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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича
Інформаційно-бібліографічний відділ

Вища освіта і наука
науково-аналітичний огляд

М.

ім.

На

ук

ов

№ 4/5 (квітень–травень) 2018 р.
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Вища освіта і наука : науково-аналітичний огляд / Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Інформ.-бібліогр. від. ;
[упоряд.: Т. М. Бєлоусова, А. В. Козонущенко ; за заг. ред. І. І. Тіщенко ;

наук. ред. д-р наук з соціальних комунікацій О. О. Сербін]. – Київ : [б. в.],
2018. – № 4/5 (квітень–травень). – 116 с.

Мета науково-аналітичного огляду – інформування про публікації з історії

та сьогодення і перспектив розвитку сучасної вищої освіти та науки, як в Україні,
так і за її межами. В огляді представлені матеріали з питань в галузі освіти та
науки: законодавче, організаційне та фінансове її забезпечення, а також

розглядаються проблеми розвитку університетської освіти. Окремий розділ
вміщує видання, що стосуються діяльності бібліотек ВНЗ України та у світі.

Цей покажчик репрезентує матеріали з поточних надходжень до фондів

ов

Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича: навчальну та монографічну літературу,
періодичні видання та матеріали конференцій.

Розраховано на освітян, науковців, викладачів, студентів та фахівців з

М.

ім.

На

ук

бібліотечно-інформаційної галузі.
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Нормативно-правова база вищої освіти та науки в Україні
Закони України. Постанови Верховної ради
1.

Про призначення у 2017 році іменних стипендій Верховної Ради

України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради
України від 19 грудня 2017 р. № 2252-VIII // Відомості Верховної Ради
України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 28–30.
2.

Про

присудження

Премії

Верховної

Ради

України

найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних

досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік : постанова Верховної
Ради України від 19 грудня 2017 р. № 2251-VIII // Відомості Верховної Ради
України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 25–28.
3.

Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Вища освіта

України») між Україною та Європейським інвестиційним банком : Закон
України № 2186-VIII від 8 листопада 2017 р. // Відомості Верховної Ради
України. – Київ, 2017. – № 49/50. – С. 8.

ов

Укази та розпорядження Президента України
4.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня

Соборності України : Указ Президента України від 20 січня 2018 р. № 11

ук

// Офіційний вісник Президента України. – Київ, 2018. – № 4 (401). – С. 3–12.

На

5.

М.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Деякі питання використання субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими

ім.

освітніми потребами у 2018 році : постанова Кабінету Міністрів України від
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21 лютого 2018 р. № 88 // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 19. –
С. 54–56.
6.

Деякі питання державної атестації наукових установ : постанова

Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 288 // Урядовий кур’єр. –
Київ, 2018. – 24 квіт. (№ 79). – С. 4.
7.

Деякі питання Державної служби якості освіти України :

постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168
// Урядовий кур’єр. – Київ, 2018. – 22 берез. (№ 55). – С. 7.
8.

Деякі

питання

проведення

міжнародного

моніторингового

дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році : постанова Кабінету

Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 275 // Урядовий кур’єр. – Київ,
2018. – 25 квіт. (№ 80). – С. 6.
9.

Деякі питання утворення військового навчального підрозділу

Вінницького національного технічного університету : постанова Кабінету

Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 37 // Офіційний вісник України. –
Київ, 2018. – № 14. – С. 69.
10.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів

України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму
фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-

ов

дослідних установах Національної академії медичних наук : постанова
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 89 // Офіційний вісник
України. – Київ, 2018. – № 19. – С. 30–31.

Про внесення змін до Положення про Премію Кабінету

ук

11.

Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій :

М.

постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 157
// Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 25. – С. 36–37.

На

12.

Про

внесення

змін

до

Порядку

використання

коштів,

передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для

ім.

виплати академічних стипендій : постанова Кабінету Міністрів України від
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21 грудня 2018 р. № 194 // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 27. –
С. 60–61; Те саме // Урядовий кур’єр. – Київ, 2018. – 27 берез. (№ 58). – С. 4.
13.

Про заснування академічних стипендій імені державних діячів

першого українського уряду : постанова Кабінету Міністрів України від
28 лютого № 133 // Урядовий кур’єр. – Київ, 2018. – 21 берез. (№ 54). – С. 10.
14.

Про заснування академічної стипендії імені Тараса Більчука :

постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 150
// Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 23. – С. 225–226; Те саме
// Урядовий кур’єр. – Київ, 2018. – 21 берез. (№ 54). – С. 10.
15.

Про

затвердження

Державної

програми

співпраці

із

закордонними українцями на період до 2020 року : постанова Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 344 // Урядовий кур’єр. – Київ,
2018. – 30 трав. (№ 100). – С. 5–7.
16.

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь

ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої

діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність

здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством

освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями :

постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 127

ов

// Урядовий кур’єр. – Київ, 2018. – 17 берез. (№ 52). – С. 8.
17.

Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної

допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень,

ук

технічний розвиток та інноваційну діяльність : постанова Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2018 р. № 118 // Офіційний вісник України. – Київ,

18.

М.

2018. – № 22. – С. 95–99.

Про затвердження переліку світових рейтингів університетів для

На

визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які
претендують на працевлаштування в Україні : розпорядження Кабінету

ім.

Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 154-р // Урядовий кур’єр. – Київ,
2018. – 23 берез. (№ 56). – С. 8.
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19.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених

у державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-

технічного забезпечення діяльності навчальних закладів : постанова Кабінету

Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 284 // Урядовий кур’єр. – Київ,
2018. – 20 квіт. (№ 77). – С. 5.
20.
у

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених

державному

бюджеті

для

організаційного,

матеріально-технічного

інформаційного та іншого забезпечення діяльності Національної ради з

питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України

від 18 квітня 2018 р. № 290 // Урядовий кур’єр. – Київ, 2018. – 24 квіт.
(№ 79). – С. 9.
21.

Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного

кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за

спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» : постанова Кабінету

Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334 // Урядовий кур’єр. – Київ,
2018. – 18 трав. (№ 93). – С. 5.
22.

Про

затвердження

Примірного

положення

про

порядок

проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної

наукової установи : постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня

ов

2018 р. № 404 // Урядовий кур’єр. – Київ, 2018. – 30 трав. (№ 100). – С. 9.
23.

Про

Національного

підготовку

та

університету

відзначення

біоресурсів

і

120-річчя

заснування

природокористування :

ук

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 157-р
// Урядовий кур’єр. – Київ, 2018. – 18 квіт. (№ 74). – С. 9.

студентам

Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України

М.

24.

закладів

вищої

освіти

з

числа

дітей-сиріт

та

дітей

з

На

малозабезпечених сімей на 2018 рік : розпорядження Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 р. № 306-р // Урядовий кур’єр. – Київ, 2018. –

ім.

22 трав. (№ 95). – С. 8.
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25.

Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за

розроблення і впровадження інноваційних технологій : розпорядження

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 289-р // Урядовий
кур’єр. – Київ, 2018. – 22 трав. (№ 95). – С. 8.
26.

Про участь України у Всесвітній виставці «Експо–2020» :

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 94-р
// Урядовий кур’єр. – Київ, 2018. – 11 квіт. (№ 69). – С. 6.

Накази, листи, повідомлення Міністерства освіти і науки
України
27.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня доктора наук // Спецвипуск газети «Освіта України». – Київ, 2018. –
№ 4. – С. 2–19.
28.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня доктора наук // Спецвипуск газети «Освіта України». – Київ, 2018. –
№ 5. – С. 2–25.
29.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети «Освіта України». – Київ,

ов

2018. – № 4. – С. 20–96.
30.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети «Освіта України». – Київ,

ук

2018. – № 5. – С. 26–104.
31.

Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства

М.

освіти України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 червня
1996 року № 191/153 : наказ Міністерства освіти і науки від 13 лютого

На

2018 р. № 145/250 // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 26. –
С. 136.

ім.

Втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства
охорони здоров’я України від 06 червня 1996 року № 191/153 «Про
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затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання
у вищих закладах освіти».

32.

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства

освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67 : наказ Міністерства

освіти і науки України від 15 березня 2018 р. // Офіційний вісник України. –
Київ, 2018. – № 32. – С. 111.

Втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 30 січня
2015 року № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів».

33.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки

України від 22 серпня 2017 року № 1224 : наказ Міністерства освіти і науки

України від 17 січня 2017 року № 47 // Офіційний вісник України. – Київ,
2018. – № 21. – С. 117.

Зміни у Положенні про державну підсумкову атестацію студентів, які
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з
одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти.

34.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки

України від 10 липня 2017 року № 992 : наказ Міністерства освіти і науки від

13 лютого 2018 р. № 141 // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 26. –

ов

С. 104–113.

Зміни до Типового переліку бюджетних програм і результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта».

35.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки

ук

України від 06 грудня 2010 року № 1205 : наказ Міністерства освіти і науки

України від 01 лютого 2018 р. № 90 // Офіційний вісник України. – Київ,

М.

2018. – № 24. – С. 550–551.

Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року

навчальних закладів».

36.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки

ім.

На

№ 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх

України від 30 жовтня 2017 р. № 1432 : наказ Міністерства освіти і науки
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України від 19 березня 2018 р. // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. –
№ 32. – С. 112.

Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня

2017 року № 1432 «Про визнання освітніх програм другого (магістерського)
рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних
сертифікатів про акредитацію спеціальностей».

37.

Про внесення змін до Порядку використання приміщень закладів

освіти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : накази

Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2018 р. № 117
// Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 23. – С. 536–537.
38.

Про затвердження вимог до оформлення дисертації : наказ

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40
// Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. –
Київ, 2018. – № 3. – С. 86–93.
39.

Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки

України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки

України від 31 січня 2018 р. № 83 // Офіційний вісник України. – Київ,
2018. – № 24. – С. 548–550.

ов

Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня
2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження
схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ».

Про затвердження Змін до Положення про професійне навчання

ук

40.

працівників на виробництві : наказ Міністерства соціальної політики

М.

України, Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 р. № 34/33

На

// Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 20. – С. 139–141.
41.

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями

ім.

громадян у Міністерстві освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і
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науки України від 13 лютого 2018 р. № 136 // Офіційний вісник України. –
Київ, 2018. – № 27. – С. 91–96.
42.

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони

праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і

закладах освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 грудня
2017 р. № 1669 // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 20. – С. 142–
154.
43.

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових

фахових видань України : наказ Міністерства освіти і науки України від

15 січня 2018 р. № 32 // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 20. –
С. 155–159.
44.

Про затвердження складу Конкурсної комісії з відбору членів

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 40 // Інформаційний

збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. –
№ 3. – С. 86–93.
45.

Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у

закладах вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки від 16 лютого
2018 р. № 160 // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 26. – С. 113–

ов

136.

46.

Щодо складання ДПА з української мови у формі ЗНО : лист

Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи Інститут

ук

модернізації

змісту

освіти

від

20 лютого

2018 року

№ 22.1/10-415

// Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. –

М.

Київ, 2018. – № 3. – С. 78–85.

47.

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної

ім.

На

Накази та постанови інших міністерств і відомств України

політики України та Міністерства освіти і науки України від 09 квітня 2002
13
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року № 187/243 : наказ Міністерства соціальної політики України та

Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2018 р. № 110/85
// Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 24. – С. 542–547.

Зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України,

Міністерства освіти і науки України від 09 квітня 2002 року № 187/243
«Про впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі
модульної технології».

48.

Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб

на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань
«Публічне

управління

та

адміністрування»,

відрахування :

наказ

Національного агентства України з питань державної служби від 22 січня
2018 р. № 10 // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 20. – С. 207–213.
49.

Про затвердження Схеми визначення розмірів надбавок до

пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед

Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною» : наказ Міністерства соціальної політики України від

27 грудня 2017 р. № 2054 // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. –
№ 15. – С. 77–79.

ов

Перелік заслуг перед Україною, що дають право на надбавку

Міжнародні документи (меморандуми, угоди, протоколи)

Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним

ук

50.

агентством України та Румунським космічним агентством стосовно

М.

співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в
мирних цілях : дата підписання 27 квітня 2017 р.; дата набрання чинності для

На

України 27 квітня 2017 р. // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. –

ім.

№ 15. – С. 152–154.
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51.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством молоді та

спорту України і Міністерством освіти Португальської Республіки про

співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту : дата

підписання 18 грудня 2017 р.; дата набрання чинності для України 18 грудня
2017 р. // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 15. – С. 167–169.
52.

Меморандум про співробітництво між Міністерством освіти і

науки України та Радою вищої освіти Турецької Республіки у сфері вищої

освіти : дата підписання 14 квітня 2017 р.; дата набрання чинності для

України 14 квітня 2017 р. // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. –
№ 15. – С. 149–151.
53.

Меморандум про співробітництво у сфері вищої освіти між

Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і зайнятості

Республіки Мальта : дата підписання: 16 травня 2017 р.; дата набрання

чинності для України 16 травня 2017 р. // Офіційний вісник України. – Київ,
2018. – № 15. – С. 160–161.
54.

Протокол між Міністерством освіти і науки України та

Міністерством просвіти Республіки Молдова про співробітництво в галузі

освіти на 2010–2011, 2011–2012 та 2012–2013 навчальні роки : дата

підписання 29 червня 2010 р.; дата набрання чинності для України 29 червня

ов

2010 р. // Офіційний вісник України. – Київ, 2018. – № 15. – С. 134–136.
55.

Угода між Урядом України та Європейським співтовариством з

атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь

ук

України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014–2018) :

дата підписання : 27 червня 2016 р.; дата ратифікації Україною 22 вересня

М.

2016 р.; дата набрання чинності для України 28 жовтня 2016 р. // Офіційний

Угоду ратифіковано Законом України від 22 вересня 2016 р. № 1542-VIII.

ім.

На

вісник України. – Київ, 2018. – № 15. – С. 126–133.

Історія вищої освіти
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56.

Адамський В. Р. Університетська тема на сторінках газети

«Голос Подольской церкви» / В. Р. Адамський // Іван Огієнко і сучасна наука

та освіта. Серія історична. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 13. –
C. 250–261.
57.

Антоняк І. П. Студентство історичного факультету Львівського

державного педагогічного інституту в 1944–1957 роках крізь призму звітів
викладачів / І. П. Антоняк // Вісник Кам’янець-Подільського національного

університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський,
2017. – Вип. 10. – C. 313–324.
58.

Вєнцева Н. О.

Актуалізація

досвіду

вищої

історичної

педагогічної освіти України 20–30 рр. ХХ століття в сучасних умовах
/ Н. О. Вєнцева, О. А. Федчиняк // Наукові записки Бердянського державного

педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ, 2017. – Вип. 2. –
C. 11–16.
59.

Денисенко І. В. Співробітництво між Японією та Україною в

галузі освіти (1990-ті рр.) / І. В. Денисенко // Гуржіївські історичні читання. –
Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 155–158.
60.

Жулковський В.

Суспільно-історичні

передумови

розвитку

системи національно-патріотичного виховання молоді в західній українській

ов

діаспорі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / В. Жулковський
// Педагогічний дискурс. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 52–58.
61.

Клітченко В. Обрядодії студентів під час складання іспитів та

ук

заліків на початку ХХІ ст. / В. Клітченко, К. Комарова // Етнічна історія
народів Європи. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 136–138.

навчальних

Комарніцький О. Екскурсійна діяльність студентів педагогічних

М.

62.

України

Комарніцький О. Б.

Забезпечення

закладів

радянської

(20-ті –

30-ті рр.

ХХ ст.)

На

/ О. Комарніцький // Проблеми дидактики історії. – Кам’янець-Подільський,
2017. – Вип. 8. – C. 116–125.

ім.

63.

студентів

педагогічних

навчальних закладів радянської України гуртожитками у 1930-х рр.
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/ О. Б. Комарніцький

// Вісник

Кам’янець-Подільського

національного

університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський,
2017. – Вип. 10. – C. 255–271.
64.

Комарніцький О. Б. Фонди державних архівів областей як

джерела до вивчення історії студентства педагогічних навчальних закладів

УСРР (20–30-ті роки ХХ ст.) / О. Б. Комарніцький // Архіви України. – Київ,
2016. – № 2 (301). – С. 59–73.
65.

Корж-Усенко Л. В.

Академічні

традиції

та

інновації:

ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи

/ Л. В. Корж-Усенко // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у

глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за
заг. ред.: А. А. Сбруєвої, Г. Ю. Ніколаї. – Суми, 2017. – С. 324–349.

Дослідження спрямоване на виокремлення провідних тенденцій в організації

навчального процесу у вищих навчальних закладах України на початку ХХ ст.
на підставі ретроспективного аналізу нормативно-правової бази та
практики її реалізації у вищій школі. З’ясовано зміни в меті, цінностях,

принципах та підходах, змісті, формах, методах, стилі взаємин викладачів
зі студентами, систем навчання загалом.

66.

Мичак Н. Г. Педагогічна модель європейської освіти в епоху

ов

Реформації / Н. Г. Мичак // Софія. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 83–84.
67.

Мільто Л. О.

Формуваня

викладацькой

майстерності

педагогічних кадрів у російських класичних університетах кінця XVIII –
другої половини XIX ст. / Л. О. Мільто // Актуальні проблеми управління

ук

якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / за заг. ред.
А. А. Сбруєвої. – Суми, 2017. – С. 154–179.

Мільто Л. Наукові основи педагогічної майстерності в теорії і

М.

68.

практиці освіти Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Л. Мільто // Педагогічні

На

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. – № 8 (72). –

ім.

С. 289–298.
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69.

Мокляк В. Статут 1884 р.: перехід від університетської автономії

до централізованого контролю / В. Мокляк // Педагогічні науки. – Полтава,
2017. – Вип. 69. – C. 109–116.
70.

Покалюк В. Навчально-методична робота сільськогосподарських

вишів УСРР (20-ті рр. ХХ ст.) / В. Покалюк // Проблеми дидактики історії. –
Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 125–135.
71.

Поліщук С. В. Педагогічна освіта в Україні в 20-х роках

ХХ століття / С. В. Поліщук // Вісник Кам’янець-Подільського національного

університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський,
2017. – Вип. 10. – C. 291–303.
72.

Сидоренко О. Громадська і приватна ініціатива як чинник

розвитку вищої освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

/ О. Сидоренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 167–178.
73.

Січкаренко Г. Г.

Неопубліковані

документи

як

ключове

історичне джерело дослідження розвитку вищої освіти в Україні (1991 р. –
початок ХХІ ст.) / Г. Г. Січкаренко // Соціум. Документ. Комунікація.
Історичні науки. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 4. – C. 59–69.
74.

Сушик О.

Витоки

європейської

системи

освіти:

перші

ов

університети / О. Сушик // Наукові записки Тернопільського національного

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. –
Тернопіль, 2017. – № 2. – С. 38–44.

«...Досліджено становлення університетської освіти в добу Середньовіччя.

ук

Відмічено

унікальність

інституційної

системи

освітньої

сфери,

75.

М.

притаманної лише для Європи».

Таможська І. В. Запровадження приват-доцентури у вітчизняних

університетах: історико-педагогічний аспект / І. В. Таможська // Педагогіка

76.

Шихненко К. І. Теорії освітніх змін у світовій педагогічній

ім.

На

та психологія. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 291–304.

думці: загальнонаукові витоки та складові / К. І. Шихненко // Проблеми
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інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та

національному контекстах : монографія / за заг. ред.: А. А. Сбруєвої,
Г. Ю. Ніколаї. – Суми, 2017. – С. 94–137.

Вища освіта і наука за кордоном

77.

Агейчева А. О. Головні аспекти реформування дистанційного

навчання та етапи розвитку системи вищої освіти Швеції / А. О. Агейчева
// Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 47–50.

Присвячується дослідженню концептуальних ідей дистанційного навчання в
Європейському просторі вищої освіти та визначенню подальших перспектив

розвитку вітчизняної практики впровадження дистанційного навчання у
систему вищої освіти України. Проаналізована система розвитку вищої
освіти

та

етапи

розвитку

дистанційного

навчання

в

головних

університетах Швеції.

78.

Бойко О. В.

Основні

моделі

конституційно-правового

забезпечення наукової діяльності у сучасному світі / О. В. Бойко // Правова
держава. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 502–513.
79.

Бондаренко О. О. Інноваційний потенціал досвіду діяльності

ов

університетських осередків культури в Польщі та можливості його

використання в Україні / О. О. Бондаренко // Проблеми інноваційного

розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному

контекстах : монографія / за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, Г. Ю. Ніколаї. – Суми,

ук

2017. – С. 138–172.
80.

Бутурліна О. В. Сучасні моделі впровадження STEM-освіти:

М.

світовий досвід та українська реальність / О. В. Бутурліна // Науковометодичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти : зб. тез до I-ї

На

Всеукр. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України

ім.

[та ін.]. – Дніпро ; Київ, 2017. – С. 16–21.
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81.

Верба С. Генеза правового забезпечення освітньої реформи в

незалежній Україні / С. Верба // Актуальні проблеми правознавства. –
Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – C. 5–8.

Проаналізовано нормативно-правову базу управління вищою освітою

України. Акцентовано увагу на статтях нормативно-правових актів, які
регламентують питання забезпечення вищої освіти в Україні.

82.

Винокурова С. П. Опыт модернизации системы высшей школы в

Беларуси: уроки и перспективы / С. П. Винокурова // Країни пострадянського

простору: виклики модернізації : зб. наук. пр. / Держ. установа «Ін-т всесвіт.
історії НАН України» [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 220–228.
83.

Гаврилюк Н.

Система

вищої

освіти

США:

теоретико-

методологічні аспекти / Н. Гаврилюк // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2017. –
№ 11 (154). – C. 36–40.
84.

Гайдученко Л. В. Славістика у вищих навчальних закладах

Німеччини / Л. В. Гайдученко // Компаративні дослідження слов’янських мов

і літератур : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ,

2017. – Ювілейний випуск. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. –
С. 26–33.
85.

Гарет О. «Критичний підхід і вільне висловлення думок є

ов

вирішальним для демократії в Європі» / О. Гарет ; бесіду вела О. Романенко
// Дзеркало тижня. – Київ, 2018. – 7–13 квіт. (№ 13). – С. 13.

«Європейська рада докторантів і молодих учених (Євродок) є неурядовою

організацією зі штаб-квартирою у Брюсселі. Вона об'єднує національні

ук

організації докторантів і молодих учених з 35 країн Європи, що

репрезентують інтереси молодих учених на європейській арені. Україна є

М.

