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

Вища освіта і наука
науково-аналітичний огляд
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ук
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Вища освіта і наука : науково-аналітичний огляд / Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Інформ.-бібліогр. від. ;

[упоряд.: Т. М. Бєлоусова, А. В. Козонущенко ; за заг. ред. І. І. Тіщенко ;
наук. ред. д-р наук з соціальних комунікацій О. О. Сербін]. – Київ : [Б. в.],
2018. – 2017, № 11/12 (листопад–грудень). – 118 с.

Мета науково-аналітичного огляду – інформування про публікації з
історії та сьогодення і перспектив розвитку сучасної вищої освіти та науки, як
в Україні, так і за її межами. В огляді представлені матеріали з наступних

питань в галузі освіти та науки: законодавче, організаційне та фінансове її
забезпечення, а також розглядаються проблеми розвитку університетської

освіти (форми організації навчальної діяльності, методики викладання
відповідних дисциплін).

ов

Цей покажчик репрезентує матеріали з поточних надходжень до фондів
Наукової

бібліотеки

ім.

М. Максимовича:

навчальну

та

монографічну

літературу, періодичні видання та матеріали конференцій.

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

М.

ім.

На

ук

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

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення

гарантій безпеки дітей : Закон України від 7 листопада 2017 р. № 2180-VIII
// Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. – 29 листоп. (№ 225). – С. 4.
2.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо підвищення пенсій : Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII
// Офіційний вісник України. – Київ, 2017. – № 82. – С. 9–42.
3.

Про внесення зміни до розділу XV «Прикінцеві та перехідні

положення» Закону України «Про вищу освіту» щодо діяльності вищих
навчальних закладів на підконтрольній українській владі території

Донецької та Луганської областей : Закон України від 11 липня 2017 р.

№ 2122-VIII // Відомості Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 33. –
С. 23.
4.

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII

// Відомості Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 38/39. – С. 5–117.
5.

Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Вища освіта

ов

України») між Україною та Європейським інвестиційним банком : Закон

України від 5 листопада 2017 р. № 2186-VIII // Урядовий кур’єр. – Київ,
2017. – 5 груд. (№ 229). – С. 4.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан

ук

6.

та проблеми фінансування освіти і науки в Україні» : постанова Верховної

М.

Ради України від 12 липня 2017 р. № 2133-VIII // Відомості Верховної Ради

Укази та розпорядження Президента України

ім.

На

України. – Київ, 2017. – № 34. – С. 32–52.
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7.

Державні премії України в галузі освіти // Освіта України. –

Київ, 2017. – 27 листоп. (№ 46). – С. 5.

«…Відповідно до Указу Президента України №374/2017 на підставі
подання Комітету з Державної премії України присуджено Державні
премії України в галузі освіти 2017 року».

8.

Питання

Національного

університету

«Чернігівський

колегіум» імені Т. Г. Шевченка : Указ Президента України від 4 жовтня
2017 р. № 305/2017 // Офіційний вісник України. – Київ, 2017. – № 81. –
С. 5.
9.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди

Дня працівників освіти : Указ Президента України від 28 вересня 2017 р.
№ 286

// Офіційний

вісник

Президента

України. –

Київ,

2017. –

№ 23 (392). – С. 3–7.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
10.

Деякі питання утворення військових навчальних підрозділів

вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від

25 жовтня 2017 р. № 809 // Офіційний вісник України. – Київ, 2017. –

ов

№ 88. – С. 69; Те саме // Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. – 31 жовт.
(№ 204). – С. 9.
11.

державного

Питання оплати праці працівників Національної академії
управління

при

Президентові

України,

Національного

ук

інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної

М.

Ради України, посади яких не належать до посад державної служби :
постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 930

На

// Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. – 13 груд. (№ 235). – С. 10.
12.

Про внесення змін до Порядку використання коштів,

ім.

передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій
студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету
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Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 740 // Офіційний вісник
України. – Київ, 2017. – № 82. – С. 51–56.
13.
коштів,

Про внесення змін до Порядку використання у 2017 році
передбачених

Загальнодержавної

у

державному

цільової

бюджеті

науково-технічної

для

космічної

виконання

програми

України на 2013–2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від

13 грудня 2017 р. № 988 // Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. – 21 груд.
(№ 241). – С. 4.
14.

Про залучення позики від Північної екологічної фінансової

корпорації для реалізації проекту «Вища освіта України» : розпорядження

Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 854-р // Урядовий
кур’єр. – Київ, 2017. – 7 груд. (№ 231). – С. 4.

