1456  

UU  
Uhrinová M. 
Urban Janina 1389 
Urszula 1455 

WW  
Walasek Stefania 1390 
Walat Wojciech 1391 – 1398 
Walkowiak Tatiana 1454, 
1455 
Wasjanowicz Grigorij 1455 
Wiatrowski Zygmunt 1399 – 
1401, 1451, 1452, 1453, 1454, 
1455, 1456 
Widelak Dariusz 1402 
Wieczorek Gertruda 1404 – 
1407  
Wierzańska Magdalena 1403, 
1444 
Wierzejska Joanna 1456 
Wierzbicki Grzegorz 1456 
Wilczkowski Edward 1408 
Wilińska Monika 1321 
Wilsz Jolanta 1409 – 1425, 
1451, 1452, 1455 
Winiarczyk Anita 1444 
Wisniewska Ewa 1426 
Wiśniewska Jolanta 1454, 
1455, 1456 
Wiśniewski Czeslaw 1427 
Włodarska‐Zola Lidia 1428 – 
1434  
Wojciechowska‐Charlak 
Barbara 1435 
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Wojtasik Bożena 1436 
Wołk Zdzisław 1451, 1452 
Wolnowa Lesia 1444 
Wolter Edyta 1437 
Wosik‐Kawala Danuta 1438, 
1439 
Woźniak Ireneusz 1246 
Woźniak‐Krakowian Agata 
1440 
Wozniuk Oleksandr 1455 
Wróblewska Teresa 1441 

YY  
Yakym Y. 302 
Yegorova O. 1456 

ZZ  
Zaborowski Marek 1454 
Zabrodska L. 1442 
Zacharuk Tamara 1454, 1456 

Zając Antoni 1443 
Zawłocki Ireneusz 1445, 1452 
Zeber‐Dzikowska I. 1145 
Zentko J. 1446 
Zhizhko Elena 1455 
Zielińska Agnieszka 1239 
Zimny Jan 243, 702, 1452, 
1454 
Zimny Tomasz 1447 
Zjaziun Iwan A. 1451, 1453, 
1455 
Zjaziun Larisa 1451, 1453 
Zubrzycka‐Maciag Teresa 
1448, 1449 
Zyra Joanna 1450 

ŻŻ  
Żegnałek Kazimierz 1451 
Żerek Anna 1451 
Żurek Mirosław 1136, 1263 
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