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Інформаційно-бібліографічний відділ

Вища освіта і наука
науково-аналітичний огляд

М.

ім.

На

ук

ов

№ 2 (лютий) 2020 р.

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Вища освіта і наука : науково-аналітичний огляд / Київ. нац. ун-т

імені Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Інформ.-бібліогр.
від. ; [упоряд. А. В. Козонущенко ; за заг. ред. І. І. Тіщенко ; наук. ред. д-р
наук

з

соціальних

комунікацій

О. О. Сербін ;

іл.

проф.

В. М. Мордвінцева]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 2 (лютий). – 74 с. : іл.
Науково-аналітичний

огляд

представляє

публікації

з

історії

та

сьогодення й перспектив розвитку сучасної вищої освіти та науки, як в Україні,

ов

так і за її межами.

Цей покажчик репрезентує матеріали з поточних надходжень до фондів

Наукової

бібліотеки

ім. М. Максимовича:

навчальну

та

монографічну

літературу, періодичні видання й матеріали конференцій.

ук

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

М.

ім.

На

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

Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради

України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році" : постанова
Верховної Ради України від 14 січня 2020 р. № 455-ІХ // Голос України. –

Київ, 2020. – 29 січ. (№ 17). – С. 3; Те саме // Урядовий кур’єр. – Київ,
2020. – 29 січ. (№ 17). – С. 8.

Укази та розпорядження Президента України
2.

Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів

вищої освіти України в 2020 році : наказ Міністерства освіти і науки

України від 11 жовтня 2019 р. № 1285 // Інформаційний збірник для
освітян. – Київ, 2020. – № 1. – С. 3–95.
3.

Про

оголошення

2020/2021 навчального

року

Роком

ов

математичної освіти в Україні : наказ Міністерства освіти і науки України

від 30 січня 2020 р. № 31 // Інформаційний збірник для освітян. – Київ,
2020. – № 2. – С. 3–4; Те саме // Урядовий кур’єр. – Київ, 2020. – 1 лют.

ук

(№ 20). – С. 4.

4.

М.

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України

Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної

На

мови : постанова Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 р.
№ 911/2020 // Інформаційний збірник для освітян. – Київ, 2020. – № 2. –

ім.

С. 4–10.
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5.

Деякі

питання

підвищення

кваліфікації

педагогічних

і

науково-педагогічних працівників (із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1133) : постанова Кабінету

Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 // Інформаційний збірник
для освітян. – Київ, 2020. – № 2. – С. 52–67.
6.

Про внесення змін до Порядку обміну інформацією між

центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в

процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та

ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів : постанова Кабінету

Міністрів України від 24 січ. 2020 р. № 31 // Урядовий кур’єр. – Київ,
2020. – 30 січ. (№ 18). – С. 8.
7.

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України

від 29 серпня 2003 р. № 1380 і від 8 червня 2016 р. № 369 : постанова
кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 84 // Урядовий
кур’єр. – Київ, 2020. – 18 лют. (№ 31). – С. 6.

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р.

№ 1380 "Про ліцензування освітніх послуг"; від 8 червня 2016 р. № 369
"Про затвердження складу Акредитаційної комісії".

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

ов

8.

від 30 листопада 2016 р. № 925 : постанова Кабінету Міністрів України від

12 лют. 2020 р. № 104 // Урядовий кур’єр. – Київ, 2020. – 21 лют. (№ 34). –
С. 10.

ук

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р.

М.

№ 925 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та

закладів".

9.

Про

затвердження

ім.

На

оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних

Порядку

конкурсного

відбору

та

фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання
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наукових досліджень і розробок : постанова Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2019 р. № 1170 // Інформаційний збірник для освітян. – Київ,
2020. – № 2. – С. 87–95.
10.

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів

України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1307-р // Інформаційний
збірник для освітян. – Київ, 2020. – № 2. – С. 76–86.
11.

Про

реалізацію

експериментального

проекту

щодо

застосування електронних студентських (учнівських) квитків : постанова
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1051 // Інформаційний
збірник для освітян. – Київ, 2020. – № 2. – С. 33–36.
12.

Про розподіл видатків державного бюджету між закладами

вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної

діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р.
№ 1146 // Інформаційний збірник для освітян. – Київ, 2020. – № 2. – С. 37–
50.

ов

Накази, листи, повідомлення Міністерства освіти і науки
України
13.

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть

ук

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук (Відповідно до Порядку формування

М.

Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН
України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України

На

06 лютого 2018 року за № 148/21600) : накази Міністерства освіти і науки

ім.

України від 24.05.2018 р. № 527; від 16.07.2018 р. № 775; від 07.11.2018 р.
№ 1218; від 18.12.2018 р. № 1412; від 15.03.2019 р. № 358; від 07.05.2019 р.
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№ 612; від 11.07.2019 р. № 975; від 15.10.2019 р. № 1301; від 28.12.2019 р.

№ 1643 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лют.
(№ 2). – С. 71–108.
14.

Про включення наукових установ до Державного реєстру

наукових установ, яким надається підтримка держави : наказ Міністерства

освіти і науки України від 05 грудня 2019 р. № 1520 // Спецвипуск газети
"Освіта України". – Київ, 2020. – Лют. (№ 2). – С. 20–23.
15.

Про

встановлення

показників

для

розподілу

видатків

державного бюджету між закладами вищої освіти на 2020 рік : наказ

Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2020 р. № 65
// Інформаційний збірник для освітян. – Київ, 2020. – № 2. – С. 51.
16.

Про

затвердження

Методичних

рекомендацій

щодо

розроблення установчих документів закладів фахової передвищої освіти :
наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2020 р. № 1645
// Інформаційний збірник для освітян. – Київ, 2020. – № 2. – С. 68–75.
17.

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства

щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та

ов

внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України : наказ
Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. № 1643
// Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лют. (№ 2). – С. 33–

змісту:

Перелік

спеціалізованих

рад :

Додаток 1

до

наказу

Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. № 1643. –
С. 36–55;

Список

друкованих періодичних видань, стосовно яких

вносяться зміни до переліку наукових фахових видань України : Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р.
№ 1643. – С. 56–57; Список друкованих (електронних періодичних видань,
що включаються до Переліку наукових фахових видань України :

ім.

На

ук

Зі

М.

70.

Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня
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2019 р. № 1643. – С. 58–69; Список друкованих періодичних видань, у

включені яких до переліку наукових фахових видань України відмовлено :
Додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня
2019 р. № 1643. – С. 70.

18.

Про затвердження складу Комісії з питань Державного

реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, та
забезпечення її роботи : наказ Міністерства освіти і науки України від

07 листопада 2019 р. № 1406 // Спецвипуск газети "Освіта України". –
Київ, 2020. – Лют. (№ 2). – С. 8–9.
19.

Про можливість отримання дипломів і кандидата наук з усіх

галузей знань // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лют.
(№ 2). – С. 4.
20.

Про організацію роботи щодо проведення експерименту з

присудження ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки

України від 24 вересня 2019 р. № 1232 // Спецвипуск газети "Освіта
України". – Київ, 2020. – Лют. (№ 2). – С. 5.
21.

Про спрощення процедури подання до МОН документів

здобувачів наукових ступенів // Спецвипуск газети "Освіта України". –

ов

Київ, 2020. – Лют. (№ 2). – С. 3.
22.

Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження

ступеня доктора філософії та внесення змін до складу спеціалізованої

вченої ради ДФ 17.051.003 Запорізького національного університету :

ук

наказ Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2019 р. № 1619

32.

На

23.

М.

// Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лют. (№ 2). – С. 24–

Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження

ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від

ім.

04 листопада 2019 р. № 1388 // Спецвипуск газети "Освіта України". –
Київ, 2020. – Лют. (№ 2). – С. 6–7.
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24.

Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження

ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від

13 листопада 2019 р. № 1415 // Спецвипуск газети "Освіта України". –
Київ, 2020. – Лют. (№ 2). – С. 10–12.
25.

Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження

ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від

21 листопада 2019 р. № 1455 // Спецвипуск газети "Освіта України". –
Київ, 2020. – Лют. (№ 2). – С. 13–19.
26.

Щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України

від 23 вересня 2019 року № 1220 "Про опублікування результатів
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"
// Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лют. (№ 2). – С. 2–3.
27.

Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої

діяльності у сфері вищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України

від 21 січня 2020 р. № 1/11-420 // Інформаційний збірник для освітян. –

ов

Київ, 2020. – № 2. – С. 76–78.

28.

Філософія освіти

Курбатов С.

ук

інтернаціоналізації

Якість

діяльності

вищої

сучасного

освіти

університету

в

контексті

/ С. Курбатов

// Вища освіта України. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 40–44.

Charchula J. Edukacja obywatelska i ksztaltowanie elit w teorii

М.

29.

spolecznej Josй Ortegi y Gasseta / J. Charchula // Освітологія. – Київ, 2019. –

Громадянська освіта і формоутворення еліт в суспільній теорії Хосе
Ортега-і-Гассет.

ім.

На

№ 8. – С. 65–71.
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Історія вищої освіти і науки

30.

Антоняк І. П. Організаційні аспекти функціонування вищої

історичної освіти у Львові (1944–1957 рр.) / І. П. Антоняк // Universum
historiae et archeologiae. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 44–50.
31.

Грєбцова І. С. Формування навчальних округів у межах

розбудови централізованої моделі керівництва розвитком освіти в

Російській імперії першої половини XIX ст. / І. С. Грєбцова // Записки
історичного факультету. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 286–305.
32.

Нагрибельний Я.

становленні

й

розвитку

/ Я. Нагрибельний

Роль

історії

// Наукові

Мирослава

педагогіки

записки

в

Стельмаховича

незалежній

Бердянського

в

Україні

державного

педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ, 2019. –
Вип. 2. – С. 41–49.
33.

Телегуз І. О.

Українці

в

освітньо-державному

просторі

Російської імперії першої третини XIX ст. / І. О. Телегуз // Наукові праці
історичного

факультету

Запорізького

національного

університету. –

ов

Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 255–258.
34.

Терех М. З історії освіти у Батурині в XVIII–XIX ст. / М. Терех

// Батуринська старовина. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 163–171.
35.

Шевченко О. Китайські випускники вишів УСРС та їхній

ук

внесок у розвиток КНР / О. Шевченко // Україна – Китай. – Київ, 2019. –

М.

36.

Вища освіта і наука за кордоном

Аніщенко В. Порівняльний аспект підготовки офіцерів та

ім.

На

№ 3 (17) : 70 років утворення Китайської Народної Республіки. – С. 86–95.

персоналу пенітенціарної системи на прикладі США та України
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/ В. Аніщенко

// Педагогічні

науки:

теорія,

історія,

інноваційні

технології. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 139–151.
37.

Белан В. Використання дистанційного навчання для польської

вищої освіти та його перспективність для української / В. Белан
// Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації
та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац.
акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 201–205.
38.

Біденко Є. Європейський вимір системи освітніх цінностей

/ Є. Біденко // Вища освіта України. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 75–81.
39.

Білик В.

Організаційно-педагогічні

засади

природничо-

наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти

Сполучених Штатів Америки / В. Білик // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 165–176.
40.

Білокопитов В. Скандинавська мережа із забезпечення якості

вищої освіти як потужний представник регіонального форуму поширення
інформації

та

обміну

досвідом

/ В. Білокопитов

// Педагогічна

ов

компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в
освіті

у глобалізованому світі :

матеріали

II Міжнар. наук.-практ.

конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед.
наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 48–50.
Богданець А. В.

ук

41.

Адміністративно-правове

регулювання

підготовки юристів у вищих навчальних закладах США / А. В. Богданець

42.

М.

// Правове регулювання економіки. – Київ, 2017. – № 16. – С. 265–275.
Бульвінська О. Професійний розвиток науково-педагогічних

На

працівників в Європі: досвід для України / О. Бульвінська // Педагогічна
компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в
у глобалізованому світі :

ім.

освіті

матеріали
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конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед.
наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 148–150.
43.

Власова І. Фінансова автономія університетів: досвід Грузії

/ І. Власова // Освітологія. – Київ, 2019. – № 8. – С. 43–49.
44.

Головко В. Перспективи зовнішнього незалежного оцінювання

випускників гімназії у вимірах європейського досвіду / В. Головко
// Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації
та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац.
акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 79–81.
45.

Горпініч Т. Підготовка викладачів до професійної діяльності в

медичних університетах США / Т. Горпініч // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 143–154.
46.