«...Визнати за доцільне залучення позики для реалізації проекту "Вища
освіта України" від Північної екологічної фінансової корпорації у розмірі
30 млн євро».

15.

Про заснування академічних стипендій імені Героїв Небесної

Сотні : постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р.
№ 896 // Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. – 30 листоп. (№ 226). – С. 11.
16.

Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції

ов

реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до

2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня
2017 р. № 878-р // Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. – 13 груд. (№ 235). –
С. 11.

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів

ук

17.

М.

України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету

Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 949-р // Урядовий кур’єр. –

На

Київ, 2017. – 27 груд. (№ 244). – С. 10.
18.

Про утворення Організаційного комітету з підготовки та

ім.

проведення Універсіад України : розпорядження Кабінету Міністрів
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України від 1 грудня 2017 р. № 858-р // Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. –
19 груд. (№ 239). – С. 4.

Накази, листи, повідомлення Міністерства освіти і науки
України
19.

МОН шукає державних експертів // Освіта. – Київ, 2017. – 15–

22 листоп. (№ 46/47). – С. 1.

«...Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на 51 вакансію
державних експертів при директоратах».

20.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня доктора наук // Спецвипуск газети «Освіта України». – Київ,
2017. – № 10. – С. 2–17.
21.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня доктора наук // Спецвипуск газети «Освіта України». – Київ,
2017. – № 11. – С. 2–16.
22.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня доктора наук // Спецвипуск газети «Освіта України». – Київ,
2017. – № 12. – С. 2–14.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ов

23.

ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети «Освіта України». – Київ,
2017. – № 10. – С. 18–96.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ук

24.

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

25.

М.

2017. – № 11. – С. 17–88.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

На

ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети «Освіта України». – Київ,
2017. – № 12. – С. 15–80.
Про

визнання

ім.

26.

таким,

що

втратив

чинність,

наказу

Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України,
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Вищої

атестаційної

комісії

України

від

30 вересня

2004 року

№ 768/431/547 : наказ Міністерства освіти і науки України, Національної

академії наук України від 26 червня 2017 р. № 931/351 // Офіційний вісник
України. – Київ, 2017. – № 66. – С. 144.

«…втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України,
Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України

від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 "Про затвердження Положення
про електронні наукові фахові видання", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 18 жовтня 2004 року за № 1329/9928».

27.

Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування

та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах

загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих

навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації : наказ Міністерства освіти і

науки 22 серпня 2017 р. № 1228 // Офіційний вісник України. – Київ,
2017. – № 80. – С. 512–514.
28.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки

України від 31 липня 2017 року № 1103 : наказ Міністерства освіти і науки

від 9 листопада 2017 р. № 1459 // Офіційний вісник України. – Київ,
2017. – № 90. – С. 292.

ов

Зміни «...до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від

31 липня 2017 року № 1103 "Деякі питання проведення в 2018 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на

основі повної загальної середньої освіти". <...> у підпункті 3 слова

замінити словами "у формі предметних тестів, що містять завдання

М.

двох рівнів складності: академічного та профільного" <...> підпункт 5
викласти в такій редакції: 5) випускники старшої школи загальноосвітніх
навчальних закладів 2018 року, які бажають зарахувати результат
зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови як оцінку за
державну підсумкову атестацію та вивчали цю іноземну мову: на рівні

ім.

На

ук

"(предметні тести) двох рівнів складності: рівня В1 та рівня В2"

стандарту або академічному рівні, отримують оцінку за державну
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підсумкову атестацію за результатами виконання завдань академічного
рівня; на профільному рівні, отримують оцінку за державну підсумкову

атестацію за результатами виконання завдань академічного та
профільного рівнів».

29.

Про внесення змін до Переліку спеціалізацій підготовки

здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю

035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення
державного замовлення : наказ Міністерства освіти і науки України від

20 вересня 2017 р. № 1293 // Офіційний вісник України. – Київ, 2017. –
№ 88. – С. 208–209.
30.

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення

інноваційної освітньої діяльності : наказ Міністерства освіти і науки

України від 11 липня 2017 р. № 994 // Офіційний вісник України. – Київ,
2017. – № 85. – С. 89–93.
31.

Про внесення змін до Порядку надання відомостей про

основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та
у сфері трансферу технологій : наказ Міністерства освіти і науки України

від 21 вересня 2017 р. № 1294 // Офіційний вісник України. – Київ, 2017. –
№ 88. – С. 210–240.

Про затвердження документів щодо підготовки кадрів за

ов

32.

професіями загальнодержавного значення : наказ Міністерства освіти і

науки від 4 жовтня 2017 р. № 1349 // Офіційний вісник України. – Київ,
2017. – № 92. – С. 167–182.

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів

ук

33.

Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки

М.

України від 11 серпня 2017 р. № 1167 // Офіційний вісник України. – Київ,

Зміни «...до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 листопада
2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання

ім.

На

2017. – № 78. – С. 295–300.

(стажування) іноземців та осіб без громадянства" <...> до Порядку
10
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організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без
громадянства

<...>

Порядку

видачі

іноземцям

та

особам

без

громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх
реєстрації».

34.

Про затвердження Положення про державну підсумкову

атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної

загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки 22 серпня
2017 р. № 1224 // Офіційний вісник України. – Київ, 2017. – № 80. –
С. 505–511.

Накази та постанови інших міністерств і відомств України
35.

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок заміщення

на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у
вищих

військових

навчальних

закладах,

військових

навчальних

підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління
Міністерства оборони України : наказ Міністерства оборони України,

Міністерства освіти і науки України від 16 серпня 2017 р. № 433/1179

ов

// Офіційний вісник України. – Київ, 2017. – № 76. – С. 78–80.
36.

Про затвердження Національного знаку якості та критеріїв

якості для молодіжних центрів : наказ Міністерства молоді та спорту

України від 3 серпня 2017 р. № 3284 // Офіційний вісник України. – Київ,

ук

2017. – № 76. – С. 154–160.
37.

Про затвердження Положення про премію імені Григорія

М.

Кочура : наказ Міністерства культури України від 20.07.2017 р. № 680

Постанови Комітету з Державної премії України в галузі

ім.

На

// Офіційний вісник України. – Київ, 2017. – № 72. – С. 235–238.

освіти
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38.

Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття

державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про
висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо
кандидатів

(колективів),

які

подаються

суб’єктами

висування :

затверджено Постановою Комітету з Державної премії України в галузі

освіти від 27 жовтня 2016 р. № 1 (в редакції Постанови Комітету з

Державної премії України в галузі освіти від 24 листопада 2017 р. № 1)
// Освіта України. – Київ, 2017. – 25 груд. (№ 50). – С. 12–13.
39.

Перелік робіт, поданих на здобуття державних премій України

в галузі науки і техніки 2018 року : [повідомлення Комітету з Державної

премії України в галузі науки і техніки] // Освіта України. – Київ, 2017. –
25 груд. (№ 50). – С. 13.

Філософія освіти

40.

Гао Вейчжень. Соціальний інститут глобальної освіти у

дискурсі планетарного розвитку / Гао Вейчжень // Вісник Харківського
національного

педагогічного

університету

ім. Г. С. Сковороди.

ов

Філософія. – Харків, 2017. – Вип. 48, ч. 2. – C. 180–190.
41.

Корсак К. В. Молоді науки про норми й аномалії у мисленні та

діях сучасних Homo sapiens / К. В. Корсак // Вища школа. – Київ, 2017. –

ук

№ 9 (158). – С. 75–86.
42.

Малишева А. А. Освітні концепції з підготовки молоді у

М.

методології професійної освіти / А. А. Малишева // Вісник Харківського
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Філософія.

На

– Харків, 2017. – Вип. 48, ч. 2. – C. 191–197.
43.

Нефедченко О. Сократівська діалогічна евристика та її

ім.

розвиток у зарубіжній і вітчизняній освіті / О. Нефедченко // Педагогічні
12
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науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. – № 5 (69). –
С. 132–145.
44.

Покотило К.

Філософія

«сродної

праці»

–

складова

майбутнього вищої освіти (праксеологічний прогноз) / К. Покотило

// Переяславські Сковородинівські студії. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 267–
274.

Розглядаються питання шляхів можливого реформування системи вищої

освіти України в контексті світових освітніх процесів та ідейний спадок
Григорія Савовича Сковороди.

45.

Триняк М. В. Виклики мультикультуралізму: освітній аспект

/ М. В. Триняк,

С. О. Руденко

// Вісник

Харківського

національного

педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Філософія. – Харків,
2017. – Вип. 48, ч. 2. – C. 129–137.
46.

Чжань Сінь.