членом Євродоку з 2014 року. Інтереси молодих українських науковців у

На

Євродоку представляє Рада молодих учених при МОН. Про те, що хвилює
європейську наукову молодь, розповів президент Євродоку Гарет О’Нейл».

86.

Гікс Д. Бібліометрія: Лейденський Маніфест для наукометрії

ім.

/ Д. Гікс // Філософська думка. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. –
С. 93–98.
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«…Маніфест

групи

вчених

з

різних

дослідницьких

установ,

де

сформульовано головні, на їхню думку, принципи управління оцінюванням
наукових досліджень за сучасних умов побутування науки. Першою

запропонувала свою версію принципів, що їх належить дотримуватися щодо
наукометричного аналізу організацій, дослідницьких груп та індивідуальних

дослідників, професор Діана Гікс на конференції наукометристів у Лейдені у
вересні 2014 року. Після кількох місяців обговорення вчені дійшли консенсусу,

і десять принципів наукометристів було оприлюднено. "ФД" пропонує
нашим читачам ознайомитися зі змістом цього документу в українському
викладі».

87.

Головатенко Т. Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя

початкової школи в Бельгії / Т. Головатенко // Педагогічний процес: теорія і
практика. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 146–151.
88.

Гришак С. Стандарти рівності жінок і чоловіків Ради Європи як

нормативно-правова

основа

розвитку

гендерної

освіти

в

країнах

пострадянського простору / С. Гришак // Гендерна парадигма освітнього
простору. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 5. – С. 16–20.
Розглянуто документи Ради

Європи, які, слугуючи стандартом для

національних держав у напрямку впровадження принципів гендерної рівності
в освітній сфері.

Грищук Ю. Педагогічна конституція Європи: сутність та

ов

89.

значення для євроінтеграції освіти в Україні / Ю. Грищук // Педагогічний
процес: теорія і практика. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 23–27.
Громов Є.

ук

90.

Актуальність

вивчення

досвіду

іншомовної

підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих

М.

навчальних закладах Польщі та Чехії / Є. Громов // Освітологія. – Київ ;
Варшава, 2017. – № 6. – C. 163–169.

На

91.

Дель Г. С. Славістика в Італії: історія і сучасність / Г. С. Дель

// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр.
нац.

ун-т

ім.

ім.

/ Київ.

Тараса

Шевченка

[та ін.]. –

Київ,

2017. –

Ювілейний випуск. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 44–54.
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92.

Деркач О. Становлення університетської автономії в Польщі

(кінець ХХ – початок ХХІ століття) / О. Деркач // Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – Київ,
2017. – Вип. 2 (6). – С. 25–28.

Розглянуто тлумачення сутності університетської автономії, проведено
огляд досвіду становлення університетської автономії, а також зроблено
оцінку й порівняння становлення університетської автономії в Польщі та в
Україні. Обґрунтовано необхідність автономізації університетів України за

прикладом становлення університетської автономії в Польщі. Висвітлено
аспекти законодавчого забезпечення з питань університетської автономії в

Польщі й наведено приклади їхнього осування на практичній діяльності.

Досліджено систему призначення на посаду керівника ВНЗ, а також
систему акредитації ВНЗ у Польщі.

93.

Долгова Н. О. Досвід модернізації фізичного виховання і спорту

в університетській освіті Польщі: перспективи екстраполяції / Н. О. Долгова
// Проблеми

інноваційного

розвитку

вищої

освіти

у

глобальному,

регіональному та національному контекстах : монографія / за заг. ред.:
А. А. Сбруєвої, Г. Ю. Ніколаї. – Суми, 2017. – С. 172–201.

Розглянуто загальноєвропейські документи щодо фізичного виховання та

ов

спорту у вищій школі.

94.

Закревська С.

Визнання

неформальної

освіти

в

Бельгії:

теоретичні й практичні аспекти / С. Закревська // Педагогічний процес: теорія
і практика. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 39–43.

Камберова Р. 20 години украинистика в Софийская университет

ук

95.

«Свети Климент Охридски» / Р. Камберова // Компаративні дослідження

М.

слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск. Пам’яті академіка

На

Леоніда Булаховського. – С. 63–68.
96.

про

виховну

ім.

питання

Кахновіч В. А. «Вельмі ж мне надаела вайна за 4 гады…»: до
складову

вивчення

історії

/ В. А. Кахновіч,

Н. О. Кахновіч // Сторінки історії. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 124–133.
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Порушується проблема виховного й дослідницького значення збору усних
свідчень очевидців Другої світової війни для студентів вищих навчальних
закладів (на прикладі Білоруського державного університету, Мінськ).

97.

Клонцак О. І. Організація академічно-громадського навчання у

сучасній системі університетської освіти США / О. І. Клонцак // Український
педагогічний журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 12–17.

Проаналізовано особливості організації академічно-громадського навчання у
сучасній системі університетської освіти США.

98.

Козак Л. Особливості організації педагогічної освіти у вищих

школах Франції / Л. Козак // Педагогічний процес: теорія і практика. – Київ,
2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 27–33.
99.

Козак Л.

Особливості

підготовки

майбутніх

вчителів

материнських і початкових шкіл у Франції / Л. Козак // Педагогічний процес:
теорія і практика. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 113–119.
100. Комарова О. С.

Кафедра

україністики

Пряшівського

університету у Словацькій республіці / О. С. Комарова Компаративні

дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск. Пам’яті
академіка Леоніда Булаховського. – С. 75–78.

ов

101. Костяна І. Шахрайські схеми при посередництві у вступі до

закордонних вищих навчальних закладів / І. Костяна // Публічне право. –
Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 250–456.

102. Кристопчук Т. Дослідження розвитку педагогічної освіти у

ук

Республіці Польща: концепція та науковий тезаурус / Т. Кристопчук

// Педагогічний процес: теорія і практика. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) :

М.

Педагогіка. – C. 34–38.

103. Литвин І. В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних

На

кластерів країн світу у період глобальних трансформацій / І. В. Литвин

ім.

// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів,
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2016. – № 851 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення
і проблеми розвитку. – C. 179–191.

Розглянуто кластерний підхід як один із дієвих механізмів підвищення
конкурентоспроможності ВНЗ, регіонів їх розташування та країн загалом в
умовах глобалізації. Визначені фактори досягнення ефективної взаємодії у

межах інноваційно-технологічних кластерів, роль та значення ВНЗ у їх
формуванні. Досліджено провідні глобальні рейтинги країн світу за
критеріями конкурентоспроможності їх економік, освіти та науки,

розвиненості кластерів та ефективності інноваційної діяльності. Вивчено

рейтинги найкращих ВНЗ світу, зроблено висновки за результатами
порівняння рейтингових позицій країн світу про наявність істотного зв’язку
між

наявністю

кластерів

у

провідних

країні

та

інноваційних

її

позиціями

ВНЗ,
у

науково-технологічних

глобальних

рейтингах

конкурентоспроможності.

104. Магрламова К. Розвиток якості вищої медичної освіти у Великій

Британії / К. Магрламова // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156). –
С. 97–103.

Обговорені питання розвитку якості вищої медичної освіти в Великій

Британії, висвітленні проблеми та визначенні основні стратегічні напрями
подальшого розвитку медичної освіти та розроблення пріоритетних

ов

заходів, що мають бути вжиті законодавчою та виконавчою владою з
метою розвитку медичної освіти.

105. Миронова Г. Україністика в Брненському університеті (ЧР)

/ Г. Миронова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : зб.

ук

наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2017. –

М.

Ювілейний випуск. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 98–106.
106. Мушкетик Л. Г.

Славістика

в

університетах

Угорщини

/ Л. Г. Мушкетик // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур :

На

зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2017. –

ім.

Ювілейний випуск. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 107–115.
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107. Нагорна О. Сучасний стан професійної підготовки магістрів за
спеціальністю «Будівельне право та вирішення спорів» в університеті Лідса

Беккетта / О. Нагорна // Педагогічний дискурс. – Хмельницький, 2017. –
Вип. 23. – C. 96–102.

108. Назаренко Л. Ю. З історії славістики у північно-чеському
університеті в місті Усті над Лабою / Л. Ю. Назаренко // Компаративні
дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск. Пам’яті
академіка Леоніда Булаховського. – С. 115–118.
109. Неколяк Р. В.

Зарубіжний

досвід

регулювання

наукової

діяльності / Р. В. Неколяк // Правова держава. – Київ, 2017. – Вип. 28. –
С. 470–479.

Проаналізовано світовий досвід регулювання наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності. Визначено особливості реалізації наукової політики
на прикладі кількох країн. Досліджено стан фінансування наукових
досліджень у країнах з розвинутою економікою.

110. Ніколаї Г. Ю. Розповсюдження ритміки Еміля Жак-Далькроза в
міжнародному

просторі

В. В. Ключко

// Проблеми

вищої

мистецької

інноваційного

освіти

розвитку

/ Г. Ю. Ніколаї,

вищої

освіти

у

ов

глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за
заг. ред.: А. А. Сбруєвої, Г. Ю. Ніколаї. – Суми, 2017. – С. 202–218.

Схарактеризовано діяльність Інституту Жак-Далькроза та Вищої школі
музики в Женеві; розкрито особливості підготовки бакалаврів мистецтв у

ук

сфері музики та руху і магістрів мистецтв у сфері музичної педагогіки, що

спеціалізуються на ритміці Далькроза, зокрема музично-рухової підготовки

М.

хореографів. Презентовано провідні тенденції розповсюдження ритміки
Далькроза в міжнародному просторі мистецької освіти та можливості її

На

адаптації в Україні.

111. Нуржинська А. Деякі аспекти закордонного досвіду професійної

ім.

підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків із громадськістю / А. Нуржинська
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// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. –
№ 9 (73). – C. 3–12.

112. Опанувати українську – в Туреччині // День. – Київ, 2018. –
28 берез. (№ 54). – С. 2.

У Стамбульському університеті відкрили нову спеціальність «Українська
мова та література».

113. Плужник І. Шляхи формування іншомовної компетентності

вчителів у вищих навчальних закладах Чехії та Польщі / І. Плужник
// Педагогічний процес: теорія і практика. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) :
Педагогіка. – C. 141–145.

114. Повалій Т. Л. Використання позитивного польського досвіду
модернізації вищої хореографічної освіти в Україні: реалії та перспективи
/ Т. Л. Повалій

// Проблеми

інноваційного

розвитку

вищої

освіти

у

глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за
заг. ред.: А. А. Сбруєвої, Г. Ю. Ніколаї. – Суми, 2017. – С. 218–239.

115. Попович Л. Україністика в Сербії / Л. Попович // Компаративні
дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск. Пам’яті
академіка Леоніда Булаховського. – С. 143–160.

ов

116. Салми Д. Як створити університет світового рівня. Рецепти від

Світового банку / Д. Салми // Вища школа. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 7–
43.

Реферативний переказ: Салми Дж. Создание университетов мирового

ук

класса: пер. с англ. / Джамиль Салми. – Москва : Весь Мир, 2009. – 132 с.
Англ. видання : The Challenge of Establishing the World Class Universities

М.

/ Jamill Salmi. – Washington, DC : The World Bank, 2009.

117. Сбруєва А. А. Тенденції розвитку політики Європейського

На

Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти / А. А. Сбруєва // Проблеми

ім.

інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та
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національному контекстах : монографія / за заг. ред.: А. А. Сбруєвої,
Г. Ю. Ніколаї. – Суми, 2017. – С. 240–260.

На основі структурно-логічного аналізу документів ЄС, присвячених
проблемам якості вищої освіти, схарактеризовано тенденції розвитку

стратегій європейської спільноти щодо досліджуваного процесу, зокрема

щодо якості викладання у вищій школі. З’ясовано актуальні напрями
оновлення порядку денного ЄС у сфері вищої освіти, прийняті у 2017 р.

118. Сиделковский А. Л.
университет

Второй

им. Н. И. Пирогова

московский

медицинский

/ А. Л. Сиделковский,

В. Д. Догузов

// Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 2 (640). –
С. 19–21.

119. Сиделковский А. Л. Иркутский государственный университет
/ А. Л. Сиделковский, В. Д. Догузов // Новости медицины и фармации в
Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 19.

120. Сиделковский А. Л. Кафедра неврологии № 1 НМАПО имени
П. Л. Шупика / А. Л. Сиделковский, В. Д. Догузов // Новости медицины и
фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 24.
121. Сиделковский А. Л.

Национальная

медицинская

академия

последипломного образования им. П. Л. Шупика / А. Л. Сиделковский,

ов

В. Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. –
№ 3 (647). – С. 22–24.

122. Симоненко Н. О. Нормативні основи організації самостійної

роботи студентів у вищих медичних закладах США / Н. О. Симоненко

ук

// Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.
Педагогічні науки. – Бердянськ, 2017. – Вип. 2. – C. 36–44.

М.

123. Ситницький М. В.

Стратегія

розвитку

освітніх

послуг

і

навчальних програм у Варшавському університеті / М. В. Ситницький

На

// Бізнес Інформ. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних

59.

ім.

антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 54–
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124. Солощенко В. М. Інтернаціоналізація університетської освіти:

інноваційний досвід німецькомовних країн / В. М. Солощенко // Проблеми
інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та

національному контекстах : монографія / за заг. ред.: А. А. Сбруєвої,
Г. Ю. Ніколаї. – Суми, 2017. – С. 261–284.

У публікації висвітлено особливості інтернаціоналізації університетської
освіти в німецькомовних країнах на регіональному, національному та
інституційному рівні. Окреслено стратегічні напрямки та механізми
інтернаціоналізації

університетської

освіти

в

Німеччині,

Австрії,

Швейцарії, Ліхтенштейні та Люксембурзі.

125. Сорока Н. Плагіат як один із видів порушення авторських прав:

європейський досвід / Н. Сорока // Теорія і практика інтелектуальної
власності. – Київ, 2017. – № 4 (96). – C. 9–23.

Аналізуються європейські механізми правової охорони авторського права та
суміжних прав у межах директив 2001/29/ЄС про гармонізацію певних

аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному
суспільстві та практики Суду ЄС. У контексті протидії неправомірним

запозиченням (плагіату) досліджено обов’язкові та факультативні винятки
й обмеження з пав автора та їх співвідношення з випадками вільного
та

вільного

ов

використання

відтворення,

встановленими

чинним

законодавством.

126. Черкашин С. В.

Упровадження

процедури

оцінювання

як

інструмента підвищення якості викладання в університетах Німеччини

ук

/ С. В. Черкашин // Педагогіка та психологія. – Харків, 2017. – Вип. 58. –
C. 314–323.

Практична

М.

127. Шевченко Ж. М.

спрямованість

професійної

підготовки соціального працівника у вищій школі Польщі / Ж. М. Шевченко

На

// Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

ім.

ім. Тараса Шевченка. Педагогіка. – Кременець, 2018. – Вип. 9. – C. 183–193.
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128. Шулікін Д. Стратегія інноваційного розвитку, досвід вишів і

базове фінансування / Д. Шулікін // Освіта України. – Київ, 2018. – 29 трав.
(№ 21). – С. 6.

«…Про досвід науково-інноваційної діяльності в університетах України,

роботу над Стратегією інноваційного розвитку і державну атестацію

вишів у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності
йшлося на засіданні Президії ради проректорів з наукової роботи та
директорів наукових установ».

129. Antony-Newman M. Ukrainian university students in Canada:
cultural capital and educational experiences / M. Antony-Newman // The Modern
Higher Education review. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 112–122.
Українські студенти в Канаді: досвід навчання.

130. Boichenko M. A. Innovative approaches to ensuring quality of
educational services for gifted schoolchildren in the USA, Canada and the UK

/ M. A. Boichenko // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія,

історія, інноваційні технології : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої. –
Суми, 2017. – P. 35–70.

Висвітлено особливості забезпечення якості освітніх послуг у США, Канаді

та Великій Британії. Схарактеризовано базові поняття дослідження –

ов

«якість» та «забезпечення якості». Окреслено такі складові забезпечення
якості,

як

якість

викладацького

складу,

якість

курикулуму

та

запровадження інновацій у навчальний процес.

131. Boichenko M. А. Professional development of teachers in the USA,

ук

Canada and the UK / M. А. Boichenko // Проблеми інноваційного розвитку

вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах :

28.

М.

монографія / за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, Г. Ю. Ніколаї. – Суми, 2017. – P. 5–

На

Професійний розвиток вчителів у США, Канаді та Великій Британії.

132. Durdas A. Contemporary development tendencies of higher education

ім.

in France / A. Durdas // The Modern Higher Education review. – Kiev, 2017. –
N. 2. – P. 101–109.
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Розглянуто сучасні тенденції розвитку вищої освіти Франції в контексті
інтеграційних процесів.

133. Holubek V. The changing idea of higher education / V. Holubek
// The Modern Higher Education review. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 47–57.
Вища освіта в країнах Європи.

134. Hryshchuk Y. Implementation of educational reforms during the

1990s in Poland: obstacles and conditions / Y. Hryshchuk // The Modern Higher
Education review. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 84–89.

Описані основні напрямки освітніх реформ протягом 1990-х років в Польщі;
проаналізовано структуру системи освіти в Польщі; розглянуто зміни, що
відбуваються впроваджено в систему підготовки викладачів; виявлені
перешкоди та умови для проведення реформ у перехідний період.

135. Kulbashna Y. Methodology of future dentists’ foreign language
competence formation on the base of cambridge methods of english language

teaching / Y. Kulbashna, V. Zakharova // The Modern Higher Education review. –
Kiev, 2017. – N. 2. – P. 65–73.

Щодо вдосконалення формування іноземних мов майбутніх стоматологів на
основі методів англійської мови в Кембриджі. Майбутні стоматологи
мають сильну потребу отримувати професійні знання з іноземних джерел

ов

та спілкуватися зі своїми колегами. Крім того, компетенція іноземної мови
є важливою частиною професійної компетенції.

136. Sysoieva S. Teacher educators: from «the hidden profession» to

revealed profession / S. Sysoieva // The Modern Higher Education review. – Kiev,

ук

2017. – N. 2. – P. 36–46.

Огляд літератури для визначення критичних параметрів політики ЄС та її

М.

впровадження у сектор вищої освіти.

137. Zvarych I. The measurement of education quality: Аmerican

На

experience / I. Zvarych, A. Marushkevych // Молодь і ринок. – Дрогобич,
2018. – № 1 (156). – P. 12–20.

ім.

Зосереджено увагу на вимірюванні якості освіти та акредитації вищих
навчальних закладів США.
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Вища освіта і наука ВНЗ України: сучасний стан та
перспективи

138. Білошкурська Н. В.
конкурентоспроможності

Маркетинговий

вищих

навчальних

аналіз

стратегічної

закладів

регіону

/ Н. В. Білошкурська, М. В. Білошкурський, Р. О. Кравченко // Економічні
горизонти. – Умань, 2017. – № 2. – C. 25–30.

139. Богдан Т. Руйнація української науки як наслідок кланово-

олігархічного ладу / Т. Богдан // Дзеркало тижня. – Київ, 2018. – 7–13 квіт.
(№ 13). – С. 12.

«У 2015 р. Верховна Рада прийняла Закон "Про наукову і науково-технічну

діяльність", який мав сприяти відродженню наукового потенціалу країни.
Проте більшість положень цього закону досі залишаються добрими
намірами <…>, така поведінка свідчить про нерозуміння ролі нових знань
та інновацій у сучасному світі і нездатність до вироблення прогресивної
стратегії реформування української науки».

140. Вень М. Науковий потенціал як основний фактор розвитку
держави / М. Вень, Д. О. Пруненко // Збірник наукових праць Донецького

ов

державного університету управління. Економіка. – Маріуполь, 2017. – Т. 18,

вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціальноекономічного розвитку. – С. 179–184.

Проведено аналіз стану та напрямів трансформації наукового потенціалу

ук

України, враховуючи сучасні аспекти розвитку розвинених економічних
систем.

Система

М.

141. Вознюк О.

цільових

орієнтирів

сучасної

освіти

/ О. Вознюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса

Обґрунтовується система цільових орієнтирів сучасної освіти. Завдяки

ім.

На

Шевченка. Педагогіка. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – C. 18–21.
проведеному дослідженню на основі аналізу державних документів і
кореляційної процедури зіставлення різних аспектів педагогічної дійсності
31
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доводиться наявність трьох глобальних цілей освіти в контексті

триєдиного розвитку людини: 1) гармонійна особистість як суб’єкт
суспільно-особистісних цінностей; 2) громадянин як патріотичний суб'єкт;
3) компетентний фахівець як суб’єкт діяльності.

142. Гаращук О.

Модернізація

освіти

в

контексті

підготовки

конкурентоспроможного фахівця (теоретико-методологічні та прикладні
аспекти) / О. Гаращук // Збірник наукових праць Черкаського державного

технологічного університету. Економічні науки. – Черкаси, 2017. – Вип. 44,
ч. 1. – C. 50–56.

143. Головко С. Г.

Нормативно-правове

забезпечення

реалізації

європейської моделі підготовки наукових кадрів в Україні / С. Г. Головко

// Наукові праці Національного авіаційного університету. Юридичний вісник
«Повітряне і космічне право». – Кив, 2017. – № 2 (43). – C. 38–45.

Проаналізовано особливості формування системи підготовки науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації незалежної Української держави,
основні

етапи

забезпечення.

становлення

Визначено

та

розбудови

потенціал

її

нормативно-правового

ключових

актів

сучасного

законодавства, що регулюють функціонування науково-освітньої галузі
України щодо якісного удосконалення традиційної системи підготовки

ов

науково-педагогічних кадрів у контексті тенденцій розвитку докторської
підготовки в європейських країнах.

144. Гранти на патентування // Освіта України. – Київ, 2018. – 16 квіт.

(№ 15). – С. 2.

ук

Українські науковці можуть отримати гранти на патентування винаходів,
через Український науково-технологічний центр.

М.

145. Губанова Т. О. Європеїзація вищої освіти в Україні: сучасний

стан та перспективи / Т. О. Губанова // Адміністративне право і процес. –

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану та

перспектив

становлення в Україні вищої освіти європейського рівня. В статті

ім.

На

Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 82–89.

проведений аналіз міжнародних договорів України, які регламентують
32
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питання про вищу освіту, а також досліджені основні здобутки Закону

України «Про вищу освіту». Автор пропонує продовжити процес

європеїзації вищої освіти в Україні. Для ефективності цього процесу
пропонується офіційно прийняти програмний документ, який би визначив

основні засади подальшої освітньої реформи. Крім того, пропонується
створити окремі програми реформування галузей освіти і науки в Україні.

146. Жиленко М.
формуванні

Роль

організаційної

класичної

культури

університетської

суспільства

освіти

у

/ М. Жиленко,

М. Свінціцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Педагогіка. – Київ, 2017. – Вип. 2 (6). – С. 28–33.

Досліджено місце й роль класичних університетів у розвитку людського
суспільства. Проаналізовано основні детермінанти, що впливали на
розвиток класичної університетської освіти від часів заснування перших

університетів дотепер. Розглянуто основні моделі класичних університетів,
їхні ознаки, трансформацію відповідно до змін провідної організаційної
культури суспільства. Досліджено тенденції сучасної освіти, переваги

класичних університетів перед іншими типами вищих навчальних закладів.

Запропоновано відповідь на запитання: у межах якого типу навчального
закладу може вирішуватися проблема відповідності освіти вимогам
сучасної організаційної культури суспільства. Висловлено авторське бачення

ов

шляхів розвитку вітчизняної класичної університетської освіти.

147. Журавська Н. С. Сучасні тенденції у сфері трудової міграції :

проблеми та завдання для вищої освіти / Н. С. Журавська // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України.

ук

Педагогіка, психологія, філософія. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 53–57.
Сучасний

стан

М.

148. Загірняк Д. М.

та

перспективи

розвитку

вітчизняної сфери вищої освіти / Д. М. Загірняк // Вісник Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук,

ім.

На

2017. – Вип. 5 (106). – С. 143–149.
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149. Загірняк М. Уніфікація та детермінація вимог до підготовки

PhD-дисертацій: недоцільне ускладнення чи необхідна умова? / М. Загірняк,
А. Некрасов, В. Бахарєв // Вища школа. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 7–18.

150. Загірняк М. Щодо місця коледжів і технікумів у системі вищої

освіти України / М. Загірняк, С. Сергієнко, Д. Загірняк // Вища школа. – Київ,
2018. – № 2 (163). – С. 43–52.

151. Заєць С. В. Виміри та тенденції розвитку вищої освіти України в

контексті міжнародної інтеграції / С. В. Заєць // Порівняльні статистичні

дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар.
наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.]
/ Держ. служба статистики України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 129–135.

152. Зеленська О. О. Проблеми взаємодії ринків освітніх послуг і
праці

в Україні / О. О. Зеленська, Ю. В. Краснянська // Чернігівський

науковий часопис. Серія 1 : Економіка і управління. – Чернігів, 2016. – Вип. 1
(8). – C. 54–63.

Діагностування відповідності функціонування вітчизняної системи вищої
освіти запитам бізнесу та держави з метою вивчення низки заходів,

практичне втілення яких дозволило б прискорити розв’язання цієї
актуальної для України проблеми.

Проблемы

ов

153. Кветко З.

интернационализации

современного

университета / З. Кветко // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155). –
С. 108–111.

154. Коваленко О. В. Концептуальні основи створення бази даних

ук

наукового експерименту та спостереження / О. В. Коваленко // Математичні
машини і системи. – Київ, 2016. – № 2. – С. 91–101.

М.

Наведено підхід до створення спеціалізованих баз даних, призначених для
та

збереження

значних

обсягів

інформації,

що

використовується в ході наукового спостереження та експерименту.

155. Кошкін К. В. Дослідження факторів ефективності проектів

ім.

На

впорядкування

інтеграції

у світовий

освітній

простір
34

/ К. В. Кошкін,

О. М. Возний,
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П. В. Нікітін // Управління розвитком складних систем. – Київ, 2016. –
Вип. 28. – C. 75–80.

На основі дослідження процесів інтеграції національної освіти у світовий

освітній простір побудована когнітивна модель факторів ефективності
проектів інтеграції.

156. Кравців В. «Українську науку знищують шляхом знущання»
/ В. Кравців ; розмову вів Богдан Залізняк // Світогляд. – Київ, 2016. –
№ 3 (59). – С. 20–23.

«Українська наука переживає складні часи. За оцінками багатьох експертів

і вчених нині вона – на межі виживання. Чому так сталось, які причини, що
призвело до такого стану? Як у таких умовах виживає регіональна наука?».

157. Мартинів О. О. Принципи формоутворення будівельних вищих

навчальних закладів / О. О. Мартинів // Комунальне господарство міст.
Технічні науки та архітектура. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 191–195.

Описані принципи формоутворення будівель вищих навчальних закладів.
Підведені підсумки та зроблені висновки, що стосується важливості

впровадження цих принципів для розвитку архітектури вищої школи в нашій
державі.

158. Механізми

розвитку

освіти

/ [упоряд.:

В. О. Огнев’юк,

ов

С. О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посіб. / [упоряд.: В. О. Огнев’юк,
С. О. Сисоєва]. – Київ, 2017. – С. 161–167.

159. Мигович І. В. Інтернаціоналізація як фактор впливу щодо

трансформації систем вищої освіти країн Східної Європи / І. В. Мигович

ук

// Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. –
Луганськ, 2017. – № 8 (313), ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 179–186.

М.

160. Наукова періодика в Україні: проблеми і перспективи розвитку :

(відкритий лист Міністрові освіти і науки України Лілії Михайлівні

На

Гриневич)

// Філософська

думка. –

Київ,

2017. –

№6:

Філософська

періодика. – С. 6–13.

ім.

161. «Нобелівка» для сталого розвитку / підготував Дмитро Шулікін

// Освіта України. – Київ, 2018. – 30 квіт. (№ 17). – С. 4.
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Українські науковці зможуть позмагатися за міжнародну престижну

премію, яку заснував Нобелівський фонд сталого розвитку. Про засідання
Національного номінаційного комітету у президії Національної академії
наук України.

162. Олексійченко Н. О. Колорит ландшафтів територій навчальних

корпусів національних університетів міста Києва / Н. О. Олексійченко,

М. В. Крачковська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техніч. пр.

/ Нац. лісотехнічний ун-т України [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 26.7. –
C. 139–144.

163. Падалка О. С. Національна та європейська освіта: здобутки та

надбання / О. С. Падалка, В. В. Кулішов // Європейські педагогічні студії. –
Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 23–35.

164. Підтримати інноваційну систему / підготував Дмитро Шулікін
// Освіта України. – Київ, 2018. – 2 квіт. (№ 13). – С. 6.

Про проведення парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна

система: стан та законодавче забезпечення розвитку». «Пряма мова
заступника голови Наукового комітету Нацради з розвитку науки і

технологій, професора Інституту високих технологій КНУ імені Тараса
Шевченка Олексія Колежука».

ов

165. Президентська нагорода // Освіта України. – Київ, 2018. – 2 квіт.
(№ 13). – С. 2.
МОН

України

ініціюватиме

збільшення

грошової

винагороди,

яку

отримують молоді вчені – лауреати премії Президента України.

ук

166. Премії до дня науки // Освіта України. – Київ, 2018. – 29 трав.

(№ 21). – С. 7.

М.

Під час святкування Дня науки міністр освіти і науки Лілія Гриневич
привітала науковців і вручила цьогорічні премії Кабінету Міністрів України

нагороди.

167. Премія Нобелівського фонду // Освіта України. – Київ, 2018. –

ім.

На

за розроблення і впровадження інноваційних технологій, а також відомчі

21 трав. (№ 20). – С. 4.
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Національний номінаційний комітет України з премії Нобелівського фонду

сталого розвитку оголошує конкурс на здобуття премії за 2018 рік.
«...Премія Нобелівського фонду сталого розвитку присуджується науковцям
або установам, які запропонували до участі в конкурсі важливі проекти,

зробили відкриття і винаходи, потенційно значимі для покращення якості
життя на планеті».

168. Сопілко І. М. Інтеграція в європейський науковий і освітній

простір: очікування для молодих вчених і студентів / І. М. Сопілко,
В. Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету.

Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – Київ, 2017. – № 3 (44). –
C. 163–168.

169. Співаковський О. Чи зможемо колись забути, що таке міграція

мізків? / О. Співаковський // Голос України. – Київ, 2018. – 15 трав. (№ 87). –
С. 7–8.

Реформа сфери захисту інтелектуальної власності.

170. Туренко А. Університети-лідери формування їх мережі як

центрів досконалої освіти / А. Туренко, М. Каслін // Освіта. – Київ, 2018. –
28 лют.–7 берез. (№ 7/8). – С. 2.1

Щодо конкуренції на ринку освітніх послуг.

ов

171. Хименко О. А. Система вищої освіти як складова забезпечення

державних планів інноваційного розвитку / О. А. Хименко // Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та

інновації: проблеми науки та практики» : присвяч. видатному вченому-

ук

економісту О. Г. Ліберману : 16–17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна
/ Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 28–31.

М.

Про вплив кращого світового досвіду інших країн на формування і

На

удосконалення функціонування системи вищої освіти в Україні.

172. Холявко Н. Напрями трансформації співробітництва секторів

ім.

підприємництва та вищої освіти в умовах інформаційної економіки
1

*Газета

до фонду бібліотеки надійшла у червні 2018 р.
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/ Н. Холявко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – Чернігів,
2017. – № 3 (11). – C. 20–27.

«...Виокремлено ключові поточні проблеми співробітництва секторів вищої
освіти та підприємництва в Україні».

173. Шевчук Ю. Потрібно робити ставку на інтелект на високі

технології. Парламентська хроніка / Ю. Шевчук // Голос України. – Київ,
2018. – 16 трав. (№ 88). – С. 1–2.

Верховна Рада розглянула блок законопроектів з питань інтелектуальної
власності.

174. Шулікін Д.

Наукова

перспектива

й

інтегрований

курс

/ Д. Шулікін // Освіта України. – Київ, 2018. – 29 трав. (№ 21). – С. 5.

Перспективи розвитку науки в Україні, забезпечення діяльності Наукового
комітету Нацради з розвитку науки і технологій, а також стан

запровадження педагогічного експерименту в старшій профільній школі
розглянули на черговому засіданні парламентського Комітету з питань
науки і освіти.

175. Шулікін Д. Про інклюзію і оренду майна вишів / Д. Шулікін
// Освіта України. – Київ, 2018. – 23 квіт. (№ 16). – С. 4.

Комітет Верховної Ради України розглянули питання щодо проблем оренди

ов

нерухомості вишів та ін.

176. Щеткина Е. Плач гуманитария. Зачем украинская наука воззвала

о

хуторянстве

/ Е. Щеткина

// Деловая

столица. –

Киев,

2018. –

28 мая (№ 22). – С. 24.

ук

«В зависимости от индекса цитирования поставлено не самолюбие ученого

или даже целого института, который боится увидеть на SCOPUS ноль

М.

целых ноль десятых интереса к своим работам. В зависимость поставлено
финансирование».

На

177. Юлдашев С. О. Про концепцію інтенсивного розвитку освіти і

науки в умовах переходу до суспільства знань / С. О. Юлдашев // Наукові
Національного

ім.

праці

авіаційного

університету.

Юридичний

«Повітряне і космічне право». – Київ, 2017. – № 3 (44). – C. 169–174.
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Розглянуто елементи концепції інтенсивного розвитку освіти і науки в

умовах переходу до суспільства знань. Пропонується поняття інноваційної
освіти,

як

освітньої

системи,

де

навчальна

інформація

містить

максимально можливу кількість знань про інновації, нововведення, а в ідеалі

– складається лише з них. Йдеться про інноваційні навчальні програми, що
містять (мають містити) інформацію про найефективніші ідеї, винаходи,
відкриття.

178. Bobrytska V. Educational portal seen as a key component of

informatisation of contemporary tertiary education / V. Bobrytska // The Modern
Higher Education review. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 130–137.

Розглядається освітній портал як ключовий компонент інформатизації
сучасної вищої освіти.

179. Porev S. M. European challenges for Ukrainian innovation policy and

technical universities / S. M. Porev // Збірник наукових праць Черкаського

державного технологічного університету. Економічні науки. – Черкаси,
2017. – Вип. 47. – P. 5–12.

Розглянуто показники досліджень, розробок та інноваційної діяльності в
Україні,

проаналізовано

досвід

ряду

країн

Євросоюзу.

Розглянуто

рекомендації комісії програми «Горизонт 2020» (2016 р.), пропозиції

ов

Європейської ліги дослідницьких університетів.

Документи про вищу освіту (наукові ступені)

180. Дійсні лише дипломи державного зразка // Урядовий кур’єр. –

ук

Київ, 2018. – 11 квіт. (№ 69). – С. 2.

М.

Дипломи та інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих

територіях Донецької й Луганської областей та АР Крим, не визнаються

На

та не мають юридичної сили ні в Україні, ні в інших країнах.

181. Панченко С.

Програма

«Два

дипломи»

як

форма

ім.

інтернаціоналізаціі сучасного університету / С. Панченко, А. Каграманян,
О. Кравченко // Новий колегіум. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 39–42.
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182. Про недійсні документи // Освіта України. – Київ, 2018. – 16 квіт.
(№ 15). – С. 2.

Дипломи й інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих

територіях Донецької і Луганської областей та АР Крим, не визнаються й
не мають юридичної сили ані в Україні, ані в інших країнах світу.

Система забезпечення якості вищої освіти

183. Воробйова О.

Незалежні

установи

оцінювання

як

засіб

забезпечення якості вищої освіти / О. Воробйова // Молодь і ринок. –
Дрогобич, 2018. – № 1 (156). – С. 88–91.

Розглянуто та проаналізовано вплив незалежних установ оцінювання на
забезпечення якості вищої освіти та підвищення конкурентоздатності

закладів вищої освіти. На основі проведеного аналізу визначено, що

необхідно розробити та запровадити порядок та процедури діяльності
незалежних установ оцінювання; розробити та ввести в дію процедуру
отримання

акредитації

незалежними

установами

оцінювання

та

забезпечення якості вищої освіти; заохочувати входження національних

агентств до міжнародних асоціацій із забезпечення якості; розробити

нормативно-правові акти, що регулюють порядок та процедури роботи

ов

експертів; розробити навчально-методичні рекомендації щодо проведення
програми підготовки експертів.

184. Гончаров Ю. В. Управління економічною безпекою сфери вищої

освіти та вибір моделі оцінки якості освітнього процесу / Ю. В. Гончаров

ук

// Збірник наукових праць Донецького державного університету управління.

М.

Економіка. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи
забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 142–147.
здійснено вибір моделі оцінки якості освітнього процесу.

185. Горюнова М. М. Методологічні аспекти управління якістю

ім.

На

Розглянуто управління економічною безпекою сфери вищої освіти та

освітньої

діяльності

вищого

навчального
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Т. Ф. Погорєлова

// Стратегія

розвитку

України:

економічний

та

гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.

пам’яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон.
наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ,

17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України [та ін.]. – Київ, 2017. –
C. 448–450.

186. Дєордіца Т.

До

проблеми

оцінювання

результатів

учіння

/ Т. Дєордіца // Вища школа. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 44–54.
187. Доронін С. А.
внутрішньої

системи

Методологічні

якості

освіти

підходи

вищого

до

формування

навчального

закладу

/ С. А. Доронін // Бізнес Інформ. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність
репресивних

антикорупційних

заходів

в

умовах

високого

рівня

корумпованості. – C. 218–223.

188. Єременко І. Етапи розвитку європейського виміру забезпечення

якості вищої освіти / І. Єременко, А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 70–85.

189. Короденко М. Шлях до якісної освіти, реформування державної

служби в міністерстві й нові університетські стандарти / М. Короденко
// Освіта України. – Київ, 2018. – 30 квіт. (№ 17). – С. 8–9.

ов

190. Кремень В. Г. Проблеми якості української освіти в контексті

сучасних цивілізаційних змін / В. Г. Кремень // Європейські педагогічні
студії. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 12–22.

ук

191. Методика проектування системи менеджменту якості освіти у

ВНЗ на основі логіко-структурного підходу / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра,

М.

О. В. Криворучко, Г. О. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. –
Київ, 2016. – Вип. 28. – C. 170–176.

На

192. Нечітайло І. С. Якісні зміни в освіті як підґрунтя соціальних

змін: деякі революційні «сценарії» / І. С. Нечітайло // Вісник Львівського

ім.

університету. Серія соціологічна / Львів. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. –
Львів, 2016. – Вип. 10. – С. 242–251.
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193. Пантелеєв В. П. Забезпечення високої якості освіти – основний

напрям її реформування в Україні / В. П. Пантелеєв, Т. Д. Сакада // Стратегія
розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали
IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті першого ректора Нац. акад.
статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста

України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба
статистики України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 498–501.

194. Перша Зимова школа для молодих дослідників «Європейські
індикатори якості освітніх досліджень» / прес-служба МОН України
інформує // Вища школа. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 3–4.

195. Поляк О. Зміни в якості освіти у вищих навчальних закладах
України / О. Поляк // Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Педагогіка. – Київ, 2017. – Вип. 2 (6). – С. 64–68.

Окреслено, що система вищої освіти України має іти шляхом взаємного

наближення власних напрацювань і новітнього європейського досвіду в

питанні вироблення чітких стандартів якісної освіти, а саме: – створення

систем якості різних рівнів; розробка систем менеджменту якості; –
створення незалежних агентств із гарантування якості вищої освіти.

196. Проект, який змінить вищу освіту // Освіта України. – Київ,

ов

2018. – 2 квіт. (№ 13). – С. 4.

В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч у рамках проекту з
розвитку потенціалу вищої освіти «Система забезпечення якості освіти в
Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» за

ук

програмою ЄС ERASMUS+.

197. Сбруєва А. А. Європейський вимір забезпечення якості вищої

М.

освіти: етапи та актуальні тенденції розвитку / А. А. Сбруєва, І. В. Єременко
// Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні

На

технології : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої. – Суми, 2017. – С. 266–

ім.

295.
У

дослідженні

висвітлено

процеси

розвитку

наднаціонального

(європейського) виміру забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО). На основі
42
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аналізу документів ЄС та Болонського процесу виокремлено етапи розвитку

досліджуваного феномену: 1) розробка й експериментальна перевірка
методології та процедур ЗЯВО, 2) інстуалізація, 30 стандартизація, 40
легітимізація. Систематизовано аспекти та форми інтернаціоналізації
діяльності агенцій ЗЯВО в сучасних умовах, з’ясовано актуальні тенденції
розвитку європейського виміру забезпечення якості вищої освіти.

198. Batechko N. Higher education, quality of higher education, expert
support and its assurance: the canonization of concepts (theoretical and

methodological discourse) / N. Batechko // The Modern Higher Education
review. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 92–100.

Висвітлюються особливості обґрунтування поняття «якість освіти» у
сучасному науковому дискурсі. У той же час досліджуване явище
представлено в інтерпретації системних та синергетичних підходів.

199. Khomyshyn I. The notion and content of quality assurance of higher

education in Ukraine / I. Khomyshyn // Вісник Національного університету
«Львівська політехніка». – Львів, 2017. – № 861 : Юридичні науки. – Р. 341–
345.

Проаналізовано правовий статус Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти.

ов

200. Rayevnyeva O. V. The Technology of Self-Assessment of the Quality
of Scientific Activity of Higher Education Institution as a Factor of Increase of its

Academic Autonomy / O. V. Rayevnyeva, V. I. Derykhovska // Бізнес Інформ. –

Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в

ук

умовах високого рівня корумпованості. – Р. 223–232.

Технологія самооцінки якості наукової активності вищого навчального

М.

закладу як фактор підвищення його академічної автономії.

201. Наукова

інтеграція

ім.

На

Ліцензування освітньої діяльності
й

електронне

України. – Київ, 2018. – 2 квіт. (№ 13). – С. 5.
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Колегія Міністерства освіти і науки затвердила проект Дорожньої карти,
якою визначено основні напрями інтеграції української науки в Європу.

202. Перші результати // Освіта України. – Київ, 2018. – 10 квіт.
(№ 14). – С. 2.

МОН спростило процедуру ліцензування для вишів – відтепер його можна
здійснити в електронному форматі. За перший місяць тестової роботи
системи виші подали до неї 109 справ, з яких МОН уже оприлюднило 79.

203. Шевцов А.

Ліцензування

по-новому

/ А. Шевцов

// Освіта

України. – Київ, 2018. – 29 трав. (№ 21). – С. 8–9.

Про особливості нових Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

закладів освіти розповідає директор департаменту атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування МОН Андрій Шевцов.

Атестація наукових працівників, академічна доброчесность,
конкурси

204. Атестація науковців // Освіта України. – Київ, 2018. – 21 трав.
(№ 20). – С. 2.

МОН пропонує для громадського обговорення нову редакцію Положення про
атестацію наукових працівників.

ов

205. Для утвердження доброчесності // Освіта України. – Київ,

2018. – 30 квіт. (№ 17). – С. 2.

За порушення академічної доброчесності, атестаційна колегія МОН

скасовує рішення вченої ради та відмовляє у видачі державного документа

ук

про присвоєння вченого звання.

М.

206. Конкурс на наукові посади // Освіта України. – Київ, 2018. –

«Уряд визначив, як проходитиме конкурс на вакантні наукові посади
державних наукових установ. Відповідна постанова була прийнята
23 травня 2018 року, під час засідання Кабміну. У документі йдеться, що

ім.

На

29 трав. (№ 21). – С. 7.

конкурс проводиться тоді, коли: наукового працівника звільнено; до
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штатного розпису введено нову наукову посаду; припинено трудовий договір

(контракт). Рішення про проведення конкурсу приймає керівник установи.

Воно обов’язково має бути оприлюднено та містити визначену інформацію.
Наприклад, вимоги до посади, терміни та адреси прийняття документів

тощо. У постанові також міститься перелік документів, які має подавати
кандидат. Зокрема, письмову заяву, автобіографію, перелік наукових праць,

опублікованих у вітчизняних та (або) іноземних рецензованих фахових
виданнях тощо. Список учасників конкурсу та інформація про переможців
теж має обов’язково оприлюднюватися на сайті установи».

207. Сіліванова І. М. Законодавча підтримка академічної мобільності

студентів в Україні / І. М. Сіліванова // Український педагогічний журнал. –
Київ, 2017. – № 4. – С. 111–118.

208. Шулікін Д. Про наукові кадри, базове фінансування і конкурс
проектів / Д. Шулікін // Освіта України. – Київ, 2018. – 10 квіт. (№ 14). – С. 5.

Пропозиції щодо атестації наукових кадрів, цьогорічного конкурсного

відбору проектів досліджень та розробок, а також методики державної
атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової

(науково-технічної) діяльності обговорили на черговому засіданні президії
Ради проректорів з наукової роботи й директорів наукових установ МОН.

ов

Виявлення та запобігання академічного плагіату

209. Боротьба із плагіатом // Освіта України. – Київ, 2018. – 10 квіт.

(№ 14). – С. 2.

ук

Міністерство освіти і науки України підписало меморандум з компанією

Plagiat.pl, що дасть можливість українським вишам протягом п’яти років

М.

безоплатно використовувати сучасну систему для виявлення плагіату.

210. Разом проти корупції // Освіта України. – Київ, 2018. – 2 квіт.

ім.

На

(№ 13). – С. 2.
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Міністерство освіти і науки співпрацюватиме з Нацагенством з питань

запобігання корупції. Відповідний меморандум підписали очільниця НАЗК
Наталія Корчак і міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

211. Сопова К. Методи виявлення плагіату в наукових публікаціях

/ К. Сопова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – Київ, 2017. –
№ 4 (96). – С. 31–37.

Розглядається поняття «плагіат», визначене законодавством як одне з

порушень авторських прав. Власна судово-експертна практика автора
дозволила дати практичні рекомендації для встановлення наявності чи

відсутності в наукових творах плагіату. Дана оцінка обробки інформації за
допомогою спеціалізованих програм і сервісів виявлення запозичення тексту.

212. Стоп, плагіат! // Голос України. – Київ, 2018. – 6 квіт. (№ 65). –
С. 4.

«…українські виші отримають безплатний доступ до ще одного сучасного

сервісу перевірки наукових робіт на плагіат. Така можливість передбачена
меморандумом, підписаним Міністерством освіти і науки з компанією
"Антиплагіат". Документ передбачає вільний доступ до сервісу Unicheck

(https://unicheck.com/), за допомогою якого вчені зможуть перевіряти

дисертацію перед поданням до спеціалізованих вчених рад. На основі
меморандуму кожен заклад вищої освіти за власним бажанням може
договір

ов

укласти

про

співпрацю

з

компанією

та

скористатися

запропонованою послугою».

213. Чередник Н. Система суб’єктів реалізації прав інтелектуальної

власності у дослідницькому університеті / Н. Чередник // Актуальні питання

ук

державотворення в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.

М.

Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
[та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 352–353.
214. Штефан А.

Причини

вчинення

плагіату

та

шляхи

його

На

попередження / А. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. –

ім.

Київ, 2017. – № 4 (96). – С. 24–30.
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Висвітлюються спостереження автора про причини вчинення плагіату.
Робиться висновок, що у багатьох випадках недобросовісні запозичення з

чужих творів є наслідком відсутності знань про авторське право і
наявності оманливих переконань про нього.

Зовнішнє незалежне оцінювання
215. Ковалко Н.

Проходження

ЗНО–2018:

обізнаний

–

отже,

озброєний / Н. Ковалко // Дзеркало тижня. – Київ, 2018. – 7–13 квіт. (№ 13). –
С. 13.

Процедурні тонкощі проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

216. Макаренко В. Сдать ВНО и не сойти с ума / В. Макаренко // КП
в Украине. – Киев, 2018. – 18 мая (№ 69). – С. 10.
217. Шаров О.

ЗНО

в

магістратуру

/ О. Шаров,

В. Карандій ;

С. Галата // Освіта України. – Київ, 2018. – 21 трав. (№ 20). – С. 7.

МОН України визначило, як цього року будуть організовані та проведені

вступні випробування до магістратури, що проводяться за технологією
ЗНО.

ов

Моніторинг якості освіти, наукометрія, рейтинг ВНЗ
218. Білошкурська Н. В.

конкурентоспроможності

Маркетинговий

вищих

навчальних

аналіз

стратегічної

закладів

регіону

ук

/ Н. В. Білошкурська, М. В. Білошкурський, Р. О. Кравченко // Економічні
горизонти. – Умань, 2017. – № 2. – C. 25–30.

М.

219. Бондаренко Т. С. Комплексний моніторинг якості електронних

освітніх ресурсів / Т. С. Бондаренко // Проблеми інженерно-педагогічної

ім.

На

освіти. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 32–44.
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220. Горбунова Л. За Національну політику Відкритого доступу

/ Л. Горбунова, В. Зінченко // Філософська думка. – Київ, 2017. – № 6.
Філософська періодика. – С. 90–92.
«...Комерційний

характер

Scopus’y

не

дозволяють

повною

мірою

забезпечити вільний (безоплатний) доступ (навіть для ознайомлення) до
матеріалів, розміщених у них, що, своєю чергою, не може забезпечити

ефективного та всеохопного цитування, а, як наслідок ранжування та
індексування цих матеріалів та їхніх авторів. <...> На наш погляд

Міністерство освіти і науки України мало б розробити Національну
політику Відкритого доступу в якій би передбачено програму фінансової
підтримки розвитку кращих українських наукових періодичних видань та
просування їх у міжнародні наукометричні бази даних».

221. Дудун Т. Картографічний моніторинг якості вищої освіти
/ Т. Дудун // Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Географія.– Київ, 2017. – Вип. 3 (68)/4 (69). – С. 122–126.

«Найвищий загальний рейтинговий бал, за думкою роботодавців та
експертів,

має

Національний

технічний

університет

"Київський

політехнічний інститут" – 98,2; Київський національний університет імені

Тараса Шевченка – 65,4 бали; Київський національний університет імені
Вадима Гетьмана – 50,2 бали, Національний університет "Львівська

ов

політехніка" – 38,2 бали". Викладено підходи до визначення поняття "якість

вищої освіти". Обґрунтовано основні критерії та показники, які покладені в
основу її картографічного моніторингу. Подано визначення поняття
«картографічного

моніторингу

якості

вищої

освіти».

Проведення

ук

картографічного моніторингу зорієнтоване на основні аспекти якості

вищої освіти: якість результату, якість умов, якість процесу. Подано

М.

показники для трьох карт, які характеризують вищі навчальні заклади

рейтинг університетів світу.

222. Єрмаченко В. Є.

ім.

На

України в дзеркалі науково-метричної бази даних Sciverse Scopus, загальний

Формування

методичного

підходу

до

оцінювання науково-дослідної, науково-технічної та інноваційної діяльності
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закладів вищої освіти / В. Є. Єрмаченко, М. М. Берест // Бізнес Інформ. –
Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в
умовах високого рівня корумпованості. – C. 195–200.

223. Карпінський Б. А. Фінансово-організаційні основи оцінювання
та порівняння науково-публікаційної активності працівників наукової сфери

на парадигмі державотворчого патріотизму нації / Б. А. Карпінський // Бізнес
Інформ. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних
заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 209–217.

224. Короденко М. Замір якості / М. Короденко // Освіта України. –
Київ, 2018. – 30 квіт. (№ 17). – С. 6.

В Україні фінішує Міжнародне моніторингове дослідження якості освіти
PISA.

225. Литвин І. В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних

кластерів країн світу у період глобальних трансформацій / І. В. Литвин

// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент
та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. –

Львів, 2016. – № 851 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
становлення і проблеми розвитку. – C. 179–191.

Розглянуто кластерний підхід як один із дієвих механізмів підвищення

ов

конкурентоспроможності ВНЗ, регіонів їх розташування та країн загалом в

умовах глобалізації. Досліджено провідні глобальні рейтинги країн світу за
критеріями конкурентоспроможності їх економік, освіти та науки,

розвиненості кластерів та ефективності інноваційної діяльності. Вивчено

ук

рейтинги найкращих ВНЗ світу, зроблено висновки за результатами
порівняння рейтингових позицій країн світу про наявність істотного зв’язку
наявністю

провідних

М.

між

кластерів

у

країні

та

інноваційних
її

позиціями

ВНЗ,
у

науково-технологічних
глобальних

рейтингах

На

конкурентоспроможності.

226. Марданов М. Д. Альтернативное агрегирование рейтинговых

ім.

оценок в рамках QS-технологии ранжирования высших учебных заведений
49
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/ М. Д. Марданов, Р. Р. Рзаев // Математичні машини і системи. – Київ,
2016. – № 4. – С. 122–133.

227. На часі розроблення національного рейтингу закладів вищої

освіти / В. Луговий, П. Саух, С. Калашнікова, О. Слюсаренко, Ж. Таланова
// Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Берез.–квіт. (№ 1). – С. 4.

228. Цитування «в один клік» і гарні історії // Освіта України. – Київ,
2018. – 10 квіт. (№ 14). – С. 6–7.

Про семінар «Показники ефективної наукової діяльності науковця, установи

і країни: публікації, наукові видання, гранти». Увагу було приділено
наукометричним показникам та практичним порадам при написанні
грантів.

229. Web of Sciense Award 2018 // Освіта України. – Київ, 2018. –
23 квіт. (№ 16). – С. 6.

«…9 українських вчених, 14 вишів та наукових установ, а також 1 журнал
нагородженні премією «Web of Science Award 2018». Науковців відзначили за
найбільшу кількість наукових робіт, опублікованих в 2008–2017 роках».

Управління у сфері вищої освіти та ВНЗ. Студентське

ов

самоврядування

230. Клочко А. О. Теоретичні аспекти дослідження стилю управління

керівників

освітніх

організацій

/ А. О. Клочко

// Актуальні

проблеми

психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна

М.

«Проведено аналіз наукових підходів до визначення стилю управління
керівників освітніх організацій. Теоретично обґрунтовано співвідношення
понять «стиль управління» і «стиль керівництва» із розглянутих вихідних

положень про співвідношення управління та керівництва. Представлено
наукові дослідження щодо виявлення психологічних особливостей стилів

ім.

На

ук

психологія. – Київ, 2017. – Т. 1, вип. 47. – С. 29–33.

управління керівників освітніх організацій у сучасних умовах трансформацій.
50

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Складено психологічну характеристику авторитарного, демократичного та
ліберального стилів управління».

231. Козарь Т. П. Удосконалення механізмів державного управління

органів місцевої влади у сфері освіти / Т. П. Козарь // Збірник наукових праць

Донецького державного університету управління. Державне управління. –
Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 298 : Сучасні проблеми державного управління
в умовах системних змін. – С. 85–92.

Охарактеризовано повноваження органів місцевого самоврядування у сфері

освіти. Здійснено аналітичний огляд міжнародного досвіду з державного

контролю у сфері освіти, встановлено його особливості. Запропоновано
основні напрями з удосконалення державної політики освіти на місцевому
рівні.

232. Козлова О. Г. Ґенеза поняття «тезаурус» теорії управління

освітою / О. Г. Козлова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків,
2016. – № 52/53. – С. 87–92.

233. Носкін В. О. Електронний маркетинг навчального закладу, як

вимога сучасного полікультурного суспільства / В. О. Носкін // Матеріали
конференції I Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація

змісту освіти в контексті полікультурного середовища» : (до 100-річчя НАН

ов

України) : Кременчук, 23–24 листоп. 2017 р. / Департамент освіти виконав.

ком. Кременчуц. міськради Полтав. обл. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – С. 90–
92.

234. Огієнко О. І. Теоретичні аспекти управління якістю освіти

ук

дорослих / О. І. Огієнко // Актуальні проблеми управління якістю освіти:
теорія,

історія,

інноваційні

технології :

монографія

/ за

заг.

ред.

М.

А. А. Сбруєвої. – Суми, 2017. – С. 180–201.
235. Пермінова А. В. Модель удосконалення розвитку управлінської

На

компетенції завідувача кафедри / А. В. Пермінова // Проблеми інженерно-

ім.

педагогічної освіти. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 102–108.
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«...розглядаються актуальність, особливості, компоненти та структурні
елементи моделі розвитку управлінських компетенції завідувача кафедри».

236. Пушкар О. І. Методичний підхід до просування послуг на
засадах

економіки

вражень

(на

прикладі

послуг

освітньої

галузі)

/ О. І. Пушкар, Ю. Л. Курбатова // Український соціум. – Київ, 2017. –
№ 4 (63). – С. 133–144.

«...Запропоновано методичний підхід щодо просування послуг на основі
економіки вражень. Доведено, що конкурентні переваги при просуванні
послуг має ВНЗ, реклама якого викликає емоції та справляє враження».

237. Співаковський О. Управління університетом: які зміни нам

потрібні? / О. Співаковський // Голос України. – Київ, 2018. – 17 трав.
(№ 89). – С. 9.

238. Топольник Я.

Інформаційно-комунікаційні

технології

в

управлінській діяльності керівника навчального закладу / Я. Топольник,
О. Чайченко // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Харків, 2017. –
№ 3 (83). – С. 85–96.

239. Улановська А. Основні засади становлення національного
студентського союзу як суб’єкта модернізації вітчизняної вищої освіти

/ А. Улановська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –

ов

Суми, 2017. – № 8 (72). – С.188–197.
240. Фаст О.

Ефективність

наукового

керівництва

як

чинник

забезпечення якості докторської освіти: європейський контекст / О. Фаст
// Молодь і ринок. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156). – С. 42–46.

дисертаційними дослідженнями аспірантів з’ясовано, що явище це

М.

багатогранне і досить дискусійне. На сьогодні у країнах ЄС пріоритетність
формування

європейської культури наукового керівництва набуває

особливої ваги і пов’язується передусім із забезпеченням якості докторської
освіти. Досвід провідних університетів світового класу показує, що процес
удосконалення наукового керівництва, наставництва як освітніх інституцій

ім.

На

ук

На підставі аналізу зарубіжних джерел з проблеми наукового керівництва

є поступовим і спрямовується на пошук нових, альтернативних моделей
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його організації, зокрема колективного наукового керівництва (англ. group

supervision) та когортозорієнтованої освітньої технології (англ. cohort
based pedagogies).

241. Харківська А. А. Демократизація управління освітою в контексті

сучасних тенденцій розвитку вищої освіти / А. А. Харківська // Проблеми
інженерно-педагогічної освіти. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 18–23.

242. Цимбаленко Я. Ю. Специфіка адміністративних процесів у

державному управлінні: на прикладі ВНЗ / Я. Ю. Цимбаленко // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне
управління. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – С. 62–65.
Адміністративний

процес

розглядається

як

складова

державного

управління. Увага зосереджується на специфіці адміністративних процесів

у державному управлінні по відношенню до вищих навчальних закладів.

Значна увага приділяється вищим навчальним закладам та впливу на них
рішень державного менеджменту. Саме адміністративний процес в

державному управлінні характеризується як сфера, в якій формуються дії,

що в подальшому будуть визначати норми діяльності суб'єктів, які
підпорядковуються владним органам. Відзначено, що адміністративні
процеси в державному управлінні, які впливають на сферу вищої освіти,

сприяють стандартизації вищих навчальних закладів. Сьогодні, на рівні
управління

ов

державного

мають

бути

запропоновані

нові

механізми

управління вищою освітою, що відповідатимуть європейським нормам.

243. Шулікін Д. Про управління, фінансування і майбутній закон

/ Д. Шулікін // Освіта України. – Київ, 2018. – 21 трав. (№ 20). – С. 5.

ук

На засіданні профільного парламентського комітету йшлося про проблеми

М.

фінансування й управління закладами вищої освіти, а також про закон, який
має визначити майбутнє цієї ланки.

ім.

На

Фінансово-економічні відносини у сфері вищої освіти, науки
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244. Варналій З. С. Фінансування державних вищих навчальних
закладів

України :

монографія

/ З. С. Варналій,

О. В. Красільник,

Л. П. Хмелевська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання
України, 2017. – 231, [1] с. : іл., табл.
245. Ганущак Ю.

Фінансування

освіти

і

децентралізація

/ Ю. Ганущак // Дзеркало тижня. – Київ, 2018. – 19–25 трав. (№ 18/19). – С. 1,
13.

246. Гриневич Л. Міністр освіти і науки України підкреслила

необхідність фінансової підтримки науковців / Л. Гриневич // Часопис
економічних реформ. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 4 (28). – C. 112.
Підсумкове засідання ради науковців, 22 грудня 2017 року.

247. Інформаційно-методичне забезпечення системи моніторингу
бюджетного

фінансування

/ В. С. Пономаренко,

О. В. Раєвнєва,

К. А. Стрижиченко, І. В. Аксьонова // Концептуально-методичне та модельне

забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ :

монографія / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, В. Є. Єрмаченко [та ін.]. –
Харків, 2017. – С. 60–67.
Механізм

внутрішньо-університетського

перерозподілу

бюджетного

фінансування ВНЗ.

ов

248. Пономаренко В. С. Концептуальні основи побудови системи

моніторингу

механізму

розподілу

бюджетного

/ В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, І. В. Аксьонова

фінансування

// Концептуально-

методичне та модельне забезпечення механізму управління державним

ук

замовленням у межах ВНЗ : монографія / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва,

М.

В. Є. Єрмаченко [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 35–60.
«…положення

розробки

системи

моніторингу

внутрішньо-

На

університетського перерозподілу бюджетного фінансування».

249. Пономаренко В. С.
бюджетного

ім.

розподілу

/ В. С. Пономаренко,

Механізм

фінансування:

О. В. Раєвнєва,

внутрішньоуніверситетського
методологія

Л. В. Гриневич
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методичне та модельне забезпечення механізму управління державним

замовленням у межах ВНЗ : монографія / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва,
В. Є. Єрмаченко [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 19–35.
250. Пономаренко В. С.

Сучасний

досвід

побудови

системи

переразподілу бюджетного фінансування вищої освіти / В. С. Пономаренко,
О. В. Раєвнєва, Л. В. Гриневич // Концептуально-методичне та модельне

забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ :

монографія / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, В. Є. Єрмаченко [та ін.]. –
Харків, 2017. – С. 9–19.

251. Раєвнєва О. В.

Розробка

комплексу

внутрішньо-

університетського розподілу бюджетного фінансування між складовими
освітнього

профілю

ВНЗ

/ О. В. Раєвнєва,

К. А. Стрижиченко

// Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління

державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В. С. Пономаренко,
О. В. Раєвнєва, В. Є. Єрмаченко [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 296–311.

252. Раєвнєва О. В. Розробка концептуально-методичного підґрунтя
системи підтримки прийняття рішень із розподілу державного фінансування
між

спеціальностями

освітнього

профілю

ВНЗ

/ О. В. Раєвнєва,

К. А. Стрижиченко // Концептуально-методичне та модельне забезпечення

ов

механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія
/ В. С. Пономаренко,

О. В. Раєвнєва,

В. Є. Єрмаченко

[та ін.]. –

Харків,

2017. – С. 288–296.

ук

253. Раєвнєва О. В.

Теоретико-методичні

основи

проектування

системи підтримки прийняття рішень із розподілу державного фінансування
спеціальностями

освітнього

профілю

М.

між

ХНЕУ

ім. С. Кузнеця

/ О. В. Раєвнєва, С. В. Мілевський // Концептуально-методичне та модельне

На

забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ :
монографія / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, В. Є. Єрмаченко [та ін.]. –

ім.

Харків, 2017. – С. 276–288.
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254. Сорока В.

Здобутки

і

перспективи

/ В. Сорока

// Освіта

України. – Київ, 2018. – 26 берез. (№ 12). – С. 8–9.

«На розширеному засіданні колегії Департаменту освіти і науки, молоді та

спорту КМДА йшлося про освоєння бюджетних коштів у 2017 році та
плани на 2018-й».

255. Стасюк Т. І. Особливості бюджетного фінансування галузі

освіти / Т. І. Стасюк, Н. Ю. Мельничук // Стратегія розвитку України:

економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ.
конф., присвяч. пам’яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та

аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича

Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України
[та ін.]. – Київ, 2017. – С. 245–248.

«...До факторів, які визначають особливості фінансування національних

закладів освіти, слід внести такі: організаційно-правова форма управління
та форма власності; рівень ВВП; розміри доходів населення; податкове
законодавство;

спосіб

формування

держаного

бюджету;

обсяги

державного замовлення на підготовку фахівців; тип і рівень акредитації
ВНЗ; попит на освітні послуги; обсяги спонсорської допомоги; рівень
конкурентоспроможності ВНЗ».

ов

256. Стипендії парламенту // Освіта України. – Київ, 2018. – 21 трав.
(№ 20). – С. 2.

Протягом 2018 року 66 студентів (курсантів) вищих навчальних закладів

отримуватимуть соціальні стипендії Верховної Ради України. Вони

ук

призначені для студентів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених
сімей.

М.

257. Ящук Т. А. Напрями фінансування вищих навчальних закладів

різних форм власності в Україні / Т. А. Ящук // Стратегія розвитку України:

На

економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ.
конф., присвяч. пам’яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та

ім.

аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича
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Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України
[та ін.]. – Київ, 2017. – С. 289–293.

«...В Україні ВНЗ належать до державної, комунальної та приватної форм
власності. Це зумовлює різні підходи до формування фінансового механізму

закладів вищої освіти в цілому та вибору форм фінансового забезпечення
зокрема».

Організація освітньо-виховного процесу у ВНЗ. Інноваційні
освітні технології

258. Бакум З. П.

Підходи

до

формування

компетентностей

міжкультурної комунікації студентів-іноземців / З. П. Бакум, С. С. Костюк
// Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.
Педагогічні науки. – Бердянськ, 2017. – Вип. 2. – C. 156–161.

259. Барзенко О. П. Використання освітніх комп’ютерних технологій

у навчальному процесі ВНЗ / О. П. Барзенко // Проблеми інженернопедагогічної освіти. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 189–195.

260. Бельорін-Еррера О. М. Валеологічний підхід до підвищення

самооцінки студентів / О. М. Бельорін-Еррера, Д. В. Бондар, Т. М. Чикало

ов

// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Валеологія: сучасність і майбутнє. – Харків, 2017. – Вип. 22. – С. 50–54.

«...Задля підвищення самооцінки студентів, на підґрунті опрацьованих

наукових джерел, був розроблений та впроваджений у навчально-виховний

ук

процес комплекс валеологічних

методів

для

підвищення

самооцінки

студентів, до якого увійшли: нейролінгвістичне програмування (НЛП),

М.

аромотерапія, музикотерапія; рекомендації щодо дотримання розпорядку

На

дня згідно біоритмичного типу працездатності».

261. Борзенко О. П. Впровадження інноваційних освітніх технологій

ім.

та їх вплив на прогресивні зміни розвитку сучасної вищої освіти
/ О. П. Борзенко // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у
57
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глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за
заг. ред.: А. А. Сбруєвої, Г. Ю. Ніколаї. – Суми, 2017. – С. 28–46.

З’ясовано цільові пріоритети використання інноваційних технологій
навчання

та

особливості

їх

впливу

на

розвиток

вищої

школи.

Схарактеризовано основні завдання, дидактичні можливості й функції

нових інформаційних технологій навчання у вищій школі. Показано освітні

можливості сучасного інформаційно-комунікаційного середовища, що
сформовано у межах глобальної мережі Інтернет. Зроблено висновки щодо

позитивного впливу інноваційних технологій навчання, зокрема ІКТ, на
розвиток сучасної вищої освіти.

262. Головнева Е. В.

Методологические

подходы

к

развитию

современной воспитательно-образовательной системы вуза / Е. В. Головнева
// Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії
ім. Тараса Шевченка. Педагогіка. – Кременець, 2018. – Вип. 9. – C. 44–51.

263. Головнева Н. А. Средовой подход как технология формирования

и развития личности в образовательном пространстве вуза / Н. А. Головнева,
С. Л. Шлычкова // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Педагогіка. – Кременець, 2018. –
Вип. 9. – C. 52–59.

Сучасні

інформаційно-комунікаційні

ов

264. Забродська Л. М.

технології в освіті : навч.-метод. посібник / Л. М. Забродська ; Нац. акад. пед.
наук України, Ун-т менеджменту освіти, Каф. інформ. і комунікац.
технологій. – Київ : УМО НАПН України, 2011. – 119, [1] с. : табл.

ук

265. Заредінова Е. Р.

Дефініційний

аналіз

поняття

«освітнє

середовище ВНЗ» / Е. Р. Заредінова // Вісник Луганського національного

М.

університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), ч. 1 :

На

Педагогічні науки. – С. 193–199.
266. Казакова Н. Співпраця в системі «ВНЗ – школа» як необхідна
ефективної

організації

ім.

умова

та

проведення

58

педагогічної

практики.
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/ Н. Казакова // Педагогічний дискурс. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. –
C. 72–77.

267. Коваленко О. І дистанційно, і персонально / О. Коваленко
// Освіта. – Київ, 2018. – 28 лют.–7 берез. (№ 7/8). – С. 3.2

Новітні інформаційні технології – дієвий механізм підвищення якості
освітнього процесу.

268. Коваленко Н. Майстер-клас як форма презентації результатів

студентського педагогічного дослідження / Н. Коваленко // Педагогічні

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. – № 9 (73). –
C. 67–78.

269. Колесник Т. А. Змішане навчання в освітньому середовищі –
основні визначення та переваги застосування / Т. А. Колесник // Наукові

записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла
Коцюбинського. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2016. – Вип. 46. – C. 86–
89.

270. Комісарик М. Підвищення пізнавальної активності студентів
шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників.

/ М. Комісарик, К. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика. – Київ,
2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 95–99.

ов

271. Кононец Н. В. Візуальне читання як ефективний метод ресурсно-

орієнтованого навчання студентів у вищій школі / Н. В. Кононец // Імідж
сучасного педагога. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 23–26.

Автор розкриває техніку візуального читання як ефективного методу

ук

ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі.

272. Кравець Н. С. Метод відбору ігрових механік для використання

М.

в навчальних гейміфікованих системах / Н. С. Кравець // Вісник Харківської
державної академії культури. Соціальні комунікації. – Харків, 2017. –

ім.

На

Вип. 51. – С. 116–125.

2
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Розглянуто базові визначення ігрових механік, запропоновані різними
фахівцями. Наведено огляд публікацій, у яких досліджуються класифікація

ігрових елементів, теорія і практика їх використання в електронному

навчанні. Описано методи вибору ігрових механік, акцентуючи увагу на
освітньому

контексті.

Проаналізовано

результати

статистичних

досліджень уподобань користувачів систем онлайн-навчання. Досліджено
методи

відбору

ігрових

механік

для

використання

в

навчальних

гейміфікованих системах.

273. Красуля А. В.

Перспективи

використання

американського

досвіду фандрейзингової діяльності в університетах України / А. В. Красуля
// Проблеми

інноваційного

розвитку

вищої

освіти

у

глобальному,

регіональному та національному контекстах : монографія / за заг. ред.:
А. А. Сбруєвої, Г. Ю. Ніколаї. – Суми, 2017. – С. 46–94.

На основі порівняльного аналізу нормативно-правових, організаційних та
змістових засад благодійницької та фандрейзингової діяльності у вищій

школі США та України розроблено прогностичну модель розвитку
фандрейзингової діяльності в університетах України.

274. Кривонос О. Б. Інноваційний підхід до організації дидактичної

адаптації студентів / О. Б. Кривонос // Актуальні проблеми управління якістю

освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / за заг. ред.

ов

А. А. Сбруєвої. – Суми, 2017. – С. 124–153.

Висвітлено сучасний підхід до теоретичного обґрунтування та організації

дидактичної адаптації студентів молодших курсів. Особливу увагу звернено

на питання наступності між шкільним і вузівським навчанням та

М.

наскрізних програм, форм і методів навчання учнів у загальноосвітній школі
і студентів вищого навчального закладу, залучення викладачів вишу до
навчання учнів, проведення деяких занять на базі університету, прищеплення

майбутнім студентам навичок самостійної роботи, творчої діяльності,
розвиток базових загально навчальних умінь учнів тощо.

ім.

На

ук

готовності абітурієнтів до навчання у вузі. Зокрема запровадження
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275. Кудін А. П.

Загальноуніверстетський

проект

«Електронна

педагогіка» / А. П. Кудін // Європейські педагогічні студії. – Київ, 2015. –
Вип. 5/6. – C. 64–77.

276. Левчук О. В. Інтеграція підготовки фахівців як необхідна

складова системи сучасної професійної освіти / О. В. Левчук // Наукові

записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла
Коцюбинського. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2016. – Вип. 46. –
C. 105–110.

277. Лукашук М.

Теоретико-методологічні

засади

дослідження

інноваційних процесів у системі освіти / М. Лукашук // Вища освіта
України. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 41–45.

278. Луценко Н. Л. Форсайт-прогнозування розвитку вищої освіти:

світовий досвід і актуальність для України / Н. Л. Луценко // Бізнес Інформ. –
Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в
умовах високого рівня корумпованості. – C. 239–243.

279. Марушкевич А. Удосконалення процесу професійної підготовки

студентів у ВНЗ / А. Марушкевич // Вісник Київського національного

університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – Київ, 2017. – Вип. 2 (6). –
С. 55–58.

ов

Акцентується увага на значущості оновлення методів, прийомів, засобів і
технологій

навчання.

Наголошується

на

важливості

застосування

найсучасніших методів і прийомів діяльності викладачів при реалізації ними

інформаційної, структурно-систематизуючої, мотиваційно-стимулюючої,

ук

інтерактивної дидактичних функцій, а також функцій закріплення,

контролю та самоконтролю знань студентів. Доводиться необхідність

М.

застосування найновіших технологій навчання.

280. Михайличенко О. В. Лекція у вищому навчальному закладі.

На

/ О. В. Михайличенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. –

ім.

Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 17–23.
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281. Мороз В. П.

Організаційно-педагогічні

умови

формування

лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності

органів студентського самоврядування / В. П. Мороз // Вісник Луганського

національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. –
№ 8 (313), ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 80–89.

282. Назарова Л. М. Роль інформаційних технологій у дистанційному
навчанні / Л. М. Назарова // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні

наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 берез. 2017 р.
/ Міжнар. гуманітар. ун-т [та ін.]. – Одеса, 2017. – С. 61–65.

283. Омельяненко В. А. Аналіз особливостей проектного управління
інноваційним розвитком освіти в контексті сучасних безпекових викликів

/ В. А. Омельяненко, А. В. Жолудь // Фізико-математична освіта. – Суми,
2017. – Вип. 4 (14). – C. 250–255.
284. Осецкий В. Л.

Роль

массовых

окрытых

онлайн-курсов

в

современном «образовательном ландшафте» / В. Л. Осецкий, И. Л. Татомир
// Экономика Украины. – Київ, 2017. – № 12 (665). – C. 86–98.

«...Показано, какую роль играют массовые открытые онлайн-курсы в
организации систмы дистанционного обучения».

285. Перегудова В. Flash-технологія як засіб активізації самостійної

ов

роботи студентів / В. Перегудова // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2017. –
№ 12 (155). – С. 97–102.

286. Подліняєва О. О. Медійні технології в освіті: створення та

використання цифрової розповіді (Digital Storytelling) / О. О. Подліняєва

ук

// Фізико-математична освіта. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 256–260.
Технологія

розробки

М.

287. Пономаренко В. С.

інформаційної

системи

онлайн-анкетування

та

реалізації

/ В. С. Пономаренко,

На

В. Є. Єрмаченко // Концептуально-методичне та модельне забезпечення
механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія
О. В. Раєвнєва,

ім.

/ В. С. Пономаренко,

В. Є. Єрмаченко

2017. – С. 114–138.
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288. Проценко І. І.

Організаційно-педагогічні

умови

управління

якістю самостійної роботи студентів / І. І. Проценко // Актуальні проблеми
управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія
/ за заг. ред. А. А. Сбруєвої. – Суми, 2017. – С. 224–246.

У представленому дослідженні вперше висвітлено основні педагогічні умови
підвищення

ефективності

управління

якістю

самостійної

роботи

студентів, а саме: структурування змісту навчального матеріалу,

взаємодія суб’єктів навчального процесу, реалізація індивідуального підходу,

гармонізація форм організації аудиторної і поза аудиторної роботи,
збалансованість системи управління

системою

самостійної роботи

студентів. З’ясовано основні форми, методи та засоби реалізації
представлених умов у контексті організації самостійної роботи студентів
вищих навчальних закладів.

289. Рижанова А. О. Медіаосвіта як складова вищої освіти для

інноваційного розвитку України / А. О. Рижанова // Вісник Луганського

національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. –
№ 8 (313), ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 215–222.

290. Соина И. Модернизация учебного процесса в современном
информационно-компьютерном

пространстве

/ И. Соина,

Н. Петрусенко

ов

// Педагогічний дискурс. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 130–136.
291. Спольник А.

О

перспективности

применения

мобильных

технологий в дистанционной форме обучения / А. Спольник, Л. Калиберда
// Новий колегіум. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 43–47.

ук

292. Топольник Я. В. Сучасні медіаосвітні технології як засіб
модернізації

вищої

школи

/ Я. В. Топольник

// Вісник

Луганського

М.

національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. –

На

№ 8 (313), ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 231–237.
293. Чернякова Ж. Ю. Інновації в управлінні самостійною роботою

ім.

студентів-бакалаврів: теоретичні та методичні засади / Ж. Ю. Чернякова
// Проблеми

інноваційного

розвитку

вищої
63

освіти

у

глобальному,
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регіональному та національному контекстах : монографія / за заг. ред.:
А. А. Сбруєвої, Г. Ю. Ніколаї. – Суми, 2017. – С. 387–410.

У розділі на основі аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових праць

визначено сутність поняття «самостійна робота», закономірності,

принципи; з’ясовано провідні функції самостійної роботи студентів;

педагогічні умови, що впливають на ефективність виконання самостійної
роботи студентів; виокремлено етапи управління самостійної роботи
студентів

та

встановлено

їх

особливості;

представлено

та

схарактеризовано інноваційні моделі управління самостійної роботи
студентів

(декларативна,

діалогічна,

інтерактивна);

встановлено

взаємопов’язані компоненти щодо формування готовності студента до

самостійної роботи; розкрито інноваційні форми управління самостійною
роботою; висвітлено пріоритетні види й форми самостійної роботи, які
використовуються

в

навчально-виховному

процесі

вищих

навчальних

закладів.

294. Чорноус В. П.

Діагностика

творчості:

сучасний

стан

і

перспективи розвитку / В. П. Чорноус // Наукові записки Вінницького
державного

педагогічного

університету

ім. Михайла

Коцюбинського.

Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2016. – Вип. 45. – C. 164–167.

295. Чуркіна В. Г. Самоорганізація та самостійна робота управлінця

ов

як складники професійної компетентності / В. Г. Чуркіна, К. О. Косенко

// Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. –
Луганськ, 2017. – № 8 (313), ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 130–138.

ук

296. Щербак О. В. Впровадження хмарних технологій в освітній

процес / О. В. Щербак // Матеріали конференції I Міжнародна науковоконференція

«Модернізація

змісту

освіти

в

контексті

М.

практична

полікультурного середовища» : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23–

На

24 листоп. 2017 р. / Департамент освіти виконав. ком. Кременчуц. міськради
Полтав. обл. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – С. 100–102.

ім.

297. Ящун Т. В.

забезпечення

для

Педагогічні

дистанційного

аспекти
навчання
64

розроблення
мови

методичного

програмування
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/ Т. В. Ящун // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків, 2017. –
№ 54/55. – С. 347–356.

«...Сучасний етап розвитку інформаційних та комп’ютерних технологій

відрізняється наявністю значної кількості середовищ програмування. Вони
дуже важливі для розроблення програмних продуктів, адже на основі мови
програмування
напрямку,

можна

зокрема

створити

електронні

комп’ютерну

посібники,

програму

програмні

будь-якого

продукти

для

дистанційного навчання тощо».

298. Nesterova M. European studies of social innovations in higher

education: cognitive principles of social cohesion development / M. Nesterova
// Вища освіта України. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 28–33.

Європейські студії соціальних інновацій у вищій освіті: когнітивні принципи
розвитку соціальної згуртованості.

299. Plakhоtnіk О. Thе pесularіtіеs оf thе mеthоdоlоgісal systеm оf thе

tеaсhеr-tutоr іn thе prосеss оf dіstanсе lеarnіng / О. Plakhоtnіk, A. Kоndratіuk
// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Педагогіка. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – Р. 63–67.

Розглядається проблема проектування методичної системи викладачатьютора в системі дистанційного навчання. Унаслідок теоретичного

ов

аналізу наукової та педагогічної літератури з'ясовано сутність педагогічної

позиції викладач-тьютор у навчально-виховному процесі вищого навчального

закладу. Було з’ясовано, що методична система викладача-тьютора
складається

із

сукупності

взаємопов'язаних

компонентів:

мети,

методичного стилю викладача-тьютора й організаційних форм, необхідних

М.

формування та розвиток індивідуально-психологічних і професійних якостей

майбутнього фахівця і на реалізацію навчально-виховного процесу в
навчальному

закладі.

Визначено

ключові

компетенції

у

структурі

професійної компетентності викладача-тьютора: компетенції в галузі
педагогіки, психології, методики викладання та дистанційного навчання, а

ім.

На

ук

для створення цілеспрямованого послідовного педагогічного впливу на

також соціально-особистісні, інструментальні, загальнонаукові, загально65
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професійні і спеціалізовано-професійні. Окреслено напрями становлення

повного циклу відтворення професії «викладач-тьютор» у вітчизняній
освіті.

Учасники навчально-виховного процесу ВНЗ

300. Білик Н. І. Перспективи розвитку регіональної освітньої системи

підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик // Імідж
сучасного педагога. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 31–36.

Представлена проективна модель розвитку регіональної освітньої системи
підвищення кваліфікації, яка направлена на виявлення та задоволення
індивідуальних освітніх потреб педагогічних працівників. Ця модель визначає

гнучкість і різноманітність форм, широкий спектр програм підвищення
кваліфікації для різних цільових груп, ефективне використання досвіду і
потенціалу інноваційних установ освіти і кращих педагогічних працівників,
систему взаємодії з педагогічними установами регіону: педагогічними ВНЗ

І–ІV р. а.; районними (міськими) науково-методичними центрами; міськими,
районними методичними кабінетами; обласними, районними та шкільними
методичними об’єднаннями педагогічних працівників.

ов

301. Будянський Д. В.
професійній

діяльності

Використання

викладачів

вищої

здобутків

школи

риторики

у

/ Д. В. Будянський

// Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні
технології : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої. – Суми, 2017. – С. 71–90.

ук

Розглянуто проблему підвищення якості професійної діяльності викладачів

вищих навчальних закладів засобами риторики. Досліджено питання змісту

М.

та структури риторичної культури. На основі узагальнення існуючих

теорій запропоновано авторський варіант дефініції риторичної культури

На

викладача вищого навчального закладу.

302. Васильєва І. Г. Особливості діяльності викладача вищої школи в
персоналізації

ім.

умовах

сучасної

освіти

/ І. Г. Васильєва

// Проблеми

інженерно-педагогічної освіти. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 373–379.
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«Розглядаються особливості дільності викладача вищої школи в умовах
персоналізації сучасної освіти».

303. Васильєва-Халатникова М.

Працевлаштування

випускників

вищих навчальних закладів – реалії та перспективи / М. ВасильєваХалатникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Соціальна робота. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1). – C. 10–12.

Пошуки першого робочого місця, невідповідність рівня та якості отриманої

освіти професійним обов’язкам, відсутність досвіду роботи – все це
проблеми, з якими стикається молода людина під час пошуку роботи.

304. Волик Н. Г.

Ціннісні

пріоритети

сучасного

студентства

/ Н. Г. Волик // Мова і культура. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 308–
312.

305. Вятчаніна С. В.

Провідні

чинники,

що

забезпечують

ефективність адаптації іноземних студентів (на прикладі підготовчого

відділення) / С. В. Вятчаніна // Теоретичні питання культури, освіти та
виховання. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 45–50.

306. Гриньова М. В. Наукова школа «Саморегуляція як основа
успішної педагогічної діяльності» / М. В. Гриньова // Імідж сучасного
педагога. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – C. 5–10.

ов

Інноваційна робота авторської наукової школи «Саморегуляція як основа
успішної педагогічної діяльності» спрямована на відпрацювання трьох

домінант: студент – викладач – освітнє середовище, де саморегуляція є

вищим ступенем діяльності, вона озброює вмінням учитися впродовж

ук

життя.

307. Дімітрова-Бурлаєнко С. Д.
у

контексті

М.

компетентність»

Ґенеза

поняття

«креативна

психолого-педагогічних

досліджень

/ С. Д. Дімітрова-Бурлаєнко // Педагогіка та психологія. – Харків, 2017. –

На

Вип. 58. – C. 3–14.

308. Добровольська Л. П. Екологічна відповідальність як інтегральна

ім.

якість особистості соціального педагога: філософський та психологопедагогічний аспекти / Л. П. Добровольська, І. С. Третякова, Ю. С. Іваненко
67
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// Наукові студії із соціальної та політичної психології. – Київ, 2016. –
Вип. 38 (41). – С. 212–222.

Розглядаються науково-теоретичні та методологічні засади проблеми
формування екологічної відповідальності майбутніх педагогів у контексті

нової освітньої та виховної парадигми. Авторами аналізується категорія
екологічної відповідальності як наукове поняття та предмет дослідження.

Висвітлюються філософський, психолого-педагогічні підходи до проблеми
відповідальності та екологічної відповідальності, що розширює межі

розуміння витоків та особливостей її становлення у майбутніх педагогів.
Розглядаються специфічні особливості виховуючого середовища вищого

навчального педагогічного закладу освіти та аналізуються сучасні підходи,
завдання

екологічного

виховання.

Визначено

провідні

соціальні,

психологопедагогічні фактори, що сприяють формуванню екологічної
відповідальності, екологічного світогляду, екологічних переконань та
екологічних установок майбутніх педагогів. Представлено результати

емпіричного дослідження екологічних установок, рівню відповідальності та

ступеню сформованості компонентів екологічної компетентності у
майбутніх фахівців та окреслюються напрямки подальших досліджень

щодо впровадження ідей ноосферизму в систему навчально-виховного
процесу університету.

ов

309. Єрьоменко О. А.

Конфліктологічні

компетенції

в

системі

«педагог-студент» / О. А. Єрьоменко // Проблеми інженерно-педагогічної
освіти. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 65–71.

Статтю присвячено актуальній проблемі формування конфліктологічної

ук

компетенції всіх учасників освітнього процесу, що обумовлена високим
рівнем конфліктогенності освітнього процесу.

М.

310. Жданова-Неділько О. Г. Забезпечення навчальної взаємодії

викладача і студента в процесі самостійної роботи з педагогічних дисциплін

На

/ О. Г. Жданова-Неділько // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2017. –

ім.

№ 4/2 (173). – С. 16–18.

68
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Розглядаються особливості організації самостійної роботи студентів
педагогічного

ВНЗ

Обґрунтовується

у

процесі

необхідність

вивчення

належного

педагогічних

методичного

дисциплін.

забезпечення

навчальної взаємодії викладача і студента в цьому процесі як важливої
передумови її ефективності.

311. Зайцева О. А. Особливості академічної мотивації у студентів з

різним рівнем метакогнітивної включеності в діяльність / О. А. Зайцева
// Психологія і особистість. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 75–84.

«... ставиться задача розглянути особливості академічної мотивації у
студентів з різним рівнем метакогнітивної включеності в діяльність,

зокрема представлено співвідношення між академічною мотивацією і
метакогнітивною активністю».

312. Згурська М. П.

Оцінка

залежності

якісних

змінних

за

результатами педагогічного експерименту / М. П. Згурська, Т. В. Ніжевська

// Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків, 2017. – № 54/55. –
С. 249–255.

«...представлені результати аналізу залежностей між кваліфікаційним
рівнем викладача вищого навчального закладу технічної освіти і ступенем
засвоєння студентами, що навчаються у ВНЗ, матеріалу електротехнічних
загальноосвітніх дисциплін».

ов

313. Каніболоцька Л. В. Діагностика сформованості мотиваційного

компоненту

риторичної

/ Л. В. Каніболоцька

ук

біоресурсів

і

компетентності

// Науковий

вісник

природокористування

майбутніх

викладачів

Національного

України.

ВНЗ

університету

Педагогіка,

психологія,

філософія. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 73–79.
Педагогічна

М.

314. Касьянова Л. С.

майстерність

як

важливий

складник професійної діяльності викладача / Л. С. Касьянова, А. О. Слезенко

На

// Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – Київ, 2017. –

ім.

№ 1 (55). – C. 6–11.
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315. Кикоть С. М. Розвиток студентського самоврядування у вищих
навчальних закладах України / С. М. Кикоть // Переяславський літопис. –
Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 79–85.

316. Козлов Д. О. Управлінська компетентність викладача: теорія і

практика формування : монографія / Д. О. Козлов ; Сум. держ. пед. ун-т ім.

А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. –
207, [1] с : табл.

317. Корбут О. До питання про навчання навичок критичного
мислення

необхідних

спеціальностей

для

/ О. Корбут

успішної

кар’єри

// Матеріали

студентів

технічних

IV Всеукраїнської

науково-

практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій

навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості

знань» : [27 жовт. 2017 р.] / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків,
2017. – C. 68–70.

318. Кошечко Н. Специфіка педагогічних конфліктів у вітчизняній

вищій школі / Н. Кошечко // Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – Київ, 2017. – Вип. 2 (6). – С. 39–45.

Здійснено аналіз актуальних ідей із проблеми педагогічних конфліктів у ВНЗ
України.

Особливий

акцент

поставлено

на

особливостях

динаміки

ов

конфліктів у ВШ. Виняткову увагу приділено профілактиці педагогічних
конфліктів у вітчизняних ВНЗ.

319. Криворот Т. Г.

викладачів

до

Система

використання

оцінювання

засобів

готовності

математичної

майбутніх

статистики

ук

/ Т. Г. Криворот // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і

природокористування України. Педагогіка, психологія, філософія. – Київ,

М.

2016. – Вип. 253. – C. 122–128.

320. Кузнецова М. М. Оптимизм как фактор когнитивной регуляции
деятельности

// Вісник

національного

Харківського

ім.

На

учебно-профессиональной

студентов

/ М. М. Кузнецова

педагогічного

університету

ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2017. – Вип. 57. – С. 155–174.
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«...проверяется предположение о том, что оптимизм выступает в роли
фактора, опосредующего проявление когнитивных регуляторов в структуре
учебно-профессиональной деятельности студентов».

321. Кузнєцов М. А.
невстигаючих

Предиктори

студентів

/ М. А. Кузнєцов,

до

Я. В. Козуб

ставлення

успішних

навчально-професійної

// Вісник

Харківського

та

діяльності

національного

педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2017. –
Вип. 57. – C. 141–154.

«...представлені результати емпіричного вивчення предикторів емоційного
ставлення до навчально-професійної діяльності у студентів».

322. Кузьменко Н. Комунікативна культура викладача в рецепції

сучасних науковців / Н. Кузьменко, В. Самусенко // Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – Київ,
2017. – Вип. 1 (5) – С. 46–50.

Проаналізовано особливості комунікативної культури викладача вищого
навчального закладу й розглянуто проблеми, що супроводжують спілкування

викладача зі студентами. Розроблено методичні рекомендації щодо
подолання труднощів педагогічного спілкування.

323. Курок О. І.

компетентності

ов

оцінювальної

Педагогічні

умови

майбутнього

та

засоби

викладача

формування

вищої

школи.

/ О. І. Курок, В. П. Зінченко, С. А. Куртась // Європейські педагогічні студії. –
Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 78–88.
324. Лунячек В. Е.

Трансфер

технологій

як

складова

процесу

ук

підвищення кваліфікації керівників освіти / В. Е. Лунячек // Проблеми
інженерно-педагогічної освіти. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 201–210.

М.

325. Нікітіна Н. Культурно-освітнє середовища ВНЗ як умова і засіб

професійного розвитку студентів: полікультурннй аспект / Н. Нікітіна

На

// Гуманізація навчально-виховного процесу. – Харків, 2017. – № 3 (83). –

ім.

С. 66–75.
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326. Петрович А. Комунікативна культура викладача та проблеми у

комунікації зі студентами у вищих навчальних закладах / А. Петрович,
М. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Соціальна робота. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1). – С. 63–66.

Розглядається комунікативна культура викладача вищої школи та
проблеми, які виникають у процесі роботи зі студентами. Проаналізовано
поняття «комунікативна культура», його зміст і компоненти.

327. Попова Г. В. Моделювання соціалізаційних процесів студентства

засобами інноваційних психологічних технологій (трансформаційних ігор)
/ Г. В. Попова,

Н. В. Підбуцька,

Ж. Б. Богдан

// Вісник

Харківського

національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія.–
Харків, 2017. – Вип. 57. – С. 258–271.

«...аналізуються спеціалізовані процеси і кризові ситуації в студентські

роки. Наводиться опис трансформаційних коучінгових ігор, що моделюють
ситуації в області особистісних, групових і професійних відносин».

328. Потапенко Р. М. Науково-освітня інтелігенція України в умовах

перебудови: теоретико-методологічні аспекти проблеми / Р. М. Потапенко

// Переяславський літопис. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. –
C. 57–63.

ов

329. Пригодій М. А. Теоретичні основи лекційно-практичної системи

підготовки майбутніх викладачів / М. А. Пригодій // Науковий вісник

Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 237–243.

ук

330. Регейло І. Ю. Ціннісні компетентності науково-педагогічних

працівників:

зарубіжний

досвід

/ І. Ю. Регейло

// Вісник

Луганського

М.

національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. –

На

№ 8 (313), ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 114–122.
331. Резван О. О. Соціально-комунікативна активність як чинник
професійно-особистісної

ім.

перетворення

72

позиції
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/ О. О. Резван // Педагогіка та психологія. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 149–
156.

332. Романовська О. О.

Синдром

емоційного

вигорання

в

професійній діяльності викладача ВНЗ як психологічна і педагогічна

проблема / О. О. Романовська // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. –
Харків, 2017. – № 54/55. – С. 357–366.

«...Проблема збереження здоров’я викладача ВНЗ є сьогодні однією із
актуальніших психолого-педагогічних проблем сучасності, тому що саме
викладачеві належить одна з визначальних ролей у забезпеченні необхідного
високого рівня професіоналізму майбутніх фахівців – випускників».

333. Сподарик Н. Кримінологічна характеристика студентів ВНЗ, які

вчиняють насильницькі злочини проти життя і здоров’я особи / Н. Сподарик
// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів,
2017. – № 861 : Юридичні науки. – C. 522–527.

334. Терещенко Т. С. Теоретичні аспекти формування організаційної

компетентності майбутніх фахівців / Т. С. Терещенко // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 285–289.
335. Тесленко М. М.

Психологічні

особливості

саморегуляції

ов

навчально-професійної діяльності студентів / М. М. Тесленко, Н. О. Юдина
// Психологія і особистість. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 118–127.

Проаналізовано теоретичні підходи до проблеми саморегуляції та її
структури, представлені результати емпіричного дослідження стилю

ук

саморегуляції навчально-професійної діяльності.

336. Титова Т. Є. Психологічний супровід адаптації першокурсників

М.

до навчання у виші / Т. Є. Титова, К. П. Крикля // Психологія і особистість. –

Розглядаються

питання

адаптації

до

навчання

та

особистісного

адаптаційного потенціалу студентів-першокурсників. Обґрунтовується

ім.

На

Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 161–170.

необхідність здійснення психологічного супроводу адаптації студентів
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першого року навчання. Описується програма психологічного супроводу
адаптації першокурсників до навчання у виші.

337. Тріско О. М. Системний підхід до оцінювання якості діяльності

керівника ВНЗ як учасника навчально-виховного процесу / О. М. Тріско
// Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція

«Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища» : (до

100-річчя НАН України) : Кременчук, 23–24 листоп. 2017 р. / Департамент
освіти виконав. ком. Кременчуц. міськради Полтав. обл. [та ін.]. –
Кременчук, 2017. – С. 214–216.

338. Фрицюк В. А. Технологія підготовки майбутніх педагогів до

безперервного професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 297–302.

339. Хижняк О. В. Креативний потенціал викладачів вищої школи

України / О. В. Хижняк // Грані. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 82–
90.

340. Цимбал Т. М. До питання розвитку автономності іноземних

студентів у процесі мовної підготовки в технічному вузі / Т. М. Цимбал
// Педагогіка та психологія. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 180–188.

ов

341. Шалімова І. М. Педагогічні умови успішності професійної

діяльності

викладача

вищого

навчального

закладу

/ І. М. Шалімова,

А. С. Шалімова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків, 2016. –
№ 52/53. – С. 395–403.

ук

342. Kоshесhkо N. Traіnіng pоtеntіal оf aеsthеtіс еduсatіоn fоr prеvеntіоn

М.

оf соnflісt оf unіvеrsіty studеnts / N. Kоshесhkо // Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – Київ,

Мета публікації: проаналізувати та охарактеризувати розвивальний
потенціал засобів естетичного виховання у профілактиці конфліктів

ім.

На

2017. – Вип. 1 (5). – Р. 40–45.

студентів ВНЗ.

74

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Освітні правовідносини у вищій школі України

343. Гончарова О. В. Характеристика об’єктивних ознак складу

злочину порушення права на отримання освіти / О. В. Гончарова // Збірник
тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної

декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / М-во внутр. справ України
[та ін.]. – Київ ; Харків, 2017. – С. 214–217.

344. Губанова Т. О. Особливості організації та адміністративноправового забезпечення наукової роботи у коледжах за юридичним

напрямком надання освітніх послуг / Т. О. Губанова // Адміністративне право
і процес. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 83–92.
Стаття

присвячена

дослідженню

особливостей

організації

та

адміністративно-правового забезпечення наукової роботи в коледжах за
юридичним напрямом надання освітніх послуг. Приділяється увага

взаємозв’язку освіти й науки у якісній підготовці юристів. Визначаються

сфери та обсяги наукової роботи в коледжах даного типу спрямування.
Характеризуються проблемні аспекти адміністративного управління та

забезпечення коледжем наукової роботи. Доводиться потреба зміни й

ов

уточнення закону України «Про вищу освіту».

345. Дюкарєва К. Ю. Підстави виникнення прав співавторів творів

науки / К. Ю. Дюкарєва // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та

інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник]

ук

/ Нац. акад. прав. наук України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 11–14.

346. Житлові права студентів // Освіта України. – Київ, 2018. –

М.

Парламент ухвалив за основу законопроект «Про внесення змін до Закону
України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"»
щодо захисту житлових прав студентів.

ім.

На

10 квіт. (№ 14). – С. 2.
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347. Зеров К. О. Публікація в засобах масової інформації даних про

допущені порушення авторського права та судових рішень щодо цих
порушень як спосіб захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі

Інтернет / К. О. Зеров // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та

інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник]
/ Нац. акад. прав. наук України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 14–17.

348. Орлюк О. Про розробку політики з інтелектуальної власності в
національних університетах та роль профільних кафедр з інтелектуальної

власності / О. Орлюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – Київ,
2017. – № 5 (97). – С. 61–69.

На базі чинного законодавства та Типового положення пропонуються

підходи, котрі можуть використовувати університети України у процесі
розробки політики з інтелектуальної власності, з метою розв’язання
завдань, які Україна ставить перед собою у процесі входження в

Європейський дослідницький простір. Аналізується досвід профільних

кафедр з інтелектуальної власності у розбудові політики університетів у
цій сфері.

349. Освітнє право. Право на освіту ті його гарантії. Правовідносини

в галузі освіти / [упоряд.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва] // Вступ до

ов

освітології : навч. посіб. / [упоряд.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва]. – Київ,
2017. – С. 136–149.

350. Погребняк В. Закон України «Про вищу освіту»: практика

імплементації / В. Погребняк, О. Дашковська, А. Солоденко // Вища школа. –

ук

Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 7–17.
351. Чепульченко Т. О.

Право

на

вищу

освіту

в

сучасних

М.

державотворчих процесах / Т. О. Чепульченко // Держава і право. Юридичні

Досліджується напрям удосконалення правового забезпечення системи
функціонування вищої освіти сучасних євро інтеграційних процесах в

ім.

На

науки. – Київ, 2017. – Вип. 78. – С. 50–60.

Україні.
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352. Чередник Н. Система суб’єктів реалізації прав інтелектуальної

власності у дослідницькому університеті / Н. Чередник // Актуальні питання

державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.
Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
[та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 352–353.

ВНЗ та наукові установи: історія, сучасний стан та перспективи
розвитку

Академія наук вищої школи України

353. Академіки засновники АНВШ України, обрані Установчими

зборами 27 листопада 1992 року // Академія наук вищої школи України :

довідник / [редкол.: О. Г. Наконечний, А. С. Філіпенко, М. В. Стріха (відп.
ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – С. 8–9.

354. Академічні нагороди // Академія наук вищої школи України :

довідник / [редкол.: О. Г. Наконечний, А. С. Філіпенко, М. В. Стріха (відп.
ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – С. 9–17.

ов

У 1994 році АН вищої школи України встановила Академічну нагороду
Ярослава Мудрого (для визначення учених, які отримали принципово важливі

нові фундаментальні та прикладні результати) та Академічну нагороду
Святого Володимира (для відзначення великого особистого внеску в

ук

розвиток української науки вищої освіти). Список учених, політиків,
письменників, громадських діячів, яких було нагороджено Академічними

М.

нагородами.

355. Історичний нарис [Академії наук вищої школи України]

На

// Академія

наук

вищої

школи

України :

довідник

/ [редкол.:

О. Г. Наконечний, А. С. Філіпенко, М. В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ,

ім.

2017. – С. 3–8.
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Вінницький національний медичний університет імені
Пирогова

356. Йолтухівський М. «Треба задавати тон...» / М. Йолтухівський ;

розмову вела Олеся Шуткевич // День. – Київ, 2018. – 28 берез. (№ 54). –
С. 10.

Професор

Вінницького

національного

медичного

університету

імені

Пирогова Михайло Йолтухівський – про винаходи і необхідність розвивати
практичну науку в Україні.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

357. Пархоменко Н. М. Підсумки наукової та науково-організаційної
діяльності Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України у

2016 році / Н. М. Пархоменко // Правова держава. – Київ, 2017. – Вип. 28. –
С. 546–575.

Кам’янець-Подільського національного університету імені

ов

Івана Огієнка

358. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський університет у 1918–

1920 рр.: регіональний чи всеукраїнський? / О. М. Завальнюк // Наукові праці

ук

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. –
Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1 : Збірник за підсумками звітної

М.

наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14–15 берез.
2017 р. – С. 22–25.

На

359. Завальнюк О. М.

Підготовка

правників

у

Кам’янець-

Подільському державному українському університеті: перший національний

ім.

досвід (1919–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Вісник Кам’янець-Подільського
78

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

національного

університету

імені

Івана

Огієнка.

Історичні

науки. –

Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 10. – C. 324–342.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

360. Булаховська Ю. Л. Славістика в КНУ ім. Т. Г. Шевченка
перших

повоєнних

років

ХХ ст.

/ Ю. Л. Булаховська

// Компаративні

дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск. Пам’яті
академіка Леоніда Булаховського. – С. 10–14.

361. Лекція лауреата Нобелівської премії // Освіта України. – Київ,
2018. – 21 трав. (№ 20). – С. 6.

Лауреат Нобелівської премії з фізики 2012 року Серж Арош відвідав КНУ

імені Тараса Шевченка де прочитав лекцію на тему «Створення проривних
технологій маніпулювання квантовими системами».

362. Марушкевич А. Внесок у розвиток освіти та педагогічної науки

України викладачів Київського університету / А. Марушкевич // Вісник

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. –
Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 50–54.

ов

Коротко висвітлено основні віхи освітньої діяльності відомих в Україні та

за її межами постатей: викладачів та управлінців української вищої школи,

які працювали в Київському університеті імені Тараса Шевченка в різні часи
його функціонування. Вказано назви окремих праць викладачів, які є

ук

актуальними й нині.

363. Наєнко М. К. Філологічний семінар – школа наших традицій

М.

20 років / Михайло Наєнко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ :

На

Маслаков, 2017. – 325, [1] с. : іл., портр.
364. Паламарчук О. Л. Кафедра слов’янської філології в Київському

ім.

університеті: непростий шлях (до 175-річчя заснування і 170-річчя
викладання славістики) / О. Л. Паламарчук, О. Р. Чмир // Компаративні
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дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск. Пам’яті
академіка Леоніда Булаховського. – С. 118–124.

365. Студенти ІМВ взяли участь у міжнародній освітній програмі

[КНУ ім. Тараса Шевченка] / прес-служба МОН України інформує // Вища
школа. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 4–5.

366. Трускавецька І. Я. Короткий нарис історії розвитку біологічної

науки в Київському університеті (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.)
/ І. Я. Трускавецька // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного

різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня

народж. Л. Вагнера (14–16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор.
ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород, 2015. – С. 594–600.

На основі аналізу архівних документів і періодичної літератури, коротко

проаналізовано рівень розвитку біологічної науки в стінах Київського

університету другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та висвітлено
особистий внесок учених в розвиток науки даної галузі.

Київський національний університет культури і мистецтв

ов

367. Поплавский М. «Хочу, чтобы Университет культуры стал

Украинским Гарвардом» / М. Поплавский ; беседовала О. Гончарук // КП в
Украине. – Киев, 2018. – 25 апр. (№ 60). – С. 9.

Розмова з ректором Київського національного університету культури і

ук

мистецтв до 25-річчя ректорства.

М.

На

Київський національний університет технологій та дизайну
368. Грищенко І. «На вістрі прогресу» / І. Грищенко // Урядовий

ім.

кур’єр. – Київ, 2018. – 24 квіт. (№ 79). – С. 5.
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369. Зварич І. «Університет – наш локомотив» / І. Зварич // Урядовий
кур’єр . – Київ, 2018. – 24 квіт. (№ 79). – С. 5.

Президент Української асоціації хутровиків, народний депутат України,

Почесний доктор Київського національного університету технологій та
дизайну щодо співпраці з університетом.

370. Петрушенко М. За якими критеріями оцінювати діяльність
університетів?

/ М. Петрушенко

// Освіта. –

Київ,

2018. –

14–21 лют.

(№ 5/6). – С. 5.3

На прикладі Київського національного університету технологій та дизайну.

371. Петрушенко М. Партнерство в ім’я майбутнього. Освіта і
підприємництво

–

два

крила

інноваційного

розвитку

держави

/ М. Петрушенко // Урядовий кур’єр. – Київ, 2018. – 24 квіт. (№ 79). – С. 5.

Про III Міжнародний форум з хутра, який відбувся в Київському
національному університеті технологій та дизайну.

Луганський державний медичний університет

372. Прокопенко М. Захист дисертацій чи профанації захистів?
/ М. Прокопенко // День. – Київ, 2018. – 13–14 квіт. (№ 65/66). – С. 14–15.

Міносвіти щодо скандальної спецради

ов

Така дилема стоїть перед

Луганського державного медичного університету.

Львівський національний медичний університет імені Данила

ук

Галицького

М.

373. Волинець С. Анатомічний корпус – шедевр архітектури та

пантеон слави Львівської медицини (до 180-річчя з дня народження

На

архітектора Йозефа Браунзайса) / С. Волинець // Праці Наукового товариства

ім.

ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 49, № 1 : Медичні науки. – С. 89–93.
3

*Газета

до фонду бібліотеки надійшла у травні 2018 р.)
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Розкрито історичну й архітектурну цінність анатомічного корпусу

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Охарактеризовано вплив професорського складу медичного університету на
розвиток освіти.

374. Воробець З. Д. Окремі сторінки історії медичної біології у
Львівському

національному

медичному

університеті

імені

Данила

Галицького / З. Д. Воробець, М. Є. Кушинська, О. Я. Чупашко // Медична
освіта. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 107–111.

Львівський національний університет імені Івана Франка

375. Кравчук А. З історії полоністики у Львівському університеті.
Кафедра польської філології Львівського національного університету імені

Івана Франка: здобутки й перспективи / А. Кравчук // Компаративні
дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск. Пам’яті
академіка Леоніда Булаховського. – С. 79–90.

376. Тарнавський Р. Антропологічний напрям славістичних студій у
Львівському університеті (1920–1930-ті роки) / Р. Тарнавський // Проблеми

ов

слов’янознавства. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 178–184.

Маріупольський державний університет

ук

377. Ломакіна А. Про інтернаціоналізацію вищої освіти / А. Ломакіна

М.

У Маріупольському державному університеті відбулася міжнародна
конференція з питань інтернаціоналізації вищої освіти. На відкритті
форуму учасників привітав ректор МДУ, член-кореспондент НАПН України,
професор Костянтин Балабанов розповів про успішний досвід міжнародного

ім.

На

// Освіта України. – Київ, 2018. – 23 квіт. (№ 16). – С. 6.

співробітництва університету.
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378. Nicas A. Greek in Ukraine: results of work and prospects for the

development of the Greek Philology and Translation Department at Mariupol State

University / A. Nicas, E. Macri // The Modern Higher Education review :

international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. –
N. 2. – P. 123–127.

Результати роботи та перспективи розвитку грецького відділу філології та
перекладу у Маріупольському державному університеті.

Національна академія наук України

379. Богданов В. Про вибори в Національній академії наук України
/ В. Богданов // Голос України. – Київ, 2018. – 28 берез. (№ 58). – С. 4.

380. Васильєва І. Е. Тенденції докторських дисертаційних робіт, які
було захищено у спеціалізованій вченій раді при Головній астрономічній

обсерваторії НАН України у 1991–2016 роках / І. Е. Васильєва // Наука та
інновації. – Київ, 2017. – Т. 13, № 6. – C. 59–65.
381. Данилишин Б.

Українська

наука:

шанс

на

відродження

/ Б. Данилишин // Дзеркало тижня. – Київ, 2018. – 19–25 трав. (№ 18/19). –
С. 12.

ов

«Нещодавно був учасником Загальних зборів НАН України. Враження – світ
рухається вперед, а ми залишилися позаду всієї планети. Так, стан
української науки відомий – він жалюгідний. Однак не писатиму про
непристойно слабке фінансування наукових досліджень, про ганебно низькі

науки, – усе це, на жаль, правда. Як і про те, хто довів Національну

М.

академію наук та українську науку до такого стану. Крім недофінансування,
це вкрай неефективна "совєцького типу" система управління НАНУ, що
чіпляється всіма можливими методами з метою подовження й так
тривалої агонії. Хочу перевести дискусію в іншу площину – більшою мірою
практичну та раціональну».

ім.

На

ук

зарплати вчених, про руйнування матеріально-технічної бази вітчизняної
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382. Звіт академії [Національної академії наук України] // Освіта
України. – Київ, 2018. – 14 трав. (№ 18/19). – С. 4.
383. Косско Т. Г. Розвиток

винахідницької

діяльності

наукових

установ Національної академії наук України 2011–2016 рр.: історичний

аспект / Т. Г. Косско // Питання історії науки і техніки. – Київ, 2017. –
№ 4 (44). – С. 3–6.

384. Фельдман В. Завжди у дослідницькому пошуку / В. Фельдман
// Демократична Україна. – Київ, 2018. – 25 трав. (№ 21). – С. 8–9.
Післямова до річних загальних зборів НАН України.

Національна академія педагогічних наук України

385. Педагогічний звіт / підготував М. Короденко // Освіта Україн. –
Київ, 2018. – 2 квіт. (№ 13). – С. 8.

Під час загальних зборів НАПН України учасники заслухали і обговорили

доповідь президента академії В. Кременя «Звіт про діяльність НАПН
України у 2017 році та завдання на 2018 рік».

ов

Національна академія правових наук України
386. Стратегія

розвитку

Науково-дослідного

інституту

інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

ук

С. 67–82.

М.

// Теорія і практика інтелектуальної власності. – Київ, 2017. – № 4 (96). –

На

Національний авіаційний університет
387. Міжнародна співпраці НАУ // Освіта України. – Київ, 2018. –

ім.

21 трав. (№ 20). – С. 6.
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Національний авіаційний університет та Canadore-college (Онтаріо,

Канада) підписали Угоду про співпрацю щодо спільних науково-дослідних
проектів та обмінів студентами.

388. У НАУ – новий ректор // Освіта України. – Київ, 2018. – 23 квіт.
(№ 16). – С. 2.

Ректором Національного авіаційного університету призначено Володимира
Ісаєнка.

Національний педагогічний університет імені
М. П Драгоманова

389. Кільдеров Д. Дмитро Кільдеров: «Трудове навчання – предмет
світоглядний» / Д. Кільдеров ; розмову провела Наталія Осипчук // Освіта. –
Київ, 2018. – 28 лют.–7 берез. (№ 7/8). – С. 4.4

Розмова с деканом інженерно-педагогічного факультету Національногопедагогічного університету імені М. П Драгоманова.

Національний технічний університет України «Київський

ов

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

390. Електроніка і нанотехнології // Освіта України. – Київ, 2018. –

14 трав. (№ 18/19). – С. 4.
Про

Міжнародну

ауково-технічну

конференцію

«Електроніка

і

ук

нанотехнології» в НПУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

М.

391. Київський та познанський університети створять спільний

наносупутник для зондування Землі // Вища школа. – Київ, 2018. –

ім.

На

№ 3 (164). – С. 4–5.

4

Газета до фонду бібліотеки надійшла у червні 2018 р.
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392. Юрій Гогоці – почесний доктор КПІ // Освіта України. – Київ,
2018. – 21 трав. (№ 20). – С. 6.

«На засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася урочиста

церемонія вручення диплому Почесний доктор Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», мантії та пам’ятного знаку заслуженому професору
матеріалознавства, засновнику та директору Інституту нанотехнологій

університету Е. Дж. Дрекселя (США), доктору технічних наук Юрію
Георгійовичу Гогоці».

Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»

393. Салімонович Л. Навчання без викладання / Л. Салімонович
// Україна молода. – Київ, 2018. – 20–21 квіт. (№ 44). – С. 3.

«На базі Харківського національного технічного університету побудують

інноваційний кампус, де можна буде самостійно освоїти сучасні ІТтехнології».

394. STEM: від університету до школи // Освіта України. – Київ,

ов

2018. – 14 трав. (№ 18/19). – С. 3.

Викладачі та студенти НТУ «Харківський політехнічний інститут»

представили учням Краматорська різноманітні заходи: майстер-класи,

ук

наукові експерименти і досліди.

М.

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

395. Сидорчук Т. Сокровища Могилянки: очки, бутылка, папиросы,

На

револьвер и «победа» / Т. Сидорчук ; беседовала И. Гинжул // Сегодня. –

ім.

Киев, 2018. – 27 апр. (№ 77). – С. 28–29.
«Проводя

подготовительные

работы

к

реконструкции

Староакадемического корпуса, в библиотеке работники отодвинули 15086
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летние книжные шкафы, за которыми обнаружили клад из раритетных

вещей: старую оправу от очков и чернильные перья для письма –
ориентировочно конца XIX века, записки, телеграмму с просьбой выслать

деньги и даже несколько порванных воланчиков для игры в бадминтон,
покрытые ржавчиной пробки от бутылок и старые компьютерные
дискеты».

Національний університет «Львівська політехніка»

396. Макарчук В. Львівська політехніка: ґенеза у контексті змін

державної освітньої політики та юридичного статусу (1816–2016 рр.)
/ В. Макарчук, І. Терлюк // Вісник Національного університету «Львівська
політехніка». – Львів, 2017. – № 861 : Юридичні науки. – C. 35–43.
Двохсотрічний шлях розвитку

Львівської політехніки розглянуто у

контексті змін державної освітньої політики декількох держав –
імперської

Австрії,

міжвоєнної

Польщі,

Союзу

РСР

та

України.

Наголошується на тому, що навчальний заклад користувався різними

юридичними статусами, а відтак і правами самоуправління (чи їх

ов

відсутністю).

Національний університет «Одеська юридична академія»
397. Ківалов С.

Національний

університет

«Одеська

юридична

ук

академія» залишається стабільним і успішним [інтерв’ю з президентом

університету академіком С. Ківаловим] / С. Ківалов ; інтерв’ю провела

М.

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка»

ім.

На

Г. Савельєва // Голос України. – Київ, 2018. – 3 трав. (№ 81). – C. 14.
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398. Боровик М. Основні напрямки наукової роботи в Чернігівському
державному

педагогічному

інституті

(1954–1998 рр.)

/ М. Боровик

// Сіверянський літопис. – Чернігів, 2016. – № 5 (131). – С. 161–173.

Національний університет водного господарства та
природокористування

399. Вергунов В. А. 100 років Національному університету водного

господарства та природокористування / В. А. Вергунов // Увічнені славетні

імена та події аграрної історії України / В. А. Вергунов. – Київ, 2017. –
С. 132–133.

Полтавський національний педагогічний університет імені
В. Г. Короленка

400. Видання, приурочені 100-річчю Полтавського національного

педагогічного університету імені В. Г. Короленка // Перший полтавський! :

відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914–2014)

ов

/ уклад. Микола Степаненко. – Полтава, 2018. – С. 147–162.

401. Привітання зі 100-річним ювілеєм Полтавського національного

педагогічного університету імені В. Г. Короленка // Перший полтавський! :

відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914–2014)

ук

/ уклад. Микола Степаненко. – Полтава, 2018. – С. 65–130.

402. Про відзначення державними нагородами України працівників
національного

М.

Полтавського

В. Г. Короленка :

Указ

педагогічного

Президента

України

університету
від

9 жовтня

імені

2014 року

На

№ 764/2014 // Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею
Полтавського нац. пед. ун-ту (1914–2014) / уклад. Микола Степаненко. –

ім.

Полтава, 2018. – С. 48–62.
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403. Степаненко М. «Шлях, яким сьогодні йдемо, простуватиме

далеко і впевнено в майбутнє» / М. Степаненко // Перший полтавський! :

відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914–2014)
/ уклад. Микола Степаненко. – Полтава, 2018. – С. 10–24.

Інтерв’ю ректора Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка.

404. Степаненко М. Мій столітній університет / М. Степаненко
// Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац.

пед. ун-ту (1914–2014) / уклад. Микола Степаненко. – Полтава, 2018. – С. 7–
9.

Полтавський національний технічний університет
ім. Ю. Кондратюка
405. Сівіцька С.

Перший

українсько-бельгійський

воркшоп:

результати співпраці ПолтНТУ з бельгійськими вартнерами / С. Сівіцька
// Освіта України. – Київ, 2018. – 23 квіт. (№ 16). – С. 9.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

та університет Монсу провели у Бельгії україно-бельгійський воркшоп для

ов

студентів архітектурних факультетів.

406. Україна – Бельгія // Освіта України. – Київ, 2018. – 14 трав.

(№ 18/19). – С. 3.
У

національному

технічному

університеті

ім. Ю. Кондратюка відкрили Українсько-бельгійський центр. Він стане

ук

платформою для вивчення культури обох країн, а також місцем для

М.

реалізації наукових проектів між партнерами.

Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка

ім.

На

Полтавському
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407. Догана ректору // Освіта України. – Київ, 2018. – 29 трав.
(№ 21). – С. 2.

Підписано наказ про оголошення догани ректору Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка Юрію Лянному.

Східноукраїнський університет імені Володимира Даля

408. Воронцов П. Університет приймає у свою сім’ю такого ж

переселенця, як він сам / П. Воронцов // Голос України. – Київ, 2018. –
26 трав. (№ 96). – С. 15.

Розпорядженням Кабміну Донбаський державний технічний університет
реорганізується і приєднується до Східноукраїнського університету імені
Володимира Даля.

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

409. Луканська А. Таврійський національний університет розширив

перелік спеціальностей / А. Луканська // Голос України. – Київ, 2018. –
11 трав. (№ 85). – С. 6.

національний

ов

«Таврійський

університет

ім. В. І. Вернадського

(ТНУ)

збільшує перелік спеціальностей, за якими готуватиме бакалаврів та

магістрів. Після анексії Криму навчальний заклад було переміщено до Києва.

За розпорядженням Кабінету Міністрів цього року до нього приєднали

час найближчої вступної кампанії, окрім майбутніх юристів, економістів,

М.

журналістів, філологів, математиків, фізиків, хіміків в ТНУ набиратимуть
майстрів музичного мистецтва».

Тернопільський національний педагогічний університет імені

ім.

На

ук

реорганізовану Донецьку музичну академію імені С. С. Прокоф’єва. Тож під

Володимира Гнатюка
90
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410. Кожокар М. Виховання студентської молоді в поліетнічних

товариствах Чернівецького університету (1875–1914) / М. Кожокар // Наукові
записки Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка. Педагогіка. – Тернопіль, 2017. – № 2. – С. 32–38.

«...Розглянуто основні структурні компоненти виховання студентів в

поліетнічних товариствах Чернівецького університету періоду АвстроУгорщини».

Тернопільський національний технічний університет імені
Івана Пулюя

411. Інноваційна лабораторія // Освіта України. – Київ, 2018. –
21 трав. (№ 20). – С. 3.

У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана
Пулюя відкрито інноваційну лабораторію FabLab на базі Центру 3D
технологій в рамках європейського проекту програми Еразмус+ «Створення
мережі

та

інфраструктури

підтримки

молодіжного

інноваційного

підприємництва на платформі фаблабів» (акронім FabLab). Мета проекту

ов

FabLab полягає в створенні умов для розвитку інновацій та інженерної

креативності, покращення працевлаштування студентів за допомогою
взаємодії університету, бізнесу і промисловості на базі фаблабів.

ук

Ужгородський національний університет

М.

412. Ільницький В. Перший у Центральній Європі / В. Ільницький

Українські і китайські науковці відкриють надсучасний Центр геномних
досліджень на базі Ужгородського національного університету.

ім.

На

// День. – Київ, 2018. – 13–14 квіт. (№ 65/66). – С. 3.
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Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини

413. Кирей Р. Коли нові ідеї б’ють фонтаном / Р. Кирей // Урядовий
кур’єр. – Київ, 2018. – 18 трав. (№ 93). – С. 4.

Викладацький склад Уманського державного педагогічного університету та

багато його студентів активно розробляють злободенні теми розвитку
педагогіки.

414. Кравченко О.

Дбаючи

про

зв’язок

науки

і

практики

/ О. Кравченко, І. Мудрий // Освіта. – Київ, 2018. – 14–21 лют. (№ 5/6). – С. 2.

Досвід Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини.

Університет імені Альфреда Нобеля
415. Глуха Г. Я.
компетентності

у

Формування

викладачів

і

розвиток

університету

імені

психологічної

Альфреда

Нобеля

/ Г. Я. Глуха, В. В. Гавяда // Матеріали конференції I Міжнародна науковопрактична

конференція

«Модернізація

змісту

освіти

в

контексті

ов

полікультурного середовища» : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23–
24 листоп. 2017 р. / Департамент освіти виконав. ком. Кременчуц. міськради
Полтав. обл. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – С. 181–183.

416. Рижков В. У Дніпрі започаткували нове студентське свято

М.

10 травня в Університеті імені Альфреда Нобеля, де навчаються студенти

з чотирьох десятків країн відзначили День єднання студентів Європи, Азії,
Африки і Латинської Америки.

Харківська державна академія культури

ім.

На

ук

/ В. Рижков // День. – Київ, 2018. – 11–12 трав. (№ 81/82). – С. 18.
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417. Сітоленко В. С.
викладачами

ХДАК

Підготовка

(1991–2012 рр.)

дисертаційних

/ В. С. Сітоленко

досліджень

// Культура

та

інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет.
конф. молодих учених, 18–19 квіт. 2013 р. / М-во культури України [та ін.]. –
Харків, 2013. – С. 47–48.

Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетов

418. Трансфер технологій // Освіта України. – Київ, 2018. – 30 квіт.
(№ 17). – С. 3.

У Харківському національному університеті міського господарства імені
О. М. Бекетова

відбулось

урочисте

відкриття

Центру

трансферу

технологій «Мегаполіс».

Харківський національний економічний університет Імені
Семена Кузнеця

419. ЗНО – це просто // Освіта України. – Київ, 2018. – 16 квіт.

ов

(№ 15). – С. 3.

Фахівці Харківського національного економічного університету Імені

Семена Кузнеця розробили чат-бот, який допомагатиме в підготовці до
зовнішнього незалежного оцінювання.

оцінки його

освітнього

профілю / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва,

М.

ук

420. Побудова моделей конкурентоспроможності ВНЗ на основі

С. В. Мілевський, Т. С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне

На

забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ :
монографія / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, В. Є. Єрмаченко [та ін.]. –

ім.

Харків, 2017. – С. 253–276.
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Порівняльний аналіз найбільш затребуваних на ринку праці професій в
Україні та за кордоном. Професії, затребувані у майбутньому на

національному та міжнародному ринках праці. Динаміка зміни переліку
напрямів підготовки (спеціалізацій) у ХНЕУ імені С. Кузнеця.

421. Пономаренко В. С.

Методика

самооцінки

привабливості

освітнього профілю ВНЗ / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, О. І. Бровко
// Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління

державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В. С. Пономаренко,
О. В. Раєвнєва, В. Є. Єрмаченко [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 226–252.

«Проаналізовано привабливість вищої освіти за 2010/2011 – 2015/2016 рр.;
кількість абітурієнтів за освітнім рівнем "бакалавр"; кількість студентів

за освітнім рівнем "спеціаліст"; кількість студентів за освітнім рівнем

"магістр"; кількість прийнятих осіб на навчання до ХНЕУ імені С. Кузнеця
та ін».

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

422. Машкіна Л. Організація педагогічної практики студентів у
Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії: історія та сучасність

ов

/ Л. Машкіна, Н. Казакова // Педагогічний дискурс. – Хмельницький, 2017. –
Вип. 23. – C. 90–95.

ук

Хмельницький національний університет

423. Модна швейна справа // Освіта України. – Київ, 2018. – 14 трав.

М.

Навчально-наукову

лабораторію

технології

та

Хмельницькому національному університеті.

ім.

На

(№ 18/19). – С. 3.

Міжнародне співробітництво
94

моди

відкрили
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424. Європейський дослідницький простір та Європейські програми
науково-технічного

співробітництва

/ П. Смертенко,

В. Солнцев,

В. Шовкалюк, І. Кульчицький // Світ. – Київ, 2018. – Квіт. (№ 13/14). – С. 2.

425. На морі, в Антарктиці і тропіках // Освіта України. – Київ,
2018. – 2 квіт. (№ 13). – С. 2.

Меморандум про співпрацю був підписаний між Українським науковотехнологічним центром та парламентом провінції Ріоу, що в Індонезії.

426. Шість пріоритетів інтеграції в Європу // Світ. – Київ, 2018. –
Берез. (№ 11/12). – С. 3.

Інтеграція української науки в Європейський простір відбуватиметься за

шістьма основними пріоритетами. Так передбачено проектом Дорожньої

карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERAUA), який схвалено на засіданні колегії МОН України.

427. Houston M. Partnership and collaboration in work-oriented learning

in higher education / M. Houston, K. Krueger, M. Osborne // The Modern Higher
Education review. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 8–27.

Висновки проекту ЄС, щодо фінансування, співпраці і партнерства між

ов

зовнішніми зацікавленими сторонами та університетами.

Бібліотеки ВНЗ та наукових установ в умовах інформатизації
428. Амельченко Ю.

Новий

простір

бібліотеки:

популярність,

ук

репутація, бренд / Ю. Амельченко // Бібліотечна планета. – Київ, 2018. –
№1 (79). – С. 17–19.

М.

429. Барабаш В. А. Інформаційний ресурс бібліотеки університету як

фактор формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців / В. А. Барабаш,

На

Л. В. Глєбова

// Соціум.

Документ.

Комунікація.

ім.

Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 4. – C. 159–175.
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430. Гах І. Мультимедійні технології у бібліотеці в контексті
сучасних

бездротових

бібліотечних

мереж

/ І. Гах

// Наукові

праці

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. –
Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності:
завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 478–490.

431. Здановська В. «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до
втілення»

(науково-практичний

семінар)

/ В. Здановська

// Бібліотечна

планета. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 33–35.

432. Коваль Н. Упровадження Універсальної десяткової класифікації

у бібліотеці ВНЗ (із досвіду роботи бібліотеки ВП «МФ КНУКІМ»)

/ Н. Коваль, І. Благірєва // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2018. –
№ 2 (259). – С. 32–34.

Розглянуто проблемні питання та наведено план дій щодо впровадження та
застосування Універсальної десяткової класифікації в бібліотеці ВНЗ.

433. Лесюк О. Мобільні технології та сучасні інформаційні послуги у

бібліотеках вищих навчальних закладів України / О. Лесюк, А. Дворецька
// Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 12 (257). – С. 43–47.

434. Медведєва А. Інформетричні дослідження як перспективний

напрям у роботі бібліотечних закладів / А. Медведєва // Вісник Книжкової

ов

палати. – Київ, 2018. – № 1 (258). – С. 40–43.

435. Медведєва В. Інформаційна діяльність бібліотечних установ у

середовищі соціальних мереж / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. –
Київ, 2018. – № 2 (259). – С. 35–37.

ук

Розглянуто поняття. соціальної мережі у сучасному інформаційному

просторі. Проаналізовано особливості мережевих спільнот як основного

М.

інструменту комунікації між бібліотекою та її користувачами. Висвітлено

використання соціальних мереж.

436. Скабодіна А. Бібліотека: зберігаємо традиції, застосовуємо

ім.

На

питання адаптації сучасних бібліотечних установ до умов поширення і

інновації (на прикладі Наукової бібліотеки Національної академії керівних
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кадрів культури і мистецтв) / А. Скабодіна // Бібліотечний форум: історія,
теорія і практика. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С.25–26.

Розглянуто основні напрямки діяльності Наукової бібліотеки Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв; проаналізовано форми і

методи наукової та навчально-виховної роботи, що впроваджуються в

бібліотеці, наголошено на важливості застосування інноваційних форм та
методів роботи.

437. Скаченко О.

Бібліотрансформер

–

сучасна

форма

бібліографічної діяльності бібліотек / О. Скаченко // Бібліотечна планета. –
Київ, 2018. – №1 (79). – С. 25–27.

438. Старостенко Н. Бібліотека як інформаційно-ресурсний медіацентр / Н. Старостенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. –
Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 15–17.

Представлено діяльність медіа-центру бібліотеки, який, спираючись на
передові досягнення у галузі інформаційно-комунікаційних технологій,
формує інформаційні ресурси, надає можливість їх використання для
навчального

процесу

студентам

і

викладачам,

сприяє

полегшенню

комунікації та координації учасників медіаосвітнього руху.

439. Талалаєвська М. Нові бачення просторових рішень бібліотек (за

ов

матеріалами зарубіжних і українських інтернет-джерел) / М. Талалаєвська
// Бібліотечна планета. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 20–22.
440. Шемаєва Г. В.

Пошуки

стратегій

розвитку

бібліотек:

коеволюційний підхід / Г. В. Шемаєва // Вісник Харківської державної

ук

академії культури. Соціальні комунікації. – Харків, 2017. – Вип. 51. – С. 68–

М.

Позначено основні принципи коеволюційної методології. Узагальнено
коеволюційні ідеї і концепції, серед яких виокремлено: коеволюційні процеси
розвитку

бібліотек,

науки

і

наукових

комунікацій;

коеволюцію

технократичного та гуманістичного напрямів бібліотечного розвитку;
коеволюційну інноватику, коеволюцію бібліотечної освіти і професійного

ім.

На

78.

бібліотечного середовища. Обґрунтовано коеволюційну стратегію розвитку
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бібліотек, яка пов’язана з переходом бібліотек від адаптивної стратегії
розвитку до випереджаючої.

441. Ян Чен. Критерії економічної ефективності функціонування
мережі бібліотек КНР / Ян Чен // Вісник Харківської державної академії
культури. Соціальні комунікації. – Харків, 2017. – Вип. 51С. 79–92.

Висвітлено особливості організації мережі бібліотек Китаю, розкрито
специфіку розбудови системи публічних та спеціальних бібліотек, визначено

критерії економічної ефективності функціонування бібліотек КНР, що

базуються на концепції підвищення якості бібліотечно-інформаційного
обслуговування всіх категорій користувачів як найважливішої умови

М.

ім.

На

ук

ов

розвитку національної науки, освіти, культури, соціальної сфери.
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Іменний покажчик

Бутурліна О. В. 80

Адамський В. Р. 56

Варналій З. С. 244

Аксьонова І. В. 247, 248

Васильєва І. Г. 302

Амельченко Ю. 428

Васильєва І. Е. 380

Антоняк І. П. 57

Васильєва-Халатникова М.

Бакум З. П. 258

303

Балабанов К. (377)

Вень М. 140

Балаєва К. 270

Верба С. 81

Барабаш В. А. 429

Вергунов В. А. 399

Барзенко О. П. 259

Вєнцева Н. О. 58

Бахарєв В. 149

Винокурова С. П. 82

Бельорін-Еррера О. М. 260

Возний О. М. 155

Берест М. М. 222

Вознюк О. 141

Білик Н. І. 300

Волик Н. Г. 304

Білошкурська Н. В. 138, 218

Волинець С. 373

Благірєва І. 432

Воробець З. Д. 374

Богдан Ж. Б. 327

Воробйова О. 183

Богдан Т. 139

Воронцов П. 408

Богданов В. 379

Вятчаніна С. В. 305

Бойко О. В. 78

Гаврилюк Н. 83

Бондар Д. В. 260

Гавяда В. В. 354

Гайдученко Л. В. 84

Бондаренко Т. С. 219

Галата С. 217

М.

Бондаренко О. О. 79

Борзенко О. П. 261

Ганущак Ю. 245

Боровик М. 398

Гаращук О. 142

Бровко О. І. 421

Гарет О. 85

Будянський Д. В. 301

Гах І. 430

Булаховська Ю. Л. 360

Гинжул И. 395

ім.

На
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ов

Агейчева А. О. 77
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Гікс Д. 86

Догузов В. Д. 118–121

Глуха Г. Я. 415

Долгова Н. О. 93

Гогоц Ю. (392)

Доронін С. А. 187

Головатенко Т. 87

Дудун Т. 221

Головко С. Г. 143

Дюкарєва К. Ю. 345

Головнева Е. В. 262

Єременко І. 188

Головнева Н. А. 263

Єременко І. В. 197

Гончаров Ю. В. 184

Єрмаченко В. Є. 222

Гончарова О. В. 343

Єрмаченко В. Є.

Гончарук О. 367

252–253, 287, 420

Горбунова Л. 220

Єрьоменко О. А. 309

Горюнова М. М. 185

Жданова-Неділько О. Г. 310

Гриневич Л. В.

Жиленко М. 146

Жолудь А. В. 283

Гриньова М. В. 306

Жулковський В. 60

Гришак С. 88

Журавська Н. С. 147

Грищенко І. 368

Забродська Л. М. 264

Грищук Ю. 89

Завальнюк О. М. 358–359

Громов Є. 90

Загірняк Д. М. 148

Губанова Т. О. 145, 344

Загірняк М. 149–150

Данилишин Б. 381

Заєць С. В. 151

Дашковська О. 350

Зайцева О. А. 311

Дворецька А.

Закревська С. 94

ов

210, 246, 249–250

ук

433

Заредінова Е. Р. 265

Денисенко І. В. 59

Зварич І. 369

М.

Дель Г. С. 91

Деркач О. 92

Згурська М. П. 312

Дєордіца Т. 186

Здановська В. 431

Дімітрова-Бурлаєнко С. Д.

Зеленська О. О. 152

307

Зеров К. О. 347

Добровольська Л. П. 308

Зінченко В. 220

ім.

На

(160), (166),

247–250,
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Кожокар М. 410

Іваненко Ю. С. 308

Козак Л. 98–99

Ільницький В. 412

Козарь Т. П. 231

Йолтухівський М. 356

Козлов Д. О. 316

Каграманян А. 181

Козлова О. Г. 232

Казакова Н. 266, 422

Козуб Я. В. 321

Калашнікова С. 227

Колесник Т. А. 269

Калиберда Л. 291

Комарніцький О. 62–64

Камберова Р. 95

Комарова К. 61

Каніболоцька Л. В. 313

Комарова О. С. 100

Карандій В. 217

Комісарик М. 270

Карпінський Б. А. 223

Кононец Н. В. 271

Касьянова Л. С. 314

Корбут О. 317

Кахновіч В. А. 96

Корж-Усенко Л. В. 65

Кахновіч Н. О. 96

Короденко М. 189, 224, 385

Кветко З. 153

Косско Т. Г. 383

Кикоть С. М. 315

Костюк С. С. 258

Кирей Р. 413

Костяна І. 101

Ківалов С. 397

Кошечко Н. 318

Кільдеров Д 389

Кошкін К. В. 155

Клітченко В. 61

Кравець Н. С. 272

Клонцак О. І. 97

Кравців В. 156

Клочко А. О. 230

Кравченко О. 181, 414

Кравченко Р. О. 138, 218

Коваленко Н. 268

Кравчук А. 375

М.

Ключко В. В. 110

Коваленко О. В. 154

Красільник О. В. 244

Коваленко О. І. 267

Краснянська Ю. В. 152

Ковалко Н. 215

Красуля А. В. 273

Коваль Н. 432

Крачковська М. В. 162

Ковтун М. 326

Кремень В. Г. 190

ім.

На

ук

ов

Зінченко В. П. 323
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Марушкевич А. 279, 362

Криворот Т. Г. 319

Машкіна Л. 422

Криворучко О. В. 191

Медведєва А. 434

Крикля К. П. 336

Медведєва В. 435

Кристопчук Т. 102

Мельничук Н. Ю. 255

Кудін А. П. 275

Мигович І. В. 159

Кузнецова М. М. 320

Миронова Г. 105

Кузнєцов М. А. 321

Михайличенко О. В. 280

Кузьменко Н. 322

Мичак Н. Г. 66

Кулішов В. В. 163

Мілевська Т. С. 420

Кульчицький І. 424

Мілевський С. В. 253, 420

Курбатова Ю. Л. 236

Мільто Л. 68–68

Курок О. І. 323

Мокляк В. 69

Куртась С. А. 323

Мороз В. П. 281

Кушинська М. Є. 374

Мудрий І. 414

Левчук О. В. 276

Мушкетик Л. Г. 106

Лесюк О. 433

Нагорна О. 107

Литвин І. В. 103, 225

Наєнко М. К. 363

Ломакіна А. 377

Назаренко Л. Ю. 108

Луговий В. 227

Назарова Л. М. 282

Луканська А. 409

Наконечний О. Г.

Лукашук М. 277

355

Лунячек В. Е. 324

Неколяк Р. В. 109
Некрасов А. 149

Лянний Ю. (407)

Нечітайло І. С. 192

М.

Луценко Н. Л. 278

Магрламова К. 104

Ніжевська Т. В. 312

Макаренко В. 216

Нікітін П. В. 155

Макарчук В. 396

Нікітіна Н. 325

Марданов М. Д. 226

Ніколаї Г. Ю. 110

Мартинів О. О. 157

Носкін В. О. 233

ім.

На

ук

ов

Кривонос О. Б. 274
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Попович Л. 115

Огієнко О. І. 234

Потапенко Р. М. 328

Огнев’юк В. О. 158, 349

Пригодій М. А. 329

Олексійченко Н. О. 162

Прокопенко М. 372

Омельяненко В. А. 283

Проценко І. І. 288

Орлюк О. 348

Пруненко Д. О. 140

Осецкий В. Л. 284

Пушкар О. І. 236

Падалка О. С. 163

Раєвнєва О. В. 247–253, 287,

Паламарчук О. Л. 364

420–421

Пантелеєв В. П. 193

Регейло І. Ю. 330

Панченко С. 181

Резван О. О. 331

Пархоменко Н. М. 357

Рзаев Р. Р. 226

Перегудова В. 285

Рижанова А. О. 289

Пермінова А. В. 235

Рижков В. 416

Петрович А. 326

Романенко О. 85

Петрусенко Н. 290

Романовська О. О. 332

Петрушенко М. 370, 371

Савельєва Г. 363

Підбуцька Н. В. 327

Сакада Т. Д. 193

Плужник І. 113

Салімонович Л. 393

Повалій Т. Л. 114

Салми Д. 116

Погорєлова Т. Ф. 185

Самусенко В. 322

Погребняк В. 350

Саух П. 227

Подліняєва О. О. 286

Сбруєва А. 188

Сбруєва А. А. 117, 197

Поліщук С. В. 71

Свінціцька М. 146

М.

Покалюк В. 70

Поляк О. 195

Пономаренко В. С.

Сергієнко С. 150

247–253,

Сиделковский А. Л. 118–121

287, 420–421

Сидоренко О. 72

Поплавский М. 367

Сидорчук Т. 395

Попова Г. В. 327

Симоненко Н. О. 122

ім.

На

ук

ов

Нуржинська А. 111
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Таможська І. В. 75

Ситницький М. В. 123

Тарнавський Р. 376

Сівіцька С. 405

Татомир И. Л. 284

Сіліванова І. М. 207

Терещенко Т. С. 334

Сітоленко В. С. 417

Терлюк І. 396

Січкаренко Г. Г. 73

Тесленко М. М. 335

Скабодіна А. 436

Титова Т. Є. 336

Скаченко О. 437

Топольник Я. 238, 292

Слезенко А. О. 314

Третякова І. С. 308

Слюсаренко О. 227

Тріско О. М. 337

Смертенко П. 424

Трускавецька І. Я. 366

Соина И. 290

Туренко А. 170

Солнцев В. 424

Улановська А. 239

Солоденко А. 350

Фаст О. 240

Солощенко В. М. 124

Федчиняк О. А. 58

Сопілко І. М. 168

Фельдман В. 384

Сопова К. 211

Філіпенко А. С. 353–355

Сорока В. 254

Фрицюк В. А. 338

Сорока Н. 125

Харківська А. А. 241

Співаковський О. 169, 237

Хижняк О. В. 339

Сподарик Н. 333

Хименко О. А. 171

Спольник А. 291

Хмелевська Л. П. 244

Старостенко Н. 438

Холявко Н. 172

Цимбал Т. М. 340

Степаненко М. 400–404

Цимбаленко Я. Ю. 242

М.

Стасюк Т. І. 255

Стрижиченко К. А. 247, 251

Цицюра Г. О. 191

Стріха М. В. 353–355

Цицюра М. І. 191

Сушик О. 74

Цицюра С. В. 191

Талалаєвська М. 439

Чайченко О. 238

Таланова Ж. 227

Чепульченко Т. О. 351

ім.

На

ук

ов

Сисоєва С. О. 158, 349
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Ящук Т. А. 257

Чередник Н. 213, 352

Ящун Т. В. 297

Черкашин С. В. 126

Antony-Newman M. 129

Чернякова Ж. Ю. 293

Batechko N. 198

Чикало Т. М. 260

Bobrytska V. 178

Чмир О. Р. 364

Boichenko M. A. 130

Чорноус В. П. 294

Boichenko M. А. 131

Чупашко О. Я. 374

Derykhovska V. I. 200

Чуркіна В. Г. 295

Durdas A. 132

Шалімова А. С. 341

Holubek V. 133

Шалімова І. М. 341

Houston M. 427

Шаров О. 217

Hryshchuk Y. 134

Шевцов А. 203

Khomyshyn I. 199

Шевченко Ж. М. 127

Krueger K. 427

Шевчук Ю. 173

Kulbashna Y. 135

Шемаєва Г. В. 440

Kоndratіuk A. 299

Шихненко К. І. 76

Kоshесhkо N. 342

Шлычкова С. Л. 263

Macri E. 378

Шовкалюк В. 424

Marushkevych A. 137

Штефан А. 214

Nesterova M. 298

Шулікін Д.

Nicas A. 378

ов

Череватюк В. Б. 168

174, 175, 208, 243

Osborne M. 427

Шуткевич О. 356

Plakhоtnіk О. 299

ук

Porev S. M. 179

Щеткина Е. 176

Rayevnyeva O. V. 200

М.

Щербак О. В. 296

Юдина Н. О. 335

Sysoieva S. 136

Юлдашев С. О. 177

Zakharova V. 135

Ян Чен 441

Zvarych I. 137

ім.

На

128, 161, 164,
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Список видань, матеріали з яких уміщено у покажчику
Адміністративне право і процес. – Київ,
2016. – № 4 (18);
2017. – № 1 (19).

Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.:

О. Г. Наконечний, А. С. Філіпенко, М. В. Стріха (відп. ред.)
та ін.]. – Київ, 2017.

Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар.

наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав.
2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ,
2016. – Т. 2.

Актуальні проблеми правознавства. – Тернопіль,
2017. – Вип. 4 (12).

Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна
психологія. Соціальна психологія. – Київ,
2017. – Т. 1, вип. 47.

Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія,

інноваційні технології : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої. –

ов

Суми, 2017.

Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії :

матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 берез. 2017 р.

Архіви України. – Київ,

М.

2016. – № 2 (301).

Бібліотечна планета. – Київ,
2018. – №1 (79).

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – Київ,
2017. – № 4 (10).

ім.

На

ук

/ Міжнар. гуманітар. ун-т [та ін.]. – Одеса, 2017.

Бізнес Інформ. – Харків,
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2017. – № 12 :

Ефективність репресивних антикорупційних

заходів в умовах високого рівня корумпованості.
Вища освіта України. – Київ,
2018. – № 1 (68).
Вища школа. – Київ,

2018. – № 2 (163); № 3 (164).

Відомості Верховної Ради України. – Київ,
2017. – № 49/50;
2018. – № 2.

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський,
2017. – Вип. 10.

Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. – Київ,
2017.

Географія. – Вип. 3 (68); Вип. 4 (69);
Державне управління. – Вип. 1 (8);

Педагогіка. – Вип. 1 (5); Вип. 2 (6);
Соціальна робота. – Вип. 1 (1).

ов

Вісник Книжкової палати. – Київ,
2017. – № 12 (257);

2018. – № 1 (58); № 2 (259).

Остроградського. – Кременчук,

М.

2017. – Вип. 5 (106).

Вісник Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка. – Луганськ,
2017. – № 8 (313), ч. 1 : Педагогічні науки.
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна

ім.

На

ук

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла

/ Львів. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Львів,
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2016. – Вип. 10.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів,

2016. – № 851 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
становлення і проблеми розвитку;
2017. – № 861 : Юридичні науки.

Вісник Харківського національного педагогічного університету
ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків,
2017. – Вип. 57.

Вісник Харківської державної академії культури. Соціальні
комунікації. – Харків,
2017. – Вип. 51.

Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття :
матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня

народж. Л. Вагнера (14–16 трав. 2015 р., Берегово, Україна)

/ Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ;
Ужгород,

2015.

Вступ до освітології : навч. посіб. / [упоряд. : В. О. Огнев’юк,
С. О. Сисоєва]. – Київ, 2017.

ов

Гендерна парадигма освітнього простору. – Кривий Ріг,
2017. – Вип. 5.

Голос України. – Київ,

(№ 85); 15 трав. (№ 87); 16 трав. (№ 88); 17 трав. (№ 89); 26 трав.

М.

(№ 96).

Грані. – Дніпро,

2017. – Т. 20, № 11 (151).

Гуманізація навчально-виховного процесу. – Харків,
2017. – № 3 (83).

ім.

На

ук

2018. – 28 берез. (№ 58); 6 квіт. (№ 65); 3 трав. (№ 81); 11 трав.

Гуржіївські історичні читання. – Черкаси,
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2017. – Вип. 11.

Деловая столица. – Киев,

2018. – 28 мая (№ 22).

Демократична Україна. – Київ,
2018. – 25 трав. (№ 21).
День. – Київ,

2018. – 28 берез. (№ 54); 11–12 трав. (№ 81/82); 13–14 квіт.
(№ 65/66).

Держава і право. Юридичні науки. – Київ,
2017. – Вип. 78.

Дзеркало тижня. – Київ,

2018. – 7–13 квіт. (№ 13); 19–25 трав. (№ 18/19).
Економічні горизонти. – Умань,
2017. – № 2.

Етнічна історія народів Європи. – Київ,
2016. – Вип. 50.

Європейські педагогічні студії. – Київ,
2015. – Вип. 5/6.

Збірник наукових праць Донецького державного університету

ов

управління. – Маріуполь,
2016.

Державне управління – Т. 17, вип. 298 : Сучасні проблеми

2017.

Т. 18,

вип. 303 :

Проблеми

та

перспективи

М.

Економіка. –

забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку.

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного
університету. Економічні науки. – Черкаси,
2017. – Вип. 44, ч. 1; Вип. 47.

ім.

На

ук

державного управління в умовах системних змін.

Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття
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Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / М-во
внутр. справ України [та ін.]. – Київ ; Харків, 2017.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична. – Кам’янецьПодільський,

2017. – Вип. 13.

Імідж сучасного педагога. – Полтава,

2017. – № 3/1 (172); № 4/2 (173).

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки
України. – Київ,
2018. – № 3.

Козлов Д. О. Управлінська компетентність викладача: теорія і

практика формування : монографія / Д. О. Козлов ; Сум. держ.
пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені
А. С. Макаренка, 2016.

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : зб.

наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. –
Київ,

2017. – Ювілейний випуск. Пам’яті академіка Леоніда
Булаховського.

ов

Комунальне господарство міст. Технічні науки та архітектура. –
Харків,

2017. – Вип. 139.

управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія

М.

/ В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, В. Є. Єрмаченко [та ін.]. –
Харків, 2017.

КП в Украине. – Киев,

2018. – 25 апр. (№ 60); 18 мая (№ 69).
Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук.

ім.

На

ук

Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму

пр. / Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України»
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[та ін.]. – Київ, 2016.

Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр.
наук.-теорет. конф. молодих учених, 18–19 квіт. 2013 р. / М-во
культури України [та ін.]. – Харків, 2013.
Математичні машини і системи. – Київ,
2016. – № 2; № 4.

Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція
«Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного

середовища» : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23–
24 листоп. 2017 р. / Департамент освіти виконав. ком. Кременчуц.
Міськради Полтав. обл. [та ін.]. – Кременчук, 2017.

Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання

української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості

знань» : [27 жовт. 2017 р.] / М-во освіти і науки України [та ін.]. –
Харків, 2017.

Медична освіта. – Тернопіль,
2017. – № 4 (76).

Мова і культура. – Київ,

ов

2017. – Вип. 20, т. 4 (189).

Молодь і ринок. – Дрогобич,

2017. – № 11 (154); № 12 (155).

2017. – Т. 13, № 6.

М.

Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка. Педагогіка. – Кременець,
2018. – Вип. 9.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і
природокористування

ім.

На

ук

Наука та інновації. – Київ,

України.

філософія. – Київ,
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2016. – Вип. 253.

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-тех. пр.

/ Нац. лісотехнічний ун-т України [та ін.]. – Львів,
2016. – Вип. 26.7.

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету. Педагогічні науки. – Бердянськ,
2017. – Вип. 2.

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету

ім. Михайла Коцюбинського. Педагогіка і психологія. – Вінниця,
2016. – Вип. 45; Вип. 46.

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. –
Тернопіль, 2017. – № 2.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський,
2017. – Вип. 16, т. 1.

Наукові праці Національного авіаційного університету. Юридичний
вісник «Повітряне і космічне право». – Кив,
2017. – № 2 (43); № 3 (44).

ов

Наукові праці Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського. – Київ,

2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних

Наукові студії із соціальної та політичної психології. – Київ,

М.

2016. – Вип. 38 (41).

Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEMсвіти : зб. тез до I-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2017 р.
/ М-во освіти і науки України [та ін.]. – Дніпро ; Київ, 2017.
Новий колегіум. – Харків,

ім.

На

ук

процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології.

2017. – № 4 (90).
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Новости медицины и фармации в Украине. – Киев,
2018. – № 2 (640); № 3 (647).
Освіта. – Київ,

2018. – 14–21 лют. (№ 5/6)5; 28 лют.–7 берез. (№ 7/8)6.
Освіта України. – Київ,

2018. – 26 берез. (№ 12); 2 квіт. (№ 13); 10 квіт. (№ 14); 16 квіт.
(№ 15); 23 квіт. (№ 16); 30 квіт. (№ 17); 14 трав. (№ 18/19);
21 трав. (№ 20); 21 трав. (№ 20); 29 трав. (№ 21).
Освітологія. – Київ ; Варшава,
2017. – № 6.

Офіційний вісник Президента України. – Київ,
2018. – № 4 (401).

Офіційний вісник України. – Київ,

2018. – № 14; № 15; № 19; № 20; № 21; № 22; № 23; № 24; № 25;
№ 26; № 27; № 32.

Педагогіка та психологія. – Харків,
2017. – Вип. 58.

Педагогічна газета. – Київ,

2018. – Берез.–квіт. (№ 1).

ов

Педагогічний дискурс. – Хмельницький,
2017. – Вип. 23.

Педагогічний процес: теорія і практика. – Київ,

Педагогічні науки. – Полтава,

М.

2017. – Вип. 69.

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми,
2017. – № 8 (72); № 9 (73).

Переяславський літопис. – Переяслав-Хмельницький,

ім.

На

ук

Педагогіка. – 2017. – Вип. 3 (58); Вип. 4 (59).

5

*Газета

до фонду бібліотеки надійшла у травні 2018 р.
*Газета до фонду бібліотеки надійшла у червні 2018 р.
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2017. – Вип. 12.

Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського
нац. пед. ун-ту (1914–2014) / уклад. Микола Степаненко. –
Полтава, 2018.

Питання історії науки і техніки. – Київ,
2017. – № 4 (44).

Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних
систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня
працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба
статистики України [та ін.]. – Київ, 2017.
Правова держава. – Київ,
2017. – Вип. 28.

Праці Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів,
2017. – Т. 49, № 1 : Медичні науки.

Проблеми дидактики історії. – Кам’янець-Подільський,
2017. – Вип. 8.

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків,
2016. – № 52/53; № 54/55.

Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному,

ов

регіональному та національному контекстах : монографія / за заг.
ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми, 2017.

Проблеми слов’янознавства. – Львів,

Психологія і особистість. – Київ ; Полтава,

М.

2018. – № 1 (13). –

Публічне право. – Київ,
2017. – № 4 (28).

Світ. – Київ,

2018. – Берез. (№ 11/12); Квіт. (№ 13/14).

ім.

На

ук

2016. – Вип. 65.

Світогляд. – Київ,
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2016. – № 3 (59).
Сегодня. – Киев,

2018. – 27 апр. (№ 77).

Сіверянський літопис. – Чернігів,
2016. – № 5 (131).
Софія. – Київ,

2017. – № 2 (9).

Соціум. Документ. Комунікація. Історичні науки. – ПереяславХмельницький,
2017. – Вип. 4.

Спецвипуск газети «Освіта України». – Київ,
2018. – № 4; № 5.

Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри :

матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті

першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра
екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича
Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики
України [та ін.]. – Київ, 2017.

Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – Київ,

ов

2017. – № 1 (55).

Теорія і практика інтелектуальної власності. – Київ,
2017. – № 4 (96); № 5 (97).

/ В. А. Вергунов. – Київ, 2017.

М.

Україна молода. – Київ,

2018. – 20–21 квіт. (№ 44).

Український педагогічний журнал. – Київ,
2017. – № 4.

Український соціум. – Київ,

ім.

На

ук

Увічнені славетні імена та події аграрної історії України

2017. – № 4 (63).
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Управління розвитком складних систем. – Київ,
2016. – Вип. 28.

Урядовий кур’єр. – Київ,

2018. – 17 берез. (№ 52); 21 берез. (№ 54); 22 берез. (№ 55);
27 берез. (№ 58); 11 квіт. (№ 69); 18 квіт. (№ 74); 20 квіт. (№ 77);
24 квіт. (№ 79); 25 квіт. (№ 80); 22 трав. (№ 95); 30 трав. (№ 100).
Фізико-математична освіта. – Суми,
2017. – Вип. 4 (14).

Філологічний семінар – школа наших традицій 20 років
/ Михайло Наєнко [та ін.]. – Київ, 2017.
Філософська думка. – Київ,

2017. – № 6. Філософська періодика.

Часопис економічних реформ. – Сєвєродонецьк,
2017. – № 4 (28).

Чернігівський науковий часопис. Серія 1 : Економіка і управління. –
Чернігів,

2016. – Вип. 1 (8).

Экономика Украины. – Киев,
2017. – № 12 (665).

ов

Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали

IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац.
акад. прав. наук України [та ін.]. – Київ, 2017.

М.

2017. – N. 2.

ім.

На

ук

The Modern Higher Education review. – Kiev,
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