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диригентські проблеми)…………………………………………………………………………………..
А.В.ЧОРНА Обробка експериментальних даних за результатами педагогічного
експерименту засобами комп’ютерних статистичних пакетів……………………………….
Л.М.ШАПОШНІКОВА Особливості формування іншомовної компетенції у читанні
як одного з методів самостійної роботи студентів……………………………………………….
О.Л.ШКВИР Дослідницький проект як засіб підготовки майбутніх учителів
початкових класів до проведення педагогічних досліджень………………………………………
І.М.ШОРОБУРА Особливості громадянського виховання студентів………………………...
С.І.ЯКИМЕНКО
Можливості
впливу
телевізійних
ЗМІ
на
формування
толерантності студентів вищих навчальних закладів………………………………………….
Г.В.ЯКІВЧУК, Л.А.ВРОДА Цінності українського музичного фольклору в процесі
виховання майбутнього вчителя музики…………………………………………………………….
М.В.ЯРОВА Характеристика музичних навчально-методичних видань на Поділлі
кінця ХІХ – початку ХХ ст………………………………………………………………………………
І.Д.ЯРОЩУК Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до
професійного спілкування…………………………………………………………………………….…..
І.П.ЯЩУК Педагогічна культура викладача у контексті поліпшення якості
підготовки майбутніх педагогів………………………………………………………………………..
ГАЛУС О.М. Рецензія на навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України
«Теорія і методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями». – Хмельницький
: ХНУ, 2011. – 311 с. (автор Соловей М.В., кандидат педагогічних наук, доцент,
проректор з навчальної роботи Хмельницького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти)………………………………………………...……………………………………...
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