
 

          Вишницька Ю. В. 
          Історія зарубіжної літератури межі ХІХ-ХХ століть : навч.-метод посіб. для 
студ./ Ю. В. Вишницька, Т. І. Тверітінова. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2012. – 
128 с. 
 
            У посібнику пропонуються тематика лекцій, плани семінарських занять з 
інструктивно-методичними рекомендаціями, питання та література для самостійної 
роботи, списки художніх текстів та науково-методичної літератури, завдання та 
питання до модульно-контрольних робіт, орієнтовні питання до заліку/іспиту. До 
семінарських занять додаються хрестоматійні матеріали, а також наукові 
дослідження авторів. Посібник оснащено повною електронною хрестоматією з 
курсу історії зарубіжної літератури межі століть. 

Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. 
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 Паламарчук Л. Б. 
 Соціокультурна складова змісту шкільних курсів географії: теорія і 
практика : моногр. / Л. Б. Паламарчук. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. — 
412 с. 
 ISBN 978-966-7548-82-7. 
 
 У монографії розглядаються теоретико-педагогічні засади та сучасні 
підходи до формування й реалізації на практиці соціокультурної складової 
шкільних курсів географії. Розкрито сутність, зміст і структуру соціокультурної 
складової гео-графічної освіти учнів. Створено концепцію та запропоновано шляхи 
формування соціокультурної складової змісту шкільних курсів географії. 
Розроблено науково-методичні складові змісту, методики й технологій реалізації 
соціокультурного спрямування навчання географії. 
 Для науковців, викладачів, учителів, аспірантів, магістрантів вищих 
педагогічних навчальних закладів, студентів. 

УДК 37.013.016:91 
ББК 74.262.6 

 
  Лозко Галина Сергіївна : біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. 

Грінченка, Гуманіт. ін-т, Б-ка ; упоряд.: Н. А. Горбенко, бібліогр., наук. ред. та 
відповід. за вип. В. А. Зотова. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 201. – 32 с. – (сер. 
«Вчені – ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»). 
 
 Восьмий випуск покажчика серії «Вчені — ювіляри Київського 
університету імені Бориса Грінченка» присвячено Лозко Галині Сергіївні, 
професору Київського університету імені Бориса Грінченка, доктору філософських 
наук. У покажчику подано бібліографію наукових праць за період з 1990 по 2011 рр. 
Це - дисертація, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні 
рекомендації, статті в наукових виданнях, тези виступів на науково-практичних 
конференціях. 
 Покажчик адресовано науковцям, фахівцям у галузі філософії, 
народознавства, релігієзнавства, викладачам вищих навчальних закладів, 
аспірантам, студентам, учителям і всім тим, кого цікавлять питання, що входять e 
коло наукових інтересів ювіляра. 

УДК 016:929 
ББК  91.9:63.5 

 
 