Гришак С. Розвиток гендерної освіти у вищій школі країн

Південного

Кавказу:

спільне

і особливе

/ С. Гришак

// Педагогічна

компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в
освіті

у глобалізованому світі :

матеріали

II Міжнар. наук.-практ.

ов

конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед.
наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 152–153.
47.

освітніх

Джурило А. Готовність німецького суспільства до проведення

реформ

/ А. Джурило

// Педагогічна

компаративістика

і

ук

міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у

глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7–

М.

8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед. наук України
[та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 134–136.

На

48.

Єременко І.

Наднаціональні

cуб’єкти

інтернаціоналізації

забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти / І. Єременко

ім.

// Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації
та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.14
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практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац.
акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 51–53.
49.
індіанців

Жижко О.
у

Становлення

Мексиці

соціально-освітніх

/ О. Жижко,

Л. Балахадзе

програм

для

// Педагогічна

компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в
освіті

у глобалізованому світі :

матеріали

II Міжнар. наук.-практ.

конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед.
наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 37–40.
50.

Заскалєта С. Тенденції професійної підготовки фахівців у

країнах Європейського простору: забезпечення якості вищої освіти
/ С. Заскалєта // Освітологія. – Київ, 2019. – № 8. – С. 111–116.
51.
реформи

Іванюк І. Цифрове навчання як основний напрямок освітньої
Фінляндії

/ І. Іванюк

// Педагогічна

компаративістика

і

міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у

глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7–
8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед. наук України
[та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 211–213.

Клонцак О. Організація громадської діяльності студентів в

ов

52.

університетах США та України: спільні та відмінні риси / О. Клонцак
// Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації
та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-

ук

практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац.
акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 157–160.
Ковальчук Т.

Модернизация

содержания

высшего

М.

53.

образования в Беларуси в контексте Болонского процесса / Т. Ковальчук

На

// Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації
та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-

ім.

практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац.
акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 160–162.
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54.

Кравченко Т. Особливості виховання патріотизму в сучасній

системі освіти Великої Британії / Т. Кравченко, О. Семида // Педагогічні

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 4 (88). –
С. 164–176.
55.

Кравчук І. Розвиток вищої жіночої освіти у Великій Британії у

1870–1920 роках

/ І. Кравчук

// Педагогічні

науки:

теорія,

історія,

інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 177–189.
56.

Леврінц М. Особливості реалізації конструктивізму в системі

підготовки вчителів та підходах до викладання іноземної мови у США

/ М. Леврінц // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 154–164.
57.

Лещенко П. Навчання на основі цифрових ігор у освітньому

просторі США / П. Лещенко // Педагогічна компаративістика і міжнародна

освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі :
матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ :

[збірник тез доп.] / Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич,
2018. – С. 217–219.

Маріуц І. Освітня політика США у ХХІ столітті / І. Маріуц

ов

58.

// Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації
та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-

практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац.

ук

акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 138–139.

Мелешко І. Неформальна освіта дорослих Фінляндії як

структурний

компонент

неперервного

навчання

/ І. Мелешко

М.

59.

// Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації

На

та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац.

ім.

акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 167–168.
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60.

Мельник Н. Цінності у структурі професійної компетентності
європейський

контекст

/ Н. Мельник

// Педагогічна

компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в
освіті

у глобалізованому світі :

матеріали

II Міжнар. наук.-практ.

конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед.
наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 169–172.
61.

Мигович І. В.

Інституційний

вектор

інтернаціоналізації

національної системи вищої освіти Словацької Республіки: національні

університети Словаччини та програми міжнародного співробітництва
Європейського

Союзу

/ І. В. Мигович

// Науковий

вісник

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені
К. Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 122–136.
62.

Михайленко Л. Розвиток іншомовної компетентності лікарів

у системі післядипломної освіти (зарубіжний досвід) / Л. Михайленко
// Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації
та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-

практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац.

ов

акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 207–210.
63.

Мукан Н. Професійний розвиток учителів у Великій Британії

та США: труднощі та перешкоди / Н. Мукан, О. Фучила // Педагогічна
компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в
у глобалізованому світі :

ук

освіті

матеріали

II Міжнар. наук.-практ.

конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед.

64.

М.

наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 174–176.
Ніколаї Г. Ю.

Еволюція

підготовки

майбутніх

учителів

На

музики в Польщі у контексті розвитку педагогічної освіти / Г. Ю. Ніколаї,
А. А. Сбруєва // Науковий вісник Південноукраїнського національного

ім.

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2019. –
№ 4 (129). – С. 90–101.
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65.

Першукова О. Інтеркультурна освіта в Європі як стратегічний

напрям розвитку в епоху постмодерну / О. Першукова // Педагогічна
компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в
освіті

у глобалізованому світі :

матеріали

II Міжнар. наук.-практ.

конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед.
наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 59–61.
66.
у

Приходькіна Н. Ретроспективний аналіз розвитку медіаосвіти

Сполучених

Штатах

Америки

/ Н. Приходькіна

// Український

педагогічний журнал. – Київ, 2019. – № 2. – С. 29–37.
67.

Тименко В. М. Формування соціально значимих якостей

студентської молоді завдяки участі у волонтерській діяльності: зарубіжний

досвід / В. М. Тименко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. –
Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 217–223.
68.

Федоренко С. Практичний досвід виховання громадянськості

студентів бакалаврату у США / С. Федоренко, Ю. Шаранова // Педагогічні

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 4 (88). –
С. 190–200.

Хижняк І. Проблема підготовки фахівців цивільної інженерії в

ов

69.
Німеччині

у

вітчизняних

та

іноземних

дослідженнях

/ І. Хижняк,

В. Григор’єва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 201–212.

Шевченко Т. Українські студії в Європейському університеті

ук

70.

Віадріна

(Франкфурт-на

Одері):

сучасний

стан

/ Т. Шевченко

71.

М.

// Українознавство. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 194–206.
Chemistry at Universite Paris-Saclay // L’Edition of Universite

Хімія в Університеті Париж-Сакла.

72.

Green chemistry at Universite Paris-Saclay // L’Edition of

ім.

На

Paris-Saclay. – Saint-Aubin, 2019. – Iss. 11. – P. 12–13.

Universite Paris-Saclay. – Saint-Aubin, 2019. – Iss. 10. – P. 12–13.
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Зелена хімія в Університеті Париж-Сакла.

73.

Wang Jingyi. Formation System of Education of Ukraine and

China: Comparative Analysis / Wang Jingyi, Liu Chang // Professional
education: methodology, theory and technologies = Професійна освіта:

методологія, теорія та технології. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. –
Vol. 8. – P. 238–251.

Система формування освіти України та Китаю: порівняльний аналіз.

ЮНЕСКО і міжнародні академічні об’єднання
74.

Европейское

общество

истории

науки

(ESHS)

// Международные и национальные организации в области исследования

науки : краткий справочник / ЮНЕСКО [и др.] ; [отв. ред.: Б. А. Малицкий,
Ю. А. Храмов]. – Киев, 2017. – С. 33–34.
75.

Институт истории естествознания и техники им. С.И.

Вавилова Российской академии наук // Международные и национальные

организации в области исследования науки : краткий справочник

/ ЮНЕСКО [и др.] ; [отв. ред.: Б. А. Малицкий, Ю. А. Храмов]. – Киев,

ов

2017. – С. 34–35.
76.

Институт истории науки Национальной Академии наук

Азербайджана // Международные и национальные организации в области

ук

исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО [и др.] ; [отв. ред.:
Б. А. Малицкий, Ю. А. Храмов]. – Киев, 2017. – С. 36.

Международная академия истории науки // Международные и

М.

77.

национальные организации в области исследования науки : краткий

На

справочник

/ ЮНЕСКО

[и

др.] ;

[отв.

ред.:

Б. А. Малицкий,

Ю. А. Храмов]. – Киев, 2017. – С. 36.
Международный

ім.

78.

комитет

по

истории

технологии

// Международные и национальные организации в области исследования
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науки : краткий справочник / ЮНЕСКО [и др.] ; [отв. ред.: Б. А. Малицкий,
Ю. А. Храмов]. – Киев, 2017. – С. 37–38.
79.

Международный Союз истории и философии науки и техники

(IUHPST) // Международные и национальные организации в области
исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО [и др.] ; [отв. ред.:
Б. А. Малицкий, Ю. А. Храмов]. – Киев, 2017. – С. 39–41.
80.

Общество

им.

Т.

Ньюкомена

// Международные

и

национальные организации в области исследования науки : краткий
справочник

/ ЮНЕСКО

[и

др.] ;

[отв.

ред.:

Б. А. Малицкий,

Ю. А. Храмов]. – Киев, 2017. – С. 41–42.
81.

Общество

истории

науки

(HSS)

// Международные

и

национальные организации в области исследования науки : краткий
справочник

/ ЮНЕСКО

[и

др.] ;

[отв.

ред.:

Б. А. Малицкий,

Ю. А. Храмов]. – Киев, 2017. – С. 42–43.
82.

Общество

истории

научного

приборостроения

(SIS)

// Международные и национальные организации в области исследования

науки : краткий справочник / ЮНЕСКО [и др.] ; [отв. ред.: Б. А. Малицкий,

ов

Ю. А. Храмов]. – Киев, 2017. – С. 43–44.
83.

Общество истории техники (SHOT) // Международные и

национальные организации в области исследования науки : краткий
справочник

/ ЮНЕСКО

[и

др.] ;

[отв.

ред.:

Б. А. Малицкий,

ук

Ю. А. Храмов]. – Киев, 2017. – С. 44–45.
84.

Украинское общество истории науки // Международные и

справочник

М.

национальные организации в области исследования науки : краткий
/ ЮНЕСКО

[и

др.] ;

Нобелівські премії–2019

ім.

На

Ю. А. Храмов]. – Киев, 2017. – С. 42–43.
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85.

Нобелівські премії–2019. Фізіологія та медицина // Біологія і

хімія в рідній школі. – Київ, 2019. – № 6 (135). – С. 43.
86.

Нобелівські премії–2019. Хімія // Біологія і хімія в рідній

школі. – Київ, 2019. – № 6 (135). – С. 44.

Вища освіта і наука в Україні

87.

Акредитація програм із старими шифрами // Сучасна освіта

України. – Київ, 2020. – 10 лют. (№ 6). – С. 7.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у листі

№ 382 від 05.02.2020 р. роз’яснює механізм акредитації програм зі
старими шифрами.

88.

Акредитація програм PhD // Сучасна освіта України. – Київ,

2020. – 24 лют. (№ 8). – С. 6.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти опублікувало
рекомендації щодо акредитації програм третього рівня вищої освіти.
Документ, розміщений на сайті naga.gov.ua.

89.

Відбір на вакантні посади // Сучасна освіта України. – Київ,

ов

2020. – 17 лют. (№ 7). – С. 4.

МОН підготувало проект Методичних рекомендацій щодо проведення

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

Грабар Р. Розумні люди – основа економічного прориву

ук

90.

М.

/ Р. Грабар // День. – Київ, 2020. – 19 лют. (№ 30). – С. 8–9.

Відгук на статтю "Навіщо Україні потрібно розвивати свою науку?".

91.

Дибач І. Л. Роль та зміст освітніх послуг в умовах соціалізації

На

та інформатизації економіки / І. Л. Дибач // Бізнес Інформ. – Харків,

ім.

2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар’єри входу на зовнішні ринки. –
С. 115–122.

21

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

92.

Драйвери майбутніх змін // Сучасна освіта України. – Київ,

2020. – 24 лют. (№ 8). – С. 4.

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на зайняття
вакантних посад державної служби категорії "Б" та категорії "В".

93.

Закон про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої

освіти – в дії // Світ. – Київ, 2020. – Січ. (№ 3/4). – С. 1.

Зміни щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

94.

Звіт Уряду // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. – 24 лют.

(№ 8). – С. 9.

На засіданні Комітету з питань освіти, науки та інновацій міністр
освіти і науки України Г. Новосад доповідала про хід і результати
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році.

95.

Козловський Ю. Проблема студентської міграції української

молоді до іноземних ВНЗ (на прикладі Фінляндії) / Ю. Козловський,
Т. Боднар // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018:

трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали

II Міжнар. наук.-практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез
доп.] / Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. –

ов

С. 163–165.
96.

Кошель В. А. Основні суперечності сучасної системи освіти та

особистісний розвиток / В. А. Кошель, М. М. Наконечна // Актуальні

проблеми психології. Методологія і теорія психології. – Київ, 2019. – Т. 14,

ук

вип. 2. – С. 189–199.

Мандзій Л. "Липових" сертифікатів не буде / Л. Мандзій

М.

97.

// Сучасна освіта України. – Київ, 2020. – 3 лют. (№ 5). – С. 9.
98.

Наукові розробки – унікальні. А як із впровадженням? / за

На

інформацією секретаріату Президії НАН України // Світ. – Київ, 2020. –

ім.

Січ. (№ 3/4). – С. 3.
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99.

Опитування вчених // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. –

24 лют. (№ 8). – С. 2.

МОН пропонує представникам наукової спільноти долучитися до

опитування стосовно того, яким чином вони зазвичай отримують
важливу інформацію про науку та якої інформації їм не вистачає.

Заповнити анкету потрібно до 10 березня 2020 року за посиланням
bit.ly/2T1WNLa.

100. Панич О.

Професійний

стандарт:

визначення

вимог

і

підвищення якості / О. Панич // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. –
10 лют. (№ 6). – С. 1, 6.

На сайті Міністерства освіти і науки України для громадського

обговорення оприлюднили проект професійного стандарту для ключових
викладацьких посад вищої освіти – "Асистент", "Викладач", "Старший
викладач", "Доцент", "Професор".

101. Порядок моніторингу // Сучасна освіта України. – Київ,
2020. – 24 лют. (№ 8). – С. 4.

Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти Наказ
МОН № 54 від 16.01.2020 року.

ов

102. Присвоєння ступеня доктора мистецтва // Сучасна освіта
України. – Київ, 2020. – 24 лют. (№ 8). – С. 6.

Кабмін урегулював процедуру присвоєння освітньо-творчого ступеня
доктора мистецтв.

ук

103. Роз’яснення про зміну вартості // Сучасна освіта України. –

Київ, 2020. – 10 лют. (№ 6). – С. 7.

М.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти надає
роз’яснення

стосовно

зміни

вартості

послуг

на

проведення

05.02.2020 року.

104. Розміщення держзамовлення // Сучасна освіта України. –

ім.

На

акредитаційної експертизи. Про це йдеться у листі № 341 від

Київ, 2020. – 17 лют. (№ 7). – С. 4.
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Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського

обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до Порядку розміщення державного замовлення на

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів".

105. Семиноженко В. Навіщо Україні потрібно розвивати свою

науку? / В. Семиноженко // День. – Київ, 2020. – 7–8 лют. (№ 22/23). –
С. 18–19.

106. Сертифікат про акредитацію // Сучасна освіта України. – Київ,
2020. – 17 лют. (№ 7). – С. 4.

МОН України пропонує для громадського обговорення проєкт Постанови

Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми сертифіката про
акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення,
видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів".

107. Скасування нормативів // Сучасна освіта України. – Київ,
2020. – 10 лют. (№ 6). – С. 2.
Міністерство

пропонує

до

громадянського

обговорення

проєкт

постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що

ов

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".
Проєктом

передбачається

скасування

Нормативів

чисельності

студентів (курсантів) денної форми навчання на одну штатну посаду
науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і

ук

IV рівня

акредитації

державної

форми

власності

для

освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр та Порядку надання закладу вищої освіти

М.

статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу.

108. Сорочинський Б. Борис Сорочинський: "Національний фонд

На

досліджень створили, щоб розвіяти зневіру в українській науці"
/ Б. Сорочинський ; спілкувався Олег Фея // Український тиждень. – Київ,

ім.

2019. – № 47 (627). – С. 50–51.
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109. Чи буде розширено пільги для спортсменів? // Сучасна освіта
України. – Київ, 2020. – 10 лют. (№ 6). – С. 5.

Комітет з питань молоді і спорту розглянув законопроект про внесення

змін до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" щодо підтримки
осіб, які мають спортивні звання, при вступі до закладів вищої освіти
(№ 2776). Після обговорення комітет вирішив рекомендувати парламенту
ухвалити цей проект за основу.

110. Яворська М. К. Критеріальний аналіз результатів вітчизняної

науки / М. К. Яворська // Вісник Національного університету водного

господарства та природокористування. Економічні науки. – Рівне, 2018. –
Вип. 4 (84). – С. 242–247.

111. Якубовська М. Дискурс взаємодії науки і мистецтва у системі

особистісно зорієнтованої освіти: проблеми культурологічної складової
/ М. Якубовська

// Актуальні

питання

мистецької

педагогіки. –

Хмельницький, 2019. – Вип. 10. – С. 61–64.

112. Shymanovska L. Corruption Offence in the Field of Higher

Education in Ukraine: Factors of Development and Directions for Prevention

/ L. Shymanovska // Europska veda : vedecky casopis. – Podhajska, 2018. –

ов

Roc. 2, 6/2018. – P. 128–132.

Корупційні злочини в галузі вищої освіти в Україні: фактори розвитку та
напрямки запобігання.

ук

Наукові публікації

М.

113. Василенко О. Проблеми процесу комерціалізації результатів

наукової діяльності на стадіях з інноваційним лагом / О. Василенко,

На

Л. Сафронова // Інтелектуальна власність в Україні. – Київ, 2019. – № 10. –

ім.

С. 39–47.
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114. Назаровець С. А. Внесок України у світовий розвиток
технологій: аналіз цитувань наукових публікацій працівників українських

установ у патентах за період 2009–2018 рр. / С. А. Назаровець // Вісник
Харківської державної академії культури. Соціальні комунікації. – Харків,
2019. – Вип. 55. – С. 45–58.

115. Шелухін В. Цитування, або Смерть: Скопус, не-Скопус та інші

інструменти обчислювання наукових досягнень / В. Шелухін // Критика :
міжнародний

огляд

книжок

та

ідей. –

Київ,

2019. –

Лист.–Груд.

(число 11/12). – С. 33–38.

Академічна доброчесність

116. Батечко Н. Академічна доброчесність у контексті синергії

наукових підходів / Н. Батечко, М. Михайліченко // Освітологія. – Київ,
2019. – № 8. – С. 26–33.

117. Бутова В. Академічна доброчесність українських студентів у
контексті

світових

освітніх

процесів

/ В. Бутова

// Педагогічна

ов

компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в
освіті

у глобалізованому світі :

матеріали

II Міжнар. наук.-практ.

конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед.

Вступна кампанія, ЗНО, умови прийому

М.

ук

наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 50–51.

118. Гулівата І. О. Моделювання показників вступної компанії

На

/ І. О. Гулівата,

І. І. Ніколіна,

О. В. Кліщук

// Вісник

Хмельницького

ім.

національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2019. –
№ 2. – С. 119–125.
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119. Ошуркевич Н. Відбір абітурієнтів до закладів вищої освіти як
засіб

забезпечення

її

якості

/ Н. Ошуркевич

// Педагогічна

компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в
освіті

у глобалізованому світі :

матеріали

II Міжнар. наук.-практ.

конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед.
наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 181–183.

120. Рубльов Б. Математика: що буде "після крапки"? / Б. Рубльов ;

підготувала Світлана Галата // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. –
10 лют. (№ 6). – С. 11.

Яким буде ЗНО із цієї дисципліни, як до нього готуватися, як підвищувати
рівень кваліфікації педагогів і рівень уроків? Професор факультету
комп’ютерних наук і кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка, головний

тренер математичної збірної України, яка представляє нашу країну на
Міжнародній математичній олімпіаді, Богдан Рубльов, висловив своє
бачення – як саме сьогодні потрібно допомогти вчителям.

121. Таран С. Мотивационное письмо – это не только про учебу
/ С. Таран // КП в Украине. – Киев, 2020. – 5 февр. (№ 16). – С. 11.

"Мотивационное письмо – это эссе, в котором кандидат на обучение

ов

рассказывает о том, почему он хочет учиться в конкретном

университете по конкретной специальности. Задача – убедить приемную

комиссию выбрать именно вас среди других кандидатов. В требованиях к

поступающим оно называется motivation letter, personal statement или

ук

statement of purpose. Мотивационное письмо обычно требуется для
поступления на некоторые постдипломные программы (магистратура,

М.

докторантура), входит в пакет документов для получения гранта или
стипендии. Пишется письмо на том языке, на котором будет проходить

На

обучение".

122. Шулікін Д. Вступна кампанія і "гарячі" питання / Д. Шулікін

ім.

// Сучасна освіта України. – Київ, 2020. – 3 лют. (№ 5). – С. 5.
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Заклади вищої освіти, академічні та наукові установи

123. Виші отримають потужну мотивацію // Голос України. – Київ,
2020. – 31 січ. (№ 19). – С. 4.

З 1 січня 2020 року в Україні стартував черговий етап реформування
вищої освіти. Про мету і завдання реформи спілкувався у Черкасах із

науково-педагогічним та студентським загалом двох університетів
заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний.

124. Дистанційна освіта, засоби захисту і – дружба // Сучасна
освіта України. – Київ, 2020. – 17 лют. (№ 7). – С. 5.

Як діяти університетам, де навчаються студенти з Китаю?

125. Кремень В. Університети в архітектоніці всесвіту / В. Кремень
// Освіта. – Київ, 2020. – 5–12 лют. (№ 5/6). – С. 2.

126. Листопад О. Практика створення комунікаційних політик

університетської бібліотеки / О. Листопад // Вісник Книжкової палати. –
Київ, 2019. – № 11 (280). – С. 31–34.

127. Навчання під час епідемії // Сучасна освіта України. – Київ,
2020. – 10 лют. (№ 6). – С. 2.

ов

Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої освіти
організувати дистанційне навчання для студентів із Китаю та країн

Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України
та/або не можуть прибути до України, у зв’язку зі спалахом епідемії

ук

коронавірусу (2019-nCoV). Відповідний лист № 1/9-65 надіслали всім ЗВО.

128. Павко А. Інтелектуальна культура університету у науковій

М.

спадщині Казимира Твардовського / А. Павко // Світ. – Київ, 2020. – Січ.

На

(№ 5/6). – С. 4.

129. Підтримка стартапів // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. –

ім.

17 лют. (№ 7). – С. 4.

Український фонд стартапів обрав 8 переможців пітчинг-сесій.
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130. Про музеї вишів, митний тариф і медіа / шпальти підготував

Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. – 17 лют. (№ 7). –
С. 9.

131. Яременко В. П. Упровадження спортивних РR-технологій для

формування іміджу сучасного університету / В. П. Яременко // Вісник
Харківської державної академії культури. Соціальні комунікації. – Харків,
2019. – Вип. 55. – С. 92–103.

132. Samchuk-Kolodiazhna Z. Issues of the Realization and Protection

of Academic Freedom / Z. Samchuk-Kolodiazhna, R. Skibitsky // Історикоправовий часопис. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – Р. 111–114.

Щодо дотримання свободи наукових досліджень як у вищих навчальних
закладах,

так

і

в

наукових

організаціях

та

за

їх

межами.

Обґрунтовується необхідність законодавчого забезпечення академічної
свободи з метою правового захисту інтелектуальної власності вчених,
зокрема,

викладачів

вищих

навчальних

закладів,

їх

особистої

незалежності в науково-педагогічної діяльності, проведенні наукових
досліджень та використання їх результатів.

ов

Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського

133. Спростування фейків // Сучасна освіта України. – Київ,

М.

Заступник голови Вінницької ОДА Ігор Іваюк спростував неправдиву
інформацію,

щодо

начебто

закриття

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Вінницького
кооперативного інституту.

ім.

На

ук

2020. – 10 лют. (№ 6). – С. 3.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
29

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

134. Савчук В. С.

База

даних

"Ректори

Дніпровського

національного університету імені Олеся Гончара (1918–2018)": підходи до
формування і джерела / В. С. Савчук // Придніпров’я: історико-краєзнавчі
дослідження. – Дніпропетровськ, 2017. – Вип. 15. – С. 152–170.

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти

135. Сокол І. "Мобільний чемоданчик" учителя – для живих уроків
просто неба / І. Сокол ; спілкувалася Валентина Сорока // Сучасна освіта
України. – Київ, 2020. – 10 лют. (№ 6). – С. 1, 8–10.

Доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті

Запорізького ОІППО Ірина Сокол щодо виставки інформаційних
технологій в освіті – BETT, British Educational Traning and Technolology
Show.

Інститут соціальної та політичної психології Національної

ов

академії педагогічних наук України

136. З Указу Президента України № 4/2020 "Про присудження

ук

Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року" // Освіта. –

М.

Серед лауреатів, яких удостоєно високої оцінки, – колектив авторів –
учених Інституту соціальної та політичної психології Національної
академії педагогічних наук України.

Київський національний економічний університет імені

ім.

На

Київ, 2020. – 5–12 лют. (№ 5/6). – С. 4.

Вадима Гетьмана
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137. Паздрій В. У КНЕУ "Стратегія фірми" / В. Паздрій // Голос
України. – Київ, 2020. – 21 лют. (№ 34). – С. 10.

У Київському національному економічному університеті імені Вадима

Гетьмана стартує VII Всеукраїнський бізнес-турнір "Стратегія фірми2020".

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
138. Гончаров О.

З

досвіду

підготовки

екскурсоводів

та

екскурсійної діяльності в Київському національному університеті імені

Тараса Шевченка на початку 2000-х років / О. Гончаров // Історико-

культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів міжнар.
наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса
Шевченка [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 127–137.

139. Кіктенко В. О. Дослідження Китаю та викладання китайської

мови в Київському комерційному інституті (1913–1918) / В. О. Кіктенко
// Україна – Китай. – Київ, 2019. – № 2 (16) : 20 років журналу. – С. 88–99.

ов

140. Круглова Л.

Музей

історії

Київського

національного

університету імені Тараса Шевченка та його внесок у розвиток
екскурсійно-туристичної

справи

/ Л. Круглова

// Історико-культурний

ук

туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів міжнар. наук. конф.

[Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. –

М.

Київ, 2019. – С. 138–143.

141. Кушерець В. І.

Кафедра

галузевої

соціології:

витоки,

На

становлення, досягнення / В. І. Кушерець // Галузеві соціології в умовах
глобальних змін і суспільних трансформацій : зб. наук. статей / Каф.

ім.

галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
[та ін.]. – Київ, 2017. – С. 8–12.
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142. Перша в Україні медична аудиторія віртуальної реальності / за

матеріалами пресрелізу Фонду Бориса Колеснікова // Голос України. –
Київ, 2020. – 25 лют. (№ 36). – С. 8.

У Навчально-науковому центрі "Інститут біології та медицини" КНУ
імені Тараса Шевченка відкрилась інноваційна аудиторія віртуальної
реальності. Аудиторія використовуватиметься для занять з анатомії.

143. Петровський В. В. Особливості студентських виступів 60х рр. XIX ст. у дореволюційних університетах Наддніпрянської України

/ В. В. Петровський, В. І. Семененко // Вісник Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна. Історія України. Українознавство:
історичні та філософські науки. – Харків, 2018. – Вип. 27. – С. 54–63.
144. Смирнова О.

Зимова

школа

комунікацій

/ О. Смирнова

// Освіта. – Київ, 2020. – 22–29 січ. (№ 3/4). – С. 4.

В Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка пройшла

Зимова школа комунікацій "Генетика фейку". Організатори школи, а саме
кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій,

розглядали таке явище як фейк з різних боків, розподіливши лекторій на

ов

блоки.

Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського

ук

145. Коваль С. Залізна руда, городки і Фламенко / С. Коваль ;

М.

спілкувалася Світлана Галата // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. –

Розмова з Світланою Коваль, викладачем Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського.

ім.

На

17 лют. (№ 7). – С. 1, 10–11.

Львівський національний університет імені Івана Франка
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146. Купчинська З. О. Ономастична робота на кафедрі української
мови

Львівського

національного

університету

ім.

І. Франка

/ З. О. Купчинська // Повідомлення Української ономастичної комісії. –
Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 11–17.

147. Швець В. Михайло Грушевський і Львівський університет :

суспільно-іконогр. нарис : [книга-альбом] / Володимир Швець ; [передм.
О. Сухий] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана
Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 146, [2] с.

Львівський торговельно-економічний університет

148. На студентський дискурс у Львів / прес-центр Львівського

торговельно-економічного університету // Освіта. – Київ, 2020. – 22–29 січ.
(№ 3/4). – С. 2.

На базі Львівського торговельно-економічного університету відбувся – ІІй Національний студентський форум, який проводила Українська

асоціація студентів. Учасниками заходу стали понад 200 делегатів –

ов

представників студентського самоврядування з 90 вищих навчальних
закладів, які представляли всі регіони України (в тому числі Донеччину та
Луганщину).

ук

Національний педагогічний університет імені

М.

М. П. Драгоманова

На

149. Зернецька А.

"У

нас

цікаво

вчитися

і

працювати"

/ А. Зернецька ; підготувала Ольга Волошенко // Україна молода. – Київ,

ім.

2020. – 25 лют. (№ 21). – С. 9.
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На факультеті іноземної філології "драгоманівського" педуніверситету
готують фахівців із 12 мов.

150. Урись Т. "Ми готуємо

унікальних фахівців". Хороший

професіонал-дефектолог – це знахідка для батьків кожної окремої дитини

та й суспільства загалом / Т. Урись // Україна молода. – Київ, 2020. – 5 лют.
(№ 13). – С. 8.

151. Урись Т. "Учителі історії мають особливу місію у вихованні

дитини". Як готують педагогів, чиї уроки мають значний вплив на

формування світогляду людини і суспільства / Т. Урись // Україна
молода. – Київ, 2020. – 28 січ. (№ 9). – С. 9.

Національний технічний університет "Дніпровська
політехніка"

152. Бешта О.

Наукові

традиції

Дніпровської

політехніки

/ О. Бешта, І. Нікітенко // Вища освіта України. – Київ, 2019. – № 4 (75). –
С. 17–24.

ов

153. Кочергін І. Заснування Катеринославського вищого гірничого

училища (за матеріалами катеринославської преси) / І. Кочергін // Вища
освіта України. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 32–39.

154. Півняк Г. Дніпровська політехніка – 120 років міжнародного

ук

визнання / Г. Півняк, О. Шашенко // Вища освіта України. – Київ, 2019. –
№ 4 (75). – С. 13–16.

Дніпровська

політехніка:

гуманітарний

М.

155. Шабанова Ю.

розвиток як виклик часу / Ю. Шабанова // Вища освіта України. – Київ,

Національний технічний університет України "Київський

ім.

На

2019. – № 4 (75). – С. 25–31.

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
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156. Ексклюзивна лабораторія // Сучасна освіта України. – Київ,
2020. – 10 лют. (№ 6). – С. 7.

Першу в Україні ексклюзивну лабораторію проектування сучасних

аналогових схем відкрили у НТУУ "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського".

157. Конкурс "Технарів" // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. –
17 лют. (№ 7). – С. 4.

У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського урочисто

нагородили переможців фіналу конкурсу "Техно Україна–2020" –
200 школярів обрали 8 переможців.

158. Тримайся "Тесла"! // Світ. – Київ, 2020. – Січ. (№ 3/4). – С. 2.
На

базі

КПІ

ім. І. Сікорського

відкрили

RnD-центр

(Research&Development) із сучасним програмним забезпеченням. Там
студенти розроблятимуть нові моделі електробайків та електрокарів.

Національний технічний університет "Харківський

ов

політехнічний інститут"

159. Електрона заліковка // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. –

3 лют. (№ 5). – С. 3.

У Харківському політехнічному інституті створили новий формат

ук

залікових книжок.

160. Курси перепідготовки // Сучасна освіта України. – Київ,

М.

У

Харківському

політехнічному

інституті

стартували

перепідготовки для колишніх українських військовослужбовців.

ім.

На

2020. – 24 лют. (№ 8). – С. 3.
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Національний університет біоресурсів і
природокористування України

161. Ніколаєнко С. Станіслав Ніколаєнко: потрібно припинити

гудити нашу вищу освіту / С. Ніколаєнко // Сучасна освіта України. – Київ,
2020. – 3 лют. (№ 5). – С. 10–11.

Про "формулу успіху" вишів і нову формулу їх фінансування, роль
роботодавців

у

розвитку

ЗВО,

перспективи

наукової

роботи

і

міжнародної співпраці розповідає екс-міністр освіти і науки, ректор
Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Національний університет "Острозька академія"

162. Костюченко С. ...Острозька академія двічі потрапила до Книги

рекордів / С. Костюченко // Голос України. – Київ, 2020. – 4 лют. (№ 21). –
С. 9.

"Острозька академія" отримала сертифікат від адміністрації Книги
рекордів Гіннеса, який підтверджує здобуття номінації "Найбільша

ов

лекція з археології".

163. Костюченко О. "Це важливо для формування позитивного

іміджу України" / О. Костюченко // День. – Київ, 2020. – 25 лют. (№ 34). –
С. 2.

М.

ук

В Острозькій академії відбувся другий Дипломатичний форум.

На

Одеський державний екологічний інститут
164. Освіта для життя: досвід Одеського державного екологічного

ім.

університету / В. Приходько, Т. Сафранов, Т. Шаніна, В. Михайленко
// Освітологія. – Київ, 2019. – № 8. – С. 89–96.
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Одеський національний політехнічний університет

165. Заклади без зловживань – виграють / підготував Максим

Короденко // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. – 17 лют. (№ 7). – С. 1,
6–7.

Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний під час зустрічі з
викладачами та студентами Одеського національного політехнічного
університету розповів про прозорість фінансування ЗВО, перспективи

встановлення мінімальної вартості контрактного навчання, необхідність

стимулювання кращих викладачів та фінансову вигоду від об"єднання
вишів.

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

166. Березін С. Є. Матеріали до біографії Г. О. Афанасьєва як
джерело інформації про "Кадрову політику" на кафедрі всесвітньої історії
Новоросійського

університету

/ С. Є. Березін

// Записки

історичного

ов

факультету. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 353–365.

Сумський державний університет

ук

167. Галата С. Зустрінемось... у віртуальній реальності / С. Галата

М.

Сумський державний університет представив Україну на "освітньому
Оскарі" в Лондоні. Університет став єдиним учасником від України та
презентував свою екосистему онлайн-навчання. Журі конкурсу включило
проєкт у список 15 % фіналістів серед понад 1500 проєктів від

ім.

На

// Сучасна освіта України. – Київ, 2020. – 24 лют. (№ 8). – С. 1, 7.

технологічних компаній, університетів та інших провайдерів освітніх
послуг з 84 країн світу.
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168. Новий навчальний центр // Сучасна освіта України. – Київ,
2020. – 10 лют. (№ 6). – С. 7.

У Сумському державному університеті відкрили навчальний центр за
сприяння ТОВ "Брокодерс".

169. Підручник, який говорить // Сучасна освіта України. – Київ,
2020. – 24 лют. (№ 8). – С. 7.

У Сумському державному університеті створено сайт ulab.sumbu.edu.ua,

на якому розміщено ідеї та пропозиції, як урізноманітнити навчальний

процес за допомогою VR/AR технологій, додатків, що працюють у 3Dрежимі.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки

170. Солоненко М.

Якомога

тісніше

наблизити

діяльність

університету до інтересів громади / М. Солоненко // Голос України. – Київ,
2020. – 21 лют. (№ 34). – С. 11.

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
зустріч

ов

відбулася

професорсько-викладацького

складу

навчального

закладу з депутатами Луцької міської ради. Захід пройшов у рамках Дня
депутата.

ук

Українська антарктична станція "Академік Вернадський"

М.

171. Ганжа Л. Навіщо Україні криголам в часи війни / Л. Ганжа ;

інтерв’ю Євгена Дикого / Л. Ганжа // Україна молода. – Київ, 2020. –

172. Кремень В.

ім.

На

21 січ. (№ 6). – С. 8–9.

Щодо

передачі

станції

"Фарадей"

/ В. Кремень // Освіта. – Київ, 2020. – 22–29 січ. (№ 3/4). – С. 5.
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173. Кремень В. Як "Фарадей" став..."Академіком" / В. Кремень
// Україна молода. – Київ, 2020. – 26 лют. (№ 22). – С. 8–9.

25 років тому Україна отримала власну дослідницьку станцію в
Антарктиді.

174. Таран С. Полярник Владимир Бочкарев: "В Антарктиду
вышли ночью. Чтобы никто не видел неподготовленное судно" / С. Таран
// КП в Украине. – Киев, 2020. – 16–23 янв. (№ 5). – С. 11.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини

175. Центр освітніх технологій // Сучасна освіта України. – Київ,
2020. – 24 лют. (№ 8). – С. 3.

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла
Тичини створили Центр новітніх освітніх технологій USPU Ecosystem. У

ньому студенти-вчителі дізнаватимуться про особливості STEAMосвіти.

ов

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

176. Не тільки конкурс, ай навчання // Світ. – Київ, 2020. – Січ.

(№ 3/4). – С. 2.

ук

У Харківському національному університеті ім. В. Каразіна завершився

М.

конкурс стартапів Karazin StartUp Week, у якому змагалися 246 учасників.

177. Пугач Б. Я. Научные школы Харьковского университета в

На

микробиологии / Б. Я. Пугач ; М-во образования и науки Украины, Харьк.
нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. –

ім.

274, [2] с.
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178. Слов’янознавство в Харківському університеті (1991–2016) :
бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т
ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Центр болгаристики та балкан.

дослідж. ім. Марина Дринова, Іст. ф-т ; [уклад. О. С. Журавльова ; наук.

ред. С. Ю. Страшнюк ; вступ. ст. С. Ю. Страшнюка]. – Харків : Майдан,
2017. – 95, [1] с.

179. Центр медичної підготовки // Сучасна освіта України. – Київ,
2020. – 10 лют. (№ 6). – С. 3.

Відкрито новий симуляційний центр медичної підготовки.

Харківський національний автомобільно-дорожній
університет

180. Васильківська О. За обрій дороги летять... / О. Васильківська
// Освіта. – Київ, 2020. – 5–12 лют.(№ 5/6). – С. 3.
Життєвий

і

творчий

шлях

ректора

Харківського

національного

автомобільно-дорожнього університету Анатолія Туренко.

ов

Херсонський державний аграрно-економічний університет

181. Яновський С. Зміни в державному виші закріпили зміною

ук

назви / С. Яновський // Голос України. – Київ, 2020. – 25 лют. (№ 36). –

державний

аграрний

М.

Херсонський

університет

став

економічним.

Форми, методи, технічні засоби навчання

ім.

На

С. 10.
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182. Антонюк Д. С. Електронні засоби навчання: сутність поняття

та їх класифікація / Д. С. Антонюк // Фізико-математична освіта. – Суми,
2019. – Вип. 3 (21). – С. 12–18.

183. Баніт Ю. Формування підприємницької компетентності у
процесі

практико-орієнтованої

підготовки

студентів:

особистісно-

діяльнісний аспект / Ю. Баніт // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2019. –
№ 8 (175). – С. 129–135.

184. Баранецька Ю. Музичний лекторій як особлива форма

позааудиторної виховної роботи зі студентською молоддю у вищому
навчальному закладі / Ю. Баранецька // Актуальні питання мистецької
педагогіки. – Хмельницький, 2019. – Вип. 10. – С. 4–7.
185. Бодом Г.

Проект

"Альфа"

для

дистанційного

навчання

у закладах освіти з використанням ІКТ і хмарних технологій / Г. Бодом
// Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації
та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-

практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац.
акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 224–228.

ов

186. Борисюк О. Електронне навчання засобами Microsoft Office
365 / О. Борисюк // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 30–40.

187. Єрмак І. Сучасні технології як засіб безперервної освіти

ук

протягом життя / І. Єрмак // Педагогічна компаративістика і міжнародна

освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі :

М.

матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ :
[збірник тез доп.] / Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич,

На

2018. – С. 232–233.

188. Іларіонов О. Є.

Використання

чат-ботів

для

адаптації

ім.

взаємодії та навігації у системах дистанційного навчання / О. Є. Іларіонов,
Н. М. Іларіонов,

Т. В. Бузикіна

// IV Міжнародна
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конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8–10 листоп. 2017 р. :

матеріали доповідей / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ, 2017. –
С. 269–270.

189. Кулик Н. Від теорії до практики, або як це працює / Н. Кулик
// Сучасна освіта України. – Київ, 2020. – 3 лют. (№ 5). – С. 13.
190. Мартынова Р.

Виды

дидактических

моделей

процесса

обучения / Р. Мартынова // Наука і освіта. Педагогіка. – Одеса, 2019. –
№ 4 (181). – С. 15–22.

191. Меняйленко О.
інформаційних

Дидактичні

технологій

навчання

системи

інтелектуальних

/ О. Меняйленко,

О. Шевчук

// Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.
Педагогічні науки. – Бердянськ, 2019. – Вип. 2. – С. 31–40.і
192. Скочко М. В.

Управління

проектом

створення

системи

електронного навчання / М. В. Скочко, В. В. Морозов // V Міжнародна

науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" :
20–21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / М-во освіти і науки України
[та ін.]. – Київ, 2018. – С. 124–125.

ов

193. Яцура К. Г. Відкритість освіти: сутність та основні принципи
/ К. Г. Яцура // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки,
культурологічні науки. – Харків, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 230–238.
Обґрунтовано,

що

в

Україні

спостерігається

інтенсифікація

ук

впровадження технологій та практик електронної освіти, зумовлена
стрімким розвитком інформаційно-комунікативних технологій.

М.

194. Basiuk L. Use of Creative Teaching Methods as a Basis for the

Future Specialist’s Innovative Activity in High School / L. Basiuk, I. Dobroskok

На

// Professional education: methodology, theory and technologies = Професійна
освіта: методологія, теорія та технології. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. –

ім.

Vol. 8. – P. 11–26.
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Використання у вищій школі креативних методів навчання як основа
інноваційної активності майбутнього фахівця.

195. Chen Jing. Innovative Pedagogical Teaching Technologies:
Content and Characteristics / Chen Jing // Professional education: methodology,

theory and technologies = Професійна освіта: методологія, теорія та
технології. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – P. 252–267.

Інноваційні педагогічні технології навчання: зміст та характеристики.

Вища освіта: окремі галузі, спеціальності
Аграрні науки

196. Харченко С.

Методологічні

основи

формування

здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного
профілю / С. Харченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
технології. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 128–138.

197. Харченко С. Проблеми збереження і зміцнення здоров’я

ов

студентів аграрного профілю під час навчання у ЗВО / С. Харченко
// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. –

ук

№ 3 (87). – С. 94–105.

изучении

Использование

М.

198. Босенко А. И.

Біологія

медико-биологических

метода

дисциплин

плантографии

при

/ А. И. Босенко,

На

Л. А. Евтухова // Науковий вісник Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2019. –

ім.

№ 4 (129). – С. 150–156.
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199. Перерва В.
термінологія"

як

Дистанційний

засіб

спецкурс

становлення

"Латинь.

Ботанічна

професійно-термінологічної

компетентності вчителя біології / В. Перерва // Освітологія. – Київ, 2019. –
№ 8. – С. 81–88.

Виробництво та технології

200. Ткач Л. Педагогічне моделювання практичної підготовки

майбутніх техніків-технологів зі спеціальності "Виробництво хліба,

кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів" / Л. Ткач
// Український педагогічний журнал. – Київ, 2019. – № 2. – С. 106–118.

Вища педагогічна освіта

201. Бугаєнко Т. Сучасний стан формування індивідуального
стилю професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури у

процесі педагогічної практики / Т. Бугаєнко, М. Лянной // Педагогічні

ов

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 3 (87). –
С. 3–14.

202. Валько Н. Аналіз та перспективи підготовки майбутніх

учителів інтегрованого курсу "Природничі науки" / Н. Валько // Наукові

ук

записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні
науки. – Бердянськ, 2019. – Вип. 2. – С. 170–178.

М.

203. Венгловська О.

Використання

інтернет-ресурсів

в

особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів / О. Венгловська,

На

Л. Куземко, І. Новик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні

ім.

технології. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 3–17.
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204. Галецький С. Критерії, показники та рівні сформованості
комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов
засобами

інформаційно-комунікаційних

технологій

/ С. Галецький

// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. –
№ 6 (90). – С. 24–37.

205. Герман В. Полемічна культура сучасного викладача й учителя

української мови та літератури / В. Герман, Н. Громова // Педагогічні

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 4 (88). –
С. 17–27.

206. Гладуш В. А.

Тенденції

розвитку

форм

підвищення

кваліфікації педагогічних кадрів в Україні / В. А. Гладуш // Вісник

післядипломної освіти. Педагогічні науки. – Київ, 2019. – Вип. 9 (38). –
С. 10–31.

207. Граматик Н.

Проблема

підготовки

майбутніх

учителів

природничих наук: аналітичний огляд / Н. Граматик // Науковий вісник
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені
К. Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 126–133.

ов

208. Княжева І. А.

Методологічні

детермінанти

дослідження

професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах вищої педагогічної
освіти

/ І. А. Княжева

// Науковий

вісник

Південноукраїнського

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. –

ук

Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 137–142.

209. Колесник Л. Тенденції використання масових відкритих

М.

онлайн курсів у підготовці фахівця з початкової освіти / Л. Колесник
// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. –

На

№ 3 (87). – С. 62–72.

210. Кузікова С. Б. Особливості соціально-психологічної адаптації

ім.

та самооцінка раціональної поведінки в конфлікті майбутніх педагогів
45
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/ С. Б. Кузікова,

С. В. Пухно

// Актуальні

проблеми

психології.

Методологія і теорія психології. – Київ, 2019. – Т. 14, вип. 2. – С. 210–220.

211. Нестерова М. Соціальна згуртованість та спільні європейські

цінності в системі вищої педагогічної освіти України / М. Нестерова,
А. Цимбал // Вища освіта України. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 53–58.
212. Подковирофф Н.
підготовки

майбутніх

Провідні

учителів

суперечності

іноземної

мови

професійної

до

організації

міжкультурної освіти / Н. Подковирофф // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 129–138.

213. Подосиннікова Г. Використання ситуацій із кіноперсонажами
у формуванні лексичної компетентності майбутніх учителів англійської

мови / Г. Подосиннікова, Т. Бохоня // Педагогічні науки: теорія, історія,
інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 76–92.
214. Слободянюк Г.

Формально-організаційні

тенденції

психологічної підготовки студентів-педагогів у закладах вищої освіти

України / Г. Слободянюк // Наука і освіта. Психологія. Медицина. – Одеса,
2019. – № 3 (180). – С. 21–31.

ов

215. Смагіна Т. Умови розвитку гнучких навичок (soft skills)
педагогів у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації

/ Т. Смагіна, О. Шуневич // Український педагогічний журнал. – Київ,
2019. – № 2. – С. 73–80.

ук

216. Стеченко Т.

Міжкультурна

свідомість

як

результат

формування полікультурної мовної особистості майбутніх учителів

М.

іноземних мов / Т. Стеченко, Л. Ушакова // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 82–94.

На

217. Шевченко В. Підготовка фахівців до роботи з дітьми з
особливими потребами в сучасних умовах / В. Шевченко // Педагогічні

ім.

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 4 (88). –
С. 340–350.
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218. Video-based coaching in support of elementary teacher-candidate's
professional development / E. Chizhik, A. Chizhik, B. Burgess, M. Tanmajo,

D. Seng, M. Hernandez // Наука і освіта. Педагогіка. – Одеса, 2019. –
№ 4 (181). – С. 5–15.
Відео-тренінг

для

забезпечення

професійного

розвитку

вчителів

початкових класів.

219. Viznyuk I. Pedagogical skills of the teacher as a means of forming

а healthy lifestyle among students / I. Viznyuk // Наука і освіта. Психологія.
Медицина. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 5–9.

Педагогічна майстерність вчителя як засіб формування здорового
способу життя.

Воєнні науки

220. Гребенюк Л.

Практична

розробка

структурної

моделі

формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної взаємодії в

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки / Л. Гребенюк
// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. –

ов

№ 4 (88). – С. 27–38.

221. Вітченко А. О. Розвиток системи вищої військової освіти

України в контексті сучасних трансформаційних змін / А. О. Вітченко,

М.

Гуманітарні науки

Історія та археологія

ім.

На

ук

В. І. Осьодло // Наука і оборона. – Київ, 2019. – № 2. – С. 44–50.

47

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

222. Бездрабко В. В. Архівна освіта в Україні: стан і перспективи

/ В. В. Бездрабко // Сумський історико-архівний журнал. – Суми, 2018. –
№ 31. – С. 5–17.

223. Яновська Л. Г. Формування наукового світогляду у процесі
професійної

підготовки

міжпредметних

майбутніх

зв’язків

магістрів

/ Л. Г. Яновська

історії

засобами

// Науковий

вісник

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені
К. Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 42–46.

Філологія

224. Голуб І. Ю. Вправи для розвитку індивідуальних пізнавальних

здібностей студентів на заняттях з іноземної мови / І. Ю. Голуб // Іноземні
мови. – Київ, 2019. – № 4 (100). – С. 12–23.

225. Городнича Л. Формування професійної компетентності у

вищій школі засобом літературно-мистецького журналу як технології кейсметоду / Л. Городнича, М. Ольховик // Педагогічні науки: теорія, історія,

ов

інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 38–48.

226. Задільська Г. Когнітивно-комунікативний підхід до навчання

монологу та діалогу мовлення студентів-філологів ЗВО / Г. Задільська
// Молодь і ринок. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175). – С. 64–67.

ук

227. Ісакова Є.

ефективності

навчання

Інтернаціоналізація
англійської

мови

як

засіб

в Японії

підвищення

/ Є. Ісакова

М.

// Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації
та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-

На

практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац.
акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 53–57.

ім.

228. Ковтун О. В. Технологія формування іншомовної професійної

компетентності студентів в освітньому просторі закладу вищої освіти
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/ О. В. Ковтун // Науковий вісник Південноукраїнського національного

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2019. –
№ 3 (128). – С. 117–125.

229. Мірошниченко Л. Я.
літератури

в

контексті

"Українська

дисертаційних

робіт

оптика"

зарубіжної

/ Л. Я. Мірошниченко

// Літературознавчі студії. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 62–67.

Представлений комплексний аналіз дисертаційних робіт, що були
захищені в незалежній Україні зі спеціальності 10.01.04 "література

зарубіжних країн". Охарактеризовано динаміку захистів дисертацій,

виокремлено етапи зростання та вповільнення, визначено структуру
дисертацій за національними літературами.

230. Пак А. Использование лингвострановедческого материала в

процессе обучения корейскому языку украинских студентов / А. Пак
// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного

університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 116–
121.

231. Пасічник Т. Структура і зміст професійної компетентності
усного перекладача як основа розробки моделі його методичної

ов

компетентності / Т. Пасічник // Наукові записки Бердянського державного

педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ, 2019. –
Вип. 2. – С. 271–281.

232. Пахненко И. Формирование культуроведческой компетенции

ук

иностранных

студентов-русистов

средствами

специальных

М.

лингвистических дисциплин / И. Пахненко, С. Телетова // Педагогічні

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 6 (90). –

На

С. 108–119.

233. Петрушкова А. Забезпечення якості викладання іноземної

ім.

мови у закладах вищої освіти: методологічний вимір / А. Петрушкова
// Український педагогічний журнал. – Київ, 2019. – № 2. – С. 125–132.
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234. Підгурська В. Формування культури наукової мови студентів
у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним
спрямуванням)"

/ В. Підгурська,

І. Голубовська

// Український

педагогічний журнал. – Київ, 2019. – № 2. – С. 100–105.
235. Сімкова І.

Роль

автентичних

навчально-інформаційних

ресурсів у процесі професійної підготовки перекладачів / І. Сімкова
// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. –
№ 4 (88). – С. 116–127.

236. Шовковий В. Формування в майбутніх філологів-германістів

рефлексії як компонента компетентності в читанні / В. Шовковий,
Т. Шовкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 117–131.
237. Юдіна О.
фахових

дисциплін

Інтегроване

та

навчання

іноземної

мови

майбутніх

на

основі

менеджерів

інформаційно-

комунікаційних технологій / О. Юдіна // Наукові записки Бердянського

державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ,
2019. – Вип. 2. – С. 339–349.

ов

238. Bukach V. Country Studies in teaching foreign languages at higher

school / V. Bukach, G. Golubova // Науковий вісник Південноукраїнського

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. –
Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 26–32.

Інформаційні технології

М.

ук

Викладання краєзнавства та іноземної мови у вищій школі.

На

239. Доманецька І. М. Особливості формування комунікативних
компетенцій

майбутніх

IT-фахівців

у

середовищі

E-learning

ім.

/ І. М. Доманецька, В. М. Хроленко // IV Міжнародна науково-практична
конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8–10 листоп. 2017 р. :
50
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матеріали доповідей / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ, 2017. –
С. 267–268.

240. Доцільність введення дисципліни "Освітні технології та
навчання в цифрову епоху" у процес навчання майбутніх фахівців з
інформаційних

технологій

/ Т. Вакалюк,

А. Морозов,

А. Єфіменко,

Д. Антонюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету. Педагогічні науки. – Бердянськ, 2019. – Вип. 2. – С. 160–169.
241. Євтух В. Б.

Наукові

школи

у

контексті

дослідницьких

просторів: змагання міфів і реальностей / В. Б. Євтух // Галузеві соціології

в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій. – Київ, 2017. –
С. 69–83.

242. Красовська Г. В.
онлайн-курсу

Рекомендаційна

програмування

система

/ Г. В. Красовська,

адаптивного

Є. В. Кашперук

// V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології

та взаємодії" : 20–21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / М-во освіти і
науки України [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 383–384.

243. Маркова В. Медіаосвіта в системі соціальних комунікацій:

ов

теоретичний аспект / В. Маркова // Вісник Книжкової палати. – Київ,
2019. – № 10 (279). – С. 16–20.

244. Морозов В. В. Особливості підготовки магістрів з управління

проектами через практичний підхід / В. В. Морозов, Г. М. Стешенко

ук

// IV Міжнародна

науково-практична

конференція

"Інформаційні

технології та взаємодії" : 8–10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / М-во

М.

освіти і науки України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 83–84.
245. Педагогічні умови формування професійної компетентності

На

майбутніх

фахівців

/ А. М. Гафіяк,

з

інформаційно-комунікаційних

М. М. Дяченко-Богун,

О. І. Міхеєнко,

технологій

А. В. Ткаченко

ім.

// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного
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університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 84–
91.

246. Трифонова О. Концепція розвитку інформаційно-цифрової
компетентності

майбутніх

фахівців

комп’ютерних

технологій

/ О. Трифонова // Український педагогічний журнал. – Київ, 2019. – № 2. –
С. 45–52.

247. Трифонова О.

Теоретико-методологічна

основа

розвитку

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних
технологій в умовах інтегративності фізики і технічних дисциплін
/ О. Трифонова

// Педагогічні

науки:

теорія,

історія,

інноваційні

технології. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 161–173.

Культура і мистецтво

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

248. Гуменчук А. В. Модель інтелектуалізації вищої бібліотечно-

ов

інформаційної освіти / А. В. Гуменчук // Вісник Харківської державної

академії культури. Соціальні комунікації. – Харків, 2019. – Вип. 55. –

Математика

М.

ук

С. 70–81.

249. Гулівата І. О.

Сучасні

освітні

технології:

особливості

На

представлення навчального контенту вищої та прикладної математики
/ І. О. Гулівата, І. І. Ніколіна // Фізико-математична освіта. – Суми, 2019. –

ім.

Вип. 3 (21). – С. 48–52.
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250. Євтушенко Н.
кваліфікації

Порівняльний

вчителів

аналіз

систем

природничо-математичних

підвищення

предметів

у

післядипломній освіті України і Республіки Польща / Н. Євтушенко
// Освітологія. – Київ, 2019. – № 8. – С. 43–49.

251. Михайленко І. Методичні аспекти впровадження моделі
змішаного навчання при вивченні вищої математики в технічних закладах

вищої освіти / І. Михайленко, В. Нестеренко // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 97–108.

Охорона здоров’я

252. Беспалова О. Питання фізкультурно-оздоровчих технологій у
науково-практичному дискурсі / О. Беспалова, Т. Бугаєнко, Н. Авраменко
// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. –
№ 4 (88). – С. 247–256.

253. Дегтяренко Т. Психофізіологічне забезпечення адаптивності

студентів до фізичних навантажень / Т. Дегтяренко, Р. Яготін, Є. Долгієр

ов

// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. –
№ 3 (87). – С. 211–221.

254. Жамардій В. Динаміка фізичного розвитку студентів після

впровадження

методичної

системи

фітнес-технологій

/ В. Жамардій

ук

// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. –
№ 3 (87). – С. 222–233.

студент

–

М.

255. Зайцева Ю. Трисуб’єктна взаємодія в системі "викладач –
учитель

фізичної

культури"

/ Ю. Зайцева,

Н. Сергій

Проаналізовано

зміст

та

форми

освітнього

процесу

студентів

факультетів фізичного виховання з організації фізкультурно-спортивної

ім.

На

// Освітологія. – Київ, 2019. – № 8. – С. 97–102.

роботи.
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256. Кічула М. Творчо-педагогічний аспект навчання студентівмедиків

/ М. Кічула,

Т. Саварин

// Педагогічна

компаративістика

і

міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у

глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7–
8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед. наук України
[та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 155–156.
257. Марчук І.

Імітаційні

методи

формування

економічної

компетентності в майбутніх магістрів медицини / І. Марчук // Український
педагогічний журнал. – Київ, 2019. – № 2. – С. 133–140.

258. Формування культури здоров’я студентської молоді як
педагогічна проблема

/ О. І. Міхеєнко,

М. М. Дяченко-Богун

// Науковий

Г. М. Мешко, В. Литвиненко,

вісник

Південноукраїнського

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. –
Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 47–54.

259. Цуркан М. В. Критеріальний підхід до визначення рівнів
сформованості професійно-комунікативної компетентності іноземного

студента-медика / М. В. Цуркан // Науковий вісник Південноукраїнського

ов

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. –

ук

Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 102–108.

Право

260. Грузінова Л. Алгоритм створення силабусу: трудове право ЄС

М.

/ Л. Грузінова, О. Грузінов // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січ.
(№ 2). – С. 40–41.

На

Персоніфікована програма викладача для навчання студентів.

261. Кузьменко Д. Саморегуляція майбутніх юристів в освітньому

ім.

процесі закладів вищої освіти / Д. Кузьменко // Молодь і ринок. –
Дрогобич, 2019. – № 8 (175). – С. 135–139.
54

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

262. Шаркова І. М.
освітянській

традиції:

Фундаментальні

"європеїзація"

цінності

юридичної

освіти

в

античній

в

Україні

/ І. М. Шаркова // Правове регулювання економіки. – Київ, 2017. – № 16. –
С. 243–253.

Природничі науки

Екологія

263. Андрущенко В. Екологічна парадигма української освіти

/ В. Андрущенко // Вища освіта України. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 5–
12.

Фізика та астрономія

264. Трифонова О. Компоненти методичної системи розвитку
інформаційно-цифрової компетентності у навчанні фізики і технічних

дисциплін при підготовці майбутніх фахівців комп’ютерних технологій

ов

/ О. Трифонова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного

Соціальні та поведінкові науки

М.

ук

університету. Педагогічні науки. – Бердянськ, 2019. – Вип. 2. – C. 299–309.

На

Економіка

265. Гаврілова Л. Використання засобів мобільного навчання у
англомовної

ім.

формуванні

компетентності
55
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/ Л. Гаврілова, М. Ябуров // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
технології. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 14–27.

266. Гарбуза Т. Перспективи використання змішаного навчання
іноземних

мов

у

підготовці

майбутніх

економістів

/ Т. Гарбуза

// Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації
та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-

практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац.
акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 150–151.

267. Загородня А. Аналіз ролі віртуальної академічної мобільності
у

професійній

підготовці

фахівців

економічної

галузі

України

/ А. Загородня // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018:
трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали

II Міжнар. наук.-практ. конференції 7–8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез
доп.] / Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. –
С. 153–155.

ов

Психологія

268. Котух О. В.

особливостей

Інтегративний

становлення

підхід

автентичності

до

дослідження

майбутніх

психологів

/ О. В. Котух // Актуальні проблеми психології. Методологія і теорія

ук

психології. – Київ, 2018. – Т. 14, вип. 1. – С. 165–174.

269. Черепєхіна О. Сучасні підходи до визначення педагогічної
майбутнього

М.

компетентності

викладача

психології

Соціологія

ім.

На

// Освітологія. – Київ, 2019. – № 8. – С. 103–110.
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270. Звєгинцова М. Копірайтинг та особливості його викладання

майбутнім фахівцям у галузі соціальних комунікацій / М. Звєгинцова
// Вісник Книжкової палати. – Київ, 2019. – № 10 (279). – С. 20–24.

Соціальна робота

271. Богданова І. М.
компетентності

майбутніх

Зміст

соціальних

професійно-мобілізаційної

працівників

/ І. М. Богданова

// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного

університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 20–
25.

272. Курінна Л.

Структура

соціокультурної

компетентності

майбутніх соціальних працівників / Л. Курінна // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 86–97.

Транспорт

ов

273. Токуєва А. Ґенеза змісту підготовки майбутніх фахівців у

закладах вищої освіти морського профілю в Україні (кінець ХХ – початок
ХХІ століття) / А. Токуєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні

Учасники навчально-виховного процесу

М.

ук

технології. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 225–235.

274. Балахтар К. С.

ім.

На

Професорсько-викладацький склад
Креативність

як

складова

професійної

компетентності викладача іноземної мови / К. С. Балахтар // Актуальні
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проблеми психології. Методологія і теорія психології. – Київ, 2019. – Т. 14,
вип. 2. – С. 54–61.

275. Бондаренко К. О.
науково-педагогічних

Правові

працівників

засади

соціального

України

захисту

/ К. О. Бондаренко,

О. В. Тищенко // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах

євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників міжнар. наук.практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
[та ін.]. – Київ, 2019. – С. 191–194.

276. Галіцан О. А. Фасилітаційна компетентність викладача вищої

школи як суб’єкта педагогічної діяльності / О. А. Галіцан, Т. И. Койчева,
З. Н. Курлянд // Науковий вісник Південноукраїнського національного

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2019. –
№ 4 (129). – С. 84–89.

277. Ілляхова М.

Креативні

практики

у

безперервному

професійному розвитку науково-педагогічних працівників / М. Ілляхова
// Український педагогічний журнал. – Київ, 2019. – № 2. – С. 38–44.

278. Мотрук Т. О. Особливості психосоматичних порушень у

ов

викладачів ВНЗ та вчителів ЗОШ: аналіз результатів експериментального
дослідження

/ Т. О. Мотрук,

К. М. Пасько

// Актуальні

проблеми

психології. Методологія і теорія психології. – Київ, 2019. – Т. 14, вип. 2. –

ук

С. 256–265.

М.

Студенти, студентське самоврядування

279. Асєєва О. А. Інформаційна війна як негативний чинник впливу

На

на процес соціальної адаптації студентської молоді Донбасу / О. А. Асєєва
// Education and pedagogical sciences. – Старобільськ, 2019. – № 1 (170). –

ім.

С. 5–12.
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280. Балашов Е. М.
процесі

Діагностика

метакогнітивного

рефлексивності

моніторингу

студентів

навчальної

у

діяльності

/ Е. М. Балашов // Актуальні проблеми психології. Методологія і теорія
психології. – Київ, 2019. – Т. 14, вип. 2. – С. 35–43.
281. Балашов Е. М.

Психологічні

особливості

рефлексії

в

навчальній діяльності студентів / Е. М. Балашов // Актуальні проблеми

психології. Методологія і теорія психології. – Київ, 2018. – Т. 14, вип. 1. –
C. 26–44.

282. Блашкова О.

Діагностика

сформованості

гуманістичних

цінностей студентів природничих спеціальностей / О. Блашкова // Молодь і
ринок. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175). – С. 140–145.

283. Вашека Т. В. Індивідуально-психологічні чинники розвитку
хронічної втоми у студентської молоді / Т. В. Вашека, С. В. Тукаєв

// Актуальні проблеми психології. Методологія і теорія психології. – Київ,
2019. – Т. 14, вип. 2. – С. 79–89.

284. Зленко А. Соціокомунікативні аспекти розвитку студентського

самоврядування українських вишів / А. Зленко // Соціум. Документ.

ов

Комунікація. Філологічні науки. – Переяслав-Хмельницький, 2019. –
Вип. 7. – С. 137–159.

285. Коляда Н. Самооцінка стану здоров’я першокурсників як

показник успішної адаптації: соціально-психологічний аспект / Н. Коляда,

ук

С. Король // Український педагогічний журнал. – Київ, 2019. – № 2. –
С. 15–20.

М.

286. Мірошниченко O. Психолого-педагогічні засоби формування

позитивно-дієвого

ставлення

до

власного

здоров’я

у

студентів

На

/ O. Мірошниченко, Н. Світлична, І. Табачник // Наука і освіта. Психологія.
Медицина. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 40–46.

ім.

287. Причини

виникнення

та

особливості

перебігу

внутрішньоособистісного конфлікту у студентів-медиків / А. С. Борисюк,
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М. П. Тимофієва,

О. І. Павлюк,

А. О. Міхєєв

// Актуальні

проблеми

психології. Методологія і теорія психології. – Київ, 2018. – Т. 14, вип. 1. –
С. 54–66.

288. Слуцький Я. Компетентнісний підхід як елемент адаптації
особистості

іноземного

студента

/ Я. Слуцький

// Наукові

записки

Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. –
Бердянськ, 2019. – Вип. 2. – С. 282–290.

289. Сорока В. "Їхнім мріям не можна заважати" / В. Сорока
// Сучасна освіта України. – Київ, 2020. – 24 лют. (№ 8). – С. 1, 10–11.

Фахівець з освіти та експерт Лабораторії інновацій при Гарвардському

університеті Тоні Вагнер виділяє сім необхідних у ХХІ столітті навичок,
потрібних студентам.

290. Стовбун О. А. До теоретичного аналізу процесів становлення
професійної ідентичності працюючих студентів вищого технічного закладу

освіти / О. А. Стовбун // Актуальні проблеми психології. Методологія і
теорія психології. – Київ, 2019. – Т. 14, вип. 2. – С. 348–356.
291. Шейко А. О.

Психологічні

аспекти

адаптації

студентів-

іноземців до навчання в Україні / А. О. Шейко // Актуальні проблеми

ов

психології. Методологія і теорія психології. – Київ, 2019. – Т. 14, вип. 2. –
С. 437–443.

292. Якубовська М. Аксіологічні засади у системі творення

культурологічної

/ М. Якубовська

ук

студента

компетентності:

модель

// Молодь

і

формування

ринок. –

особистості

Дрогобич,

2019. –

М.

№ 8 (175). – С. 90–94.
293. Tan Xiao

Essence

and

Structure

of

the

Formation

of

На

Communicative Competence of Students / Tan Xiao // Professional education:
methodology, theory and technologies = Професійна освіта: методологія,

ім.

теорія та технології. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – P. 225–237.
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Суть

і

структура

формування

комунікативної

компетентності

студентів.

Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти

294. Авшенюк Н. Роль міжнародних організацій у розвитку
транснаціональної освіти / Н. Авшенюк // Педагогічна компаративістика і

міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у

глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7–
8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед. наук України
[та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2018. – С. 70–71.

295. Відновити конкурси // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. –
24 лют. (№ 8). – С. 2.

Україна і США планують відновити конкурси двосторонніх наукових

проєктів, а також розвивати інші можливості для проведення спільних

досліджень та наукової співпраці. Проєкт закону про продовження дії

цієї Угоди був розроблений МОН і схвалений Кабінетом Міністрів –
19 лют. 2020 року. Надалі він буде переданий для прийняття до Верховної

ов

Ради.

296. Дослідження в об’єктиві міжнародних інтересів // Світ. – Київ,

2020. – Січ. (№ 3/4). – С. 1.
Українські

та

польські

науковці

разом

працюватимуть

над

ук

п’ятнадцятьма двосторонніми науковими проєктами в 2020–2021 роках.

297. Локшина О. Стратегічні орієнтири міжнародних організацій у

М.

галузі освіти / О. Локшина // Український педагогічний журнал. – Київ,

На

2019. – № 2. – С. 5–14.

298. Сушик О. Академічна мобільність українських студентів в

ім.

історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви / О. Сушик, І. Сушик
// Освітологія. – Київ, 2019. – № 8. – С. 8–18.
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299. Уроки PISA // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. – 10 лют.
(№ 6). – С. 11.

Наприкінці минулого року був представлений Національний звіт за
результатами Міжнародного дослідження якості освіти PISA–2018.

Управління в системі вищої освіти та ЗВО

300. Білощицький А. О.
векторного

управління

Застосування

методології

науково-дослідною

проектно-

діяльністю

/ А. О. Білощицький, О. Ю. Кучанський, Ю. В. Андрашко // V Міжнародна

науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" :
20–21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / М-во освіти і науки України
[та ін.]. – Київ, 2018. – С. 72–73.

301. Білощицький А. О. Методи оцінки результатів науководослідної діяльності структурних підрозділів ВНЗ / А. О. Білощицький,

О. Ю. Кучанський, Ю. В. Андрашко // IV Міжнародна науково-практична

конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8–10 листоп. 2017 р. :

ов

матеріали доповідей / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ, 2017. –
С. 25–26.

302. Василенко В.

Визначення

іміджевих

маркерів

цільової

аудиторії як один з етапів формування іміджу закладу вищої освіти

ук

/ В. Василенко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2019. – № 10 (279). –
С. 25–29.

Юйцзін.

Емпіричне

М.

303. Дін

дослідження

стану

готовності

майбутнього менеджера освітнього закладу до самопроектування / Дін

На

Юйцзін

// Науковий

вісник

Південноукраїнського

національного

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2019. –

ім.

№ 4 (129). – С. 64–68.
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304. Мармаза О. Інновації в управлінні закладом освіти в контексті
гуманістичного підходу / О. Мармаза, Д. Козлов // Педагогічні науки:

теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 289–
299.

305. Мороз С. А. Результати оцінювання якості вищої освіти

студентами українських ЗВО як підґрунтя для вдосконалення механізмів

державного управління якістю надання освітніх послуг / С. А. Мороз
// Вісник Національної академії державного управління при Президентові
України. Державне управління. – Київ, 2019. – № 3 (94). – С. 98–106.

306. Сисоєв О. Ліцензування у сфері освіти: адміністративноправові аспекти / О. Сисоєв // Освітологія. – Київ, 2019. – № 8. – С. 72–80.
307. Сіренко Р. Р.

Удосконалення

державного

регулювання

фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України :
монографія / Р. Р. Сіренко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т

ім. Івана Франка, М-во оборони України, Нац. ун-т цивільного захисту
України. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 307, [1] с.

308. Huan Zhou. Technologies for HR-management in educational

ов

projects / Huan Zhou // V Міжнародна науково-практична конференція
"Інформаційні технології та взаємодії" : 20–21 листоп. 2018 р. : матеріали
доповідей / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 54–55.
Технології управління персоналом в освітніх проектах.

ук

309. Ji Chen. Project management for education in accordance with

globalization

process

/ Ji

Chen

// V Міжнародна

науково-практична

М.

конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20–21 листоп.
2018 р. : матеріали доповідей / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ,

Управління проектами для освіти відповідно до глобалізаційного процесу.

310. Ting Zhu. Strategy to incrtase the competitiveness of the university

ім.

На

2018. – С. 57–58.

and its educational services / Ting Zhu // V Міжнародна науково-практична
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конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20–21 листоп.
2018 р. : матеріали доповідей / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ,
2018. – C. 64–65.

Стратегія підвищення конкурентоспроможності університету та його
освітніх послуг.

311. Xu Huilin. Information technology of scientific partners selection

/ Xu Huilin // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні

технології та взаємодії" : 20–21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / Мво освіти і науки України [та ін.]. – Київ, 2018. – C. 68–69.
Інформаційні технології відбору наукових партнерів.

Фінансово-економічні відносини у сфері вищої освіти, науки

312. Показники бюджету // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. –
3 лют. (№ 5). – С. 4.

313. Премії перспективним // Сучасна освіта України. – Київ,
2020. – 17 лют. (№ 7). – С. 7.

Розвиток дослідницької інфраструктури, зміна стимулів фінансування та

ов

реформа управління наукою, нові умови для трансферу технологій – це
основні напрями подальшого розвитку науки в Україні. Про це зазначила
Міністр освіти і науки України Ганна Новосад під час вручення премії

Президента України для молодих вчених за 2019 рік. Захід проходив за

ук

участі Президента Володимира Зеленського, а також членів Уряду в

приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

М.

Володимир Зеленський особисто привітав усіх лауреатів стипендії та

На

вручив їм нагороди.

314. Пріоритет – фінансування сильних закладів // Сучасна освіта

ім.

України. – Київ, 2020. – 3 лют. (№ 5). – С. 1, 5.
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315. [Розподіл обсягів держфінансування між університетами на

2020 рік: повідомлення] // Голос України. – Київ, 2020. – 31 січ. (№ 19). –
С. 4.

На сайті МОН оприлюднили схему та підсумки розподілу обсягів

держфінансування між університетами на 2020 рік. Відтепер фактична
кількість

студентів-бюджетників

(контингент)

–

лише

один

із

показників, які впливають на формування кошторису вишу.

316. Рощик І. А. Диференціація заробітної плати за освітою як

чинник розвитку інтелектуального людського потенціалу / І. А. Рощик
// Ринок праці та зайнятість населення. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 39–
46.

317. Рябчун Ю. Как изменятся принципы финансирования вузов. В

МОН призвали вузы объединяться, чтобы эффектнее использовать

ресурсы / Ю. Рябчун // Деловая столица. – Киев, 2020. – 10 февр. (№ 3). –
С. 26.

318. Савіна Н. Б. Тенденції фінансового забезпечення освітньої

галузі національної економіки / Н. Б. Савіна, Н. І. Дорощук // Вісник
Національного

університету

водного

господарства

та

ов

природокористування. Економічні науки. – Рівне, 2018. – Вип. 4 (84). –
С. 277–285.

319. Савіна Н. Б. Тенденції фінансового забезпечення освітньої

галузі національної економіки / Н. Б. Савіна, Н. І. Дорощук // Вісник

ук

Національного

університету

водного

господарства

та

С. 82–90.

М.

природокористування. Економічні науки. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (86). –

На

320. Фінансування – за новою формулою // Сучасна освіта

ім.

України. – Київ, 2020. – 3 лют. (№ 5). – С. 2.
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321. Шулікін Д.

Підтримка

молоді

й

зарплати

науковців

/ Д. Шулікін // Сучасна освіта України. – Київ, 2020. – 10 лют. (№ 6). – С. 1,
5.

Законопроект щодо підтримки молоді й норма стосовно зарплат
науковців – які рішення були ухвалені на засіданні Комітету Верховної
Ради України з питань освіти, науки та інновацій?

Правові питання вищої школи

322. Гузенко О. Про виплату премії / О. Гузенко // Праця та
зарплата. – Київ, 2019. – 18 груд. (№ 18). – С. 9.

323. Гузенко О. Щодо врахування квартальної премії в розрахунок

середньої зарплати / О. Гузенко // Праця та зарплата. – Київ, 2019. –
18 груд. (№ 18). – С. 9.

324. Дровніна О. Про звільнення працівників, якщо з ними

втрачено зв’язок / О. Дровніна // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 18 груд.
(№ 18). – С.14.

325. Євтушенко Ю. Порядок обчислення стажу для виплати

ов

надбавки за вислугу років / Ю. Євтушенко // Праця та зарплата. – Київ,
2019. – 18 груд. (№ 18). – С. 12.

326. Законов А. Яка тривалість відпустки у зв’язку із навчанням

ук

/ А. Законов, Л. Штронда // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 24 груд.
(№ 19). – С. 5.

М.

327. Каневець-Цибулько Т. Щодо працевлаштування студента

/ Т. Каневець-Цибулько // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 4 груд.

На

(№ 16). – С. 11.

328. Косухіна Т.

Щодо

професії

"фінансист"

[Чи

міститься

ім.

професія "фінансист" у класифікаторі професій?] / Т. Косухіна // Праця та
зарплата. – Київ, 2019. – 18 груд. (№ 18). – С. 9.
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329. Коцурак О. Щодо виплати грошової допомоги під час виходу

на пенсію викладачу ВНЗ / О. Коцурак // Праця та зарплата. – Київ, 2020. –
9 січ. (№ 1 ). – С. 14.

330. Уложенко В. М.

Правові

аспекти

розвитку національної

системи закладів вищої освіти / В. М. Уложенко // Правове регулювання
економіки. – Київ, 2017. – № 16. – С. 253–264.

331. Щодо питань оплати праці працівників у закладах вищої

освіти : відповідь, що надійшла з Міністерства освіти і науки України
// Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 9 січ. (№ 1 ). – С. 19.

"1. Чи має право керівник ВНЗ установлювати надбавку за складність та

напруженість у праці працівникові, які тільки прийшов на роботу?

2. Якщо у ВНЗ майже все відділення студентів відправили на
індивідуальну форму навчання, чи має право керівник залишати оплату
праці викладачів такою самою, як і в ситуації, коли студенти проходять

повноцінний навчальний процес в аудиторіях? Якщо 90% студентів

навчається за індивідуальним графіком, чи має право керівник оплачувати

М.

ім.

На

ук

ов

працю завідуючого відділенням?".
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Список книжкових видань, матеріали з яких уміщено у

покажчику (монографії, підручники, навчальні посібники,
матеріали конференцій тощо)

Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб.
матеріалів міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац.

ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка
краєзнавців

України,

Київ.

міська

орг. ;

[упоряд.:

Н. В. Терес,

О. П. Гончаров ; редкол.: О. П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант,
2019. – 330, [1] с.

Международные

и

национальные

организации

в

области

исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО, МААН, Нац. акад.
наук Украины [и др.] ; [отв. ред.: Б. А. Малицкий, Ю. А. Храмов ; сост.:

А. С. Вашуленко, О. А. Грачев, Л. Ф. Кавуненко и др.]. – Киев : Феникс,
2017. – 70, [1] с.

Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта

– 2018:

трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі = Comparative

ов

and international education – 2018: transformations and innovations in
education in the globalized world = Педагагічная кампаратывістыка і

міжнародная адукацыя – 2018: трансформацыі і інавацыi у адукацыі у

глабалізаваным свеце : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7–

ук

8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед. наук України,

Ін-т педагогіки НАПН України, Наук.-метод. установа "Нац. ін-т освіти"

М.

М-ва освіти Респ. Білорусь ; [редкол.: О. Локшина (голов. ред.) та ін.]. –

На

Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – 256, [2] с.
Правове

забезпечення

соціальної

безпеки

в

умовах

ім.

євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників міжнар. наук.практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
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[та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України

М. І. Іншина, канд. юрид. наук М. Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. –
297 с.

Пугач Б. Я.

Научные

школы

Харьковского

университета

в

микробиологии / Б. Я. Пугач ; М-во образования и науки Украины, Харьк.
нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. –
274, [2] с.

V Міжнародна

науково-практична

конференція

"Інформаційні

технології та взаємодії" : 20–21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / Мво освіти і науки України [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет",
2018. – 388, [1] с.

Сіренко Р. Р.

Удосконалення

державного

регулювання

фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України :
монографія / Р. Р. Сіренко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т

ім. Івана Франка, М-во оборони України, Нац. ун-т цивільного захисту
України. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 307, [1] с.
Слов’янознавство

в

Харківському

університеті

(1991–2016) :

ов

бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т
ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Центр болгаристики та балкан.

дослідж. ім. Марина Дринова, Іст. ф-т ; [уклад. О. С. Журавльова ; наук.

ред. С. Ю. Страшнюк ; вступ. ст. С. Ю. Страшнюка]. – Харків : Майдан,

ук

2017. – 95, [1] с.

IV Міжнародна

науково-практична

конференція

"Інформаційні

М.

технології та взаємодії" : 8–10 истоп. 2017 р. : матеріали доповідей / М-во
науки і освіти [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2017. –

На

281, [1] с

Швець В.

Михайло

Грушевський

і

Львівський

університет :

ім.

суспільно-іконогр. нарис : [книга-альбом] / Володимир Швець ; [передм.
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О. Сухий] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана

М.

ім.

На

ук

ов

Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 146, [2] с.
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Список видань, матеріали з яких уміщено у покажчику
Актуальні питання мистецької педагогіки. – Хмельницький,
2019. – Вип. 10.

Актуальні проблеми психології. Методологія і теорія психології. –
Київ,

2018. – Т. 14, вип. 1.
2019. – Т. 14, вип. 2.

Батуринська старовина. – Київ,
2019. – Вип. 7 (11).
Бізнес Інформ. – Харків,

2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар’єри входу на зовнішні
ринки.

Біологія і хімія в рідній школі. – Київ,
2019. – № 6 (135).

Вища освіта України. – Київ,
2019. – № 4 (75).

ов

Вісник Книжкової палати. – Київ,

2019. – № 10 (279); № 11 (280).

Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Економічні науки. – Рівне,

2019. – Вип. 2 (86).

М.

Вісник Національної академії державного управління при
Президентові України. Державне управління. – Київ,
2019. – № 3 (94).

Вісник післядипломної освіти. Педагогічні науки. – Київ,
2019. – Вип. 9 (38).

ім.

На

ук

2018. – Вип. 4 (84);

Вісник Харківського національного університету імені
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В. Н. Каразіна. Історія України. Українознавство: історичні та
філософські науки. – Харків,
2018. – Вип. 27.

Вісник Харківської державної академії культури. Соціальні
комунікації. – Харків,
2019. – Вип. 55.

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні
науки. – Хмельницький,
2019. – № 2.

Голос України. – Київ,

2020. – 29 січ. (№ 17); 31 січ. (№ 19); 4 лют. (№ 21); 21 лют.
(№ 34).

Деловая столица. – Киев,

2020. – 10 февр. (№ 3).
День. – Київ,

2020. – 7–8 лют. (№ 22/23); 19 лют. (№ 30).
Записки історичного факультету. – Одеса,

ов

2017. – Вип. 28.

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – Харків,
2013. – Вип. 40.

Іноземні мови. – Київ,

Інтелектуальна власність в Україні. – Київ,

М.

2019. – № 10.

Інформаційний збірник для освітян. – Київ,
2020. – № 1; № 2.

Історико-правовий часопис. – Луцьк,
2018. – № 2 (12).

ім.

На

ук

2019. – № 4 (100).

КП в Украине. – Киев,
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2020. – 16–23 янв. (№ 5); 5 февр. (№ 16).

Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ,
2019. – Лист.–Груд. (число 11/12).
Літературознавчі студії. – Київ,
2019. – Вип. 2 (56).

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. –
Луцьк, 2018. – № 2 (4).

Молодь і ринок. – Дрогобич,
2019. – № 8 (175).

Наука і оборона. – Київ,
2019. – № 2.

Наука і освіта. Педагогіка. – Одеса,
2019. – № 4 (181).

Наука і освіта. Психологія. Медицина. – Одеса,
2019. – № 3 (180).

Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса,

ов

2019. – № 3 (128); № 4 (129).

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету. Педагогічні науки. – Бердянськ,
2019. – Вип. 2.

університету. – Запоріжжя,

М.

2018. – Вип. 51.

Освіта. – Київ,

2020. – 22–29 січ. (№ 3/4); 5–12 лют. (№ 5/6).
Освітологія. – Київ,
2019. – № 8.

ім.

На

ук

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми,
73
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2019. – № 3 (87); № 4 (88); № 6 (90).

Повідомлення Української ономастичної комісії. – Київ,
2016. – Вип. 2 (17).

Правове регулювання економіки. – Київ,
2017. – № 16.

Праця та зарплата. – Київ,

2019. – 4 груд. (№ 16); 18 груд. (№ 18); 24 груд. (№ 19);
2020. – 9 січ. (№ 1 ).

Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. – Дніпропетровськ,
2017. – Вип. 15.

Ринок праці та зайнятість населення. – Київ,
2019. – № 1/2 (58).
Світ. – Київ,

2020. – Січ. (№ 3/4); Січ. (№ 5/6).

Соціум. Документ. Комунікація. Філологічні науки. – ПереяславХмельницький,
2019. – Вип. 7.

ов

Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ,
2020. – Лют. (№ 2).

Сумський історико-архівний журнал. – Суми,
2018. – № 31.

2020. – 3 лют. (№ 5); 10 лют. (№ 6); 17 лют. (№ 7); 24 лют.

М.

(№ 8).

Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки,
культурологічні науки. – Харків,
2018. – Вип. 2 (16).
Україна – Китай. – Київ,

ім.

На

ук

Сучасна освіта України. – Київ,

2019. – № 2 (16) : 20 років журналу; № 3 (17) : 70 років
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утворення Китайської Народної Республіки.
Україна молода. – Київ,

2020. – 28 січ. (№ 9); 5 лют. (№ 13); 26 лют. (№ 22).
Українознавство. – Київ,
2016. – № 2 (59).

Український педагогічний журнал. – Київ,
2019. – № 2.

Український тиждень. – Київ,
2019. – № 47 (627).

Урядовий кур’єр. – Київ,

2020. – 29 січ. (№ 17); 30 січ. (№ 18); 1 лют. (№ 20);
18 лют. (№ 31); 21 лют. (№ 34).
Фізико-математична освіта. – Суми,
2019. – Вип. 3 (21).

Юридична газета. – Київ,

2020. – 28 січ. (№ 2).

Education and pedagogical sciences. – Старобільськ,

ов

2019. – № 1 (170).

Europska veda : vedecky casopis. – Podhajska,
2018. – Roc. 2, 6/2018.

L’Edition of Universite Paris-Saclay. – Saint-Aubin,

Professional education: methodology, theory and technologies =
освіта:

методологія,

М.

Професійна

теорія

Pereiaslav-Khmelnytskyi,
2018. – Vol. 8.

Universum historiae et archeologiae. – Дніпро,
2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2.

ім.

На

ук

2019. – Iss. 10; Iss. 11.
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та

технології. –

