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Роль художньої літератури у формуванні відповідальності в дітей з порушеннями
інтелекту
В. В.Кузьменко
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інформатизації сучасного суспільства
В.Г.Мартинюк
Дидактичні особливості навчально-виховного процесу на військовій кафедрі у
класичному університеті
В.Л.Уліч
До питання про організацію військово-патріотичного виховання у вищих навчальних
закладах
О.Ю.Шличек

Свобода і відповідальність як невід'ємні виховні цінності формування
правосвідомості майбутніх
учителів правознавства
О. М. Кочерга
Формування соціальної відповідальності у студентів педагогічного училища
Т.В.Медведева
Казка, як і пісня, не має кінця
В.В.Кострач
До питання виховання особистості індустріального та постіндустріального суспільств
О.Ф.Шагро
Свобода вибору як один із засобів професійного самовизначення
К.В.Кравченко
Питання свободи вибору та відповідальності особистості в контексті статевого
виховання
С. В. Єлманова
Закономірності розвитку допитливості в процесі пізнавальної діяльності старших
дошкільнят
О.Ю.Литвин
Психолого-педагогічні основи процесу формування національної свідомості студентів
вищих навчальних
закладів - майбутніх економістів
С.П.Пескун
Творчий розвиток старшокласників як умова формування самостійності та
відповідальності.
Система „Дидактосервіс"
С.М.Гергуль
Самоосвіта вчителя як джерело формування свободи та відповідальності школярів у
творчій
спадщині В.О. Сухомлинського
Л.В.Малаканова, О .В .Приймак
Дослідження можливостей сучасного навчального процесу в розвитку відповідальності
особистості
Н. В. Горобець
Дослідження проблеми самостійності особистості в навчально-виховному процесі
Ю.І.Дивоняк
Вплив педагогічного спілкування на духовний розвиток особистості
О.С.Гриценко, Л.Ю.Рощупкіна
Дослідження шляху формування Я-концепції особистості
О.С.Гринюк
Дослідження відповідальності молоді в умовах свободи вибору
Л.М. Заліток
Книжка як засіб виховання відповідальності молодших школярів у педагогічній
спадщині В.О. Сухомлинського
Н.Ю.Савчинська, О.А.Прохоров
Формування особистості в умовах реформування освіти в Україні
Ю. С Мельник
Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості молодшого школяра
Н. В. Квітко вська
В.О. Сухомлинський про виховання відповідальності у підлітків
О.І.Жорнова
Навчання дотримання і недотримання правил в умовах свободи вибору
Н.В.Дяченко

Ідеї В.О. Сухомлинського та виховання особистості у вищій школі
О. В. Єрьоміна
В.О.Сухомлинський про побудову виховного середовища
С.В.Шмалєй
Проблема розуміння категорій "свобода" і "відповідальність" у творчості Ж.П.Сартра

