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№  
п/п Назва праці 

Назва видання та його 
вихідні відомості, 
 що дозволяють 

ідентифікувати та 
відрізняти це видання 

від усіх інших 

Кіль-
кість 

друко- 
ваних  

аркушів 

Прізвища 
співавторів 

1 2 3 4 5 
1. Атомная и ядерная 

физика 
Атомная и ядерная 
физика: лабораторный 
практикум. — К.: НАУ, 
2009. – 60с. 

 
15 
60 Легкова Г.В., 

Муравьев В.Ю.,  
Пишта М.И. 

2. Планетарне мислення та 
етапи його формування у 
майбутніх фахівців з 
інформаційної безпеки в 
процесі фундаментальної 
підготовки у ВТНЗ 

IV Міжнародна науково-
практична конференція, 
14-15 жовтня 2010р. – 
Рівне.: Інститут вищої 
освіти НАПН України,   
Т. 1 .— 2010.— C. 293-
297.  

0,25  

3. Модель формування 
фундаментальних 
фізичних теорій як основа 
вивчення науково-
природничих дисциплін 
(фізики) у ВТНЗ 

Сучасні проблеми та 
перспективи навчання 
дисциплін природничо-
математичного циклу:  
І Всеукр. наук.-практ. 
конф., 22 березня 2011 
р.: тези доп. – Суми, 
2011. – С. 48-49. 

0,1  

4. Модель формування 
фундаментальних 
фізичних теорій як основа 
вивчення науково-
природничих дисциплін 
(фізики) у ВТНЗ 

Педагогічні науки: 
теорія, історія, 
інноваційні технології. 
—  2011. —  № (11). – 
С. 29-34.  

0,3  

5. Сучасний стан 
дослідження визначення 
професійно значущих 
якостей майбутніх 
фахівців інформаційної 
галузі 

Актуальні проблеми 
професійної освіти 
України: Наук.-практ. 
конф., 24-25 березня 
2011 р.: тези доп. –К.: 
НАУ, 2011. – С. 89-90. 

0,1  
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 
6. Особливості розвитку 

професійно значущих 
якостей майбутніх 
фахівців з інформаційної 
безпеки 

ПОЛІТ – 2011. Сучасні 
проблеми науки :  
Міжнародна науково-
практична конференція 
студентів та молодих 
вчених, 6-8 квітня 2011 
р.: тези доп. – К., НАУ, 
2011. – С._. 

0,1  

7. Методологія дослідження 
сучасного стану 
професійно значущих 
якостей майбутніх 
фахівців у галузі 
інформаційної безпеки у 
ВТНЗ. 

Науковий часопис НПУ 
ім. М.П.Драгоманова. 
Серія 16. Творча 
особистість учителя: 
проблеми теорії і 
практики: збірник 
наукових праць. –– К.: 
Вид-во НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 2011. 
– Вип.14 (24). – С.35- 39. 

0,5  

8. Проблема 
трансдисциплінарності 
при вивченні дисциплін 
науково-природничого 
циклу у ВТНЗ. 
 

Управління в освіті : 
 V Міжнародна науково-
практична конференція, 
14 – 16 квітня 2011р. : 
тези доп. – Львів, 
Національний 
університет “Львівська 
політехніка”, 2011. – С. 
113-114.   

0,1  

9. Місце та роль 
інформаційних 
технологій в системі 
формування професійних 
знань фахівців у галузі 
інформаційної безпеки 
при вивченні дисциплін  
науково-природничого 
циклу. 

Актуальні питання 
теорії та практики 
психолого-педагогічної 
підготовки фахівців за 
соціономічним 
профілем: Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, 22-23 
квітня 2011р.: тези доп. 
– Хмельницький: ХНУ, 
2011. – С. 148-149.   

0,1  

10. Системно-синергетичний 
підхід при формуванні 
структури і змісту 
науково-природничих 
дисциплін для фахівців у 
галузі інформаційної 
безпеки у ВТНЗ 

Вісник післядипломної 
освіти: зб. наук. праць. – 
К.: Ун-т мендж. освіти 
НАПН України, 2011. – 
Вип. 3(16). – С. 79-84.  
 
 

0,3  



1 2 3 4 5 
11. Категорії методик 

фаззінгу 
Захист інформації з 
обмеженим доступом та 
автоматизація її 
обробки : III науково-
технічна конференція 
студентів та аспірантів : 
Збірник тез. — К.: НАУ, 
2011. — С. 108–109. 

0,1 Ануфрієнко К.П  

12. Формування 
фундаментальних 
фізичних понять як 
основа визначення 
структури змісту курсу 
«загальної фізики» у 
ВТНЗ 

Проблеми освіти: 
Наук.зб. — К.: Інститут 
інноваційних технологій 
і змісту освіти 
МОНМУС України, 
2011. Випуск №68. — С. 
278-281. 

0,6  

 
 

 
 
 