Взаємозв’язок

педагогічних

та

суспільних

завдань сучасної системи освіти / Чжань Сінь // Вісник Харківського
національного

педагогічного

університету

ім. Г. С. Сковороди.

Філософія. – Харків, 2017. – Вип. 48, ч. 2. – C. 198–211.

ов

Історія вищої освіти і науки

47.

Вольвач П. Наука на роздоріжжі / П. Вольвач // Кримська

світлиця. – Київ, 2017. – 14 квіт. (№ 15). – С. 3; 21 квіт. (№ 16). – С. 3.
Стан кримської науки в перше повоєнне десятиліття.

Гнезділова К. Особливості процесу підготовки майбутніх

ук

48.

М.

учителів математики в системі педагогічної освіти україни (50-ті – 60-ті
роки ХХ ст.) / К. Гнезділова, І. Козацька // Матеріали IV Міжнародної

На

науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в
природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» : 10–

ім.

21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України. – Кропивницький, 2017. –
С. 13–14.
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49.

Гончаренко-Закревська Н.

Основні

трансформаційні

зрушення вищої освіти України в роки незалежності (1991–2017 рр.)
/ Н. Гончаренко-Закревська

// Молодь

і

ринок. –

Дрогобич,

2017. –

№ 8 (151). – С. 135–140.

Розкрито основні етапи становлення та розвитку системи вищої освіти

України в роки незалежності. Наведено перелік нормативно-правових
документів, які регулюють діяльність системи вищої освіти України.
Представлено інформацію щодо динаміки кількості вищих навчальних
закладів України за останні 17 років.

50.

Дудка Т. Більшовицька культрегресивна місія винищення

педагогічної інтелігенції (перша пол. ХХ ст.) / Т. Дудка // Педагогічні
науки. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 167–173.
51.

Євтушенко Є. Організація навчального процесу з фізичного

виховання у педагогічних інститутах України (друга половина 40–80-ті рр.
ХХ ст.)

/ Є. Євтушенко

// Педагогічні

науки. –

Полтава,

2016. –

Вип. 66/67. – C. 203–209.
52.

Кийков О. Ю.

Розвиток

міжнародної

освіти

в

епоху

Відродження і Нового часу / О. Ю. Кийков // Гуманітарний вісник
Запорізької

державної

інженерної

академії. –

Запоріжжя,

2017. –

ов

Вип. № 70. – С. 119–126.

«Здійснена концептуалізація розвитку міжнародної освіти в епоху
Відродження та Нового часу, з якого розпочинається формування
сучасної парадигми освіти».

Кожокар М. Специфіка формування особистості в етнічних

ук

53.

студентських товариствах Буковини австро-угорського та румунського

М.

періодів / М. Кожокар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні

На

технології. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 105–121.
54.

Козацька І. В. Оновлення процесу підготовки майбутніх

ім.

учителів математики в системі педагогічної освіти Україні (1984–1990 рр.)
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/ І. В. Козацька // Актуальні питання природничо-математичної освіти. –
Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 123–129.

Стаття є продовженням ряду публікацій, на сторінках яких досліджуємо
питання підготовки майбутніх учителів математики в системі

педагогічної освіти України. Звертаємо увагу на актуальність для
системи педагогічної освіти сьогодення тих процесів, що відбувалися в
освітньому просторі у період 1984–1990 років.

55.
першій

Кордубан М. В. Форми діяльності гувернерів в Україні в
половині

ХІХ століття

/ М. В. Кордубан

// Педагогіка

та

психологія. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 194–200.
56.

Міхневич Л. Концепція побудови вищої юридичної освіти

ранньої радянської доби: уроки історії / Л. Міхневич // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Право. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 7–16.

«…Розкрито особливості радянської освітньої реформи 1920-х рр.,

зокрема процес становлення радянської вищої юридичної школи на
прикладі діяльності юридичних факультетів інститутів народного
господарства в Києві, Одесі та Харкові».

57.

Мокляк В. Автономія університету в «Зауваженнях до проекту

ов

Загального статуту імператорських російських університетів» / В. Мокляк
// Педагогічні науки. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 188–195.
Висвітлено

погляди

М. Пирогова,

членів

ради

Університету

Св. Володимира, сенатора М. Ребіндера, таємного радника П. Гаєвського,

університету

К. Кавеліна,
в

І. Горлова,

контексті

проекту

Г. Івановського
нового

на

автономію

статуту

російських

М.

імператорських університетів. Показано, що питання самостійності

університету у вирішенні багатьох питань було на першому плані у
наукової еліти ХІХ ст. Доведено, що автономія університету сприяє його
розвитку та підготовці висококваліфікованих кадрів.

ім.

На

ук

професорів
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58.

Муравська С. В. Технічні музеї у вищих школах Львова за

Габсбургів / С. В. Муравська // Питання історії науки і техніки. – Київ,
2017. – № 3 (43). – С. 57–61.
59.

Фазан В. Діяльність Києво-Печерської лаври у просвітництві

населення України (XVII–XVIII ст.) / В. Фазан // Педагогічні науки. –
Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 125–132.
60.

Чуприна К. Перші жіночі приватні заклади Полтавської

губернії (ХІХ – початку ХХ століття) / К. Чуприна // Педагогічні науки. –
Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 221–227.
61.

Ilchenko O. Women’s patronage in education of Ukraine (the 19th

– the beginning of the 20th century) / O. Ilchenko // Педагогічні науки. –
Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – р. 149–155.

Меценатство жінок в освіті України (XIX – початок XX століття).

Вища освіта і наука за кордоном

62.

Антасік Е. База DONA – система реєстрації і аналізу

наукового доробку працівників Вроцлавського технічного університету
// VII

ов

/ Е. Антасік

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Інформаційний простір бібліотеки» : Львів, Україна, 18–19 трав. 2017 р. :
тези доп. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Львів, 2017. – С. 55–56.
63.

Аньган Х.

Научное

определение,

подходящее

для

ук

современного Китая / Х. Аньган, В. Хунчуань // 2000 : политика, наука,
культура, спорт. – Киев, 2017. – 3–9 нояб. (№ 44). – С. 13–14.

як

Білокопитов В. Проект «Тенденції європейської вищої освіти»

джерело

М.

64.

інформації

та

поширення

практичного

досвіду

на

На

європейському освітньому просторі / В. Білокопитов // Педагогічні науки:

ім.

теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 3–13.
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65.

Благініна С. Змагання парадигм у вищій освіті Німеччини (до

500-річчя Реформації) / С. Благініна // Вища школа. – Київ, 2017. –
№ 8 (157). – С. 102–111.
66.

Брандибура І.

Підготовка

бакалаврів

політології

в

університетах Великої Британії: використання методів активного навчання

/ І. Брандибура // Педагогічні науки. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 83–
91.
67.

Васюк О. Тенденції розвитку дистанційного навчання у світі

/ О. Васюк // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152). – С. 13–18.

Здійсненно аналіз досвіду організації дистанційного навчання на прикладі
Відкритого університету Великобританії, Заочного університету міста
Хаген (Німеччина) та ін.

68.

Голікова О. Діяльність професора Єжи Беньяміна Флята як

фундатора та першого директора Інституту землеробства в Маримонті у

1819–1830 рр. (до 200-річчя Харківського НАУ імені В. В. Докучаєва)

/ О. Голікова // Українознавчий альманах. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 143–
146.

Окреслено значення доробку професора Єжи Беньяміна Флята (Jerzy

Beniamin Flatt) у започаткуванні Інституту землеробства в Маримонті.

ов

Розкрито сутність новаторських ідей ученого щодо організації аграрної
освіти на науковій основі. Проведено ґрунтовний аналіз розробленого

професором «Плану заснування землеробської школи в Маримонті».

Актуалізовано ідеї науковця щодо органічного поєднання теоретичної

Доведено слушну думку фундатора аграрної освіти щодо розподілу рівнів

М.

підготовки спеціалістів сільського господарства з урахуванням специфіки
їхніх функцій у майбутньому. Вказано на актуальність забезпечення
самоврядування у діяльності аграрного вишу. Вмотивовано необхідність
стимулювання державою підготовки фахівців відповідного профілю
шляхом надання преференцій у працевлаштуванні в державні установи

ім.

На

ук

підготовки та практичних навичок майбутніх фахівців аграрної справи.

особам, що мають документи про закінчення Інституту. Акцентовано
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увагу на проблемах соціального захисту учнів землеробського навчального

закладу. Обґрунтовано роль професора Єжи Беньяміна Флята у

створенні та розгортанні діяльності Інституту землеробства в
Маримонті – одного із перших у Європі сільськогосподарських вишів.

69.

Дацко О. Участь Європейської асоціації університетів у

формуванні освітньої політики регіону / О. Дацко // Педагогічні науки:
теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 14–25.
70.

Довгополова Г. Досвід США в підготовці магістрів із

педагогічної освіти / Г. Довгополова, М. Степанець // Педагогічні науки:
теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 25–34.
71.

Каракач Р. П. Окремі аспекти міжнародно-правового захисту

права на освіту (на прикладі комітету ООН з економічних, соціальних і

культурних прав та комітету ООН з прав дитини) / Р. П. Каракач

// Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.практ. конф., 13–14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН
України / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 159–162.
72.

Конатовська-Цішек О. Електронні ресурси Центру знань та

науково-технічної інформації Вроцлавського технічного університету:
характеристика

ов

// VII Міжнародна

і

промоція

/ О. Конатовська-Цішек,

науково-практична

конференція

Я. Войтчак

«Інформаційний

простір бібліотеки» : Львів, Україна, 18–19 трав. 2017 р. : тези доп. / М-во
освіти і науки України [та ін.]. – Львів, 2017. – С. 49–50.
73.

Кравцова Н.

Досвід

теоретико-методичної

діяльності

ук

чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї / Н. Кравцова
// Педагогічні науки. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 174–180.

Креденець Н. Законодавчо-правові аспекти функціонування

М.

74.

соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг

На

Австрії та Німеччини / Н. Креденець // Педагогічні науки: теорія, історія,

ім.

інноваційні технології. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 35–49.

18

підготовки

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

75.

Лущик Ю. М. Застосування сучасних технологій у процесі
майбутніх

аграріїв

у

вищій

освіті

Великої

Британії

/ Ю. М. Лущик // Педагогіка та психологія. – Харків, 2017. – Вип. 57. –
C. 236–247.
76.

Мекшун А. Д. Історичний екскурс становлення соціальної

роботи економічно розвинутих країн з підготовки соціальних працівників

/ А. Д. Мекшун, Т. С. Острянко // Проблеми соціальної роботи : філософія,
психологія, соціологія. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – C. 54–61.
77.

Пахомова М. В. Державне управління педагогічною освітою в

Королівстві Норвегія: орієнтири для України / М. В. Пахомова // Вісник
післядипломної освіти. Управління та адміністрування / М-во освіти і
науки України [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (31). – С. 82–91.

Розкрито особливості норвезької системи підготовки педагогічних
працівників та розвитку їхніх професійних компетенцій. Представлено
основні механізми державного управління педагогічною освітою в Україні.

78.

Постригань Т. Розвиток наукових парків на базі університетів

США: історико-правовий аспект / Т. Постригань // Теорія і практика
інтелектуальної власності. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 32–37.

Важливі історико-правові аспекти створення та діяльності наукових

ов

парків у США.

79.

Родился Джон Гарвард: на его памятнике три лжи [410-летие

благодетеля всемирно известного университета] / материалы подготовила
Е. Гребенникова // Сегодня. – Киев, 2017. – 24–26 нояб. (№ 217). – С. 26.

ук

Історія Гарвардського університету.

80.

Рудницка М. Образование в Польше: от детского сада до вуза

М.

/ М. Рудницка // Всесвітня література в школах України. – Київ, 2017. –

На

№ 10 (434). – С. 3–6.
81.

Садова Н. Періоди розвитку порівняльної педагогіки як науки

ім.

у зарубіжній педагогічній думці / Н. Садова // Педагогічні науки. –
Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 216–220.
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82.

Сбруєва А.

Актуальні

проблеми

якості

викладання

у

європейській вищій школі: аналіз пріоритетів освітньої політики ЄС

/ А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 49–63.
83.

Стріха М. Литва наукова: уроки і приклади для України

/ М. Стріха // Світ. – Київ, 2017. – Жовт. (№ 39/40). – С. 3.
84.

Стріха Я. Чим відрізняється навчання в Гарварді та Єлі від

навчання в Україні? / Я. Стріха ; спілкувався Леонід Фінберг // Літературна
Україна. – Київ, 2017. – 13 груд. (№ 49). – С. 5.

Доктор філософії, перекладачка та письменниця Ярослава Стріха
розповіла про свій досвід навчання в найкращих університетах США.

85.

Черкашин С. В. Формування ключових компетенцій студентів

на етапі докорінного реформування системи вищої освіти Німеччини

/ С. В. Черкашин // Педагогіка та психологія. – Харків, 2017. – Вип. 57. –
C. 270–279.
86.

Чухно Л. Створення сприятливих умов для розвитку елітної

вищої технічної освіти в Німеччині / Л. Чухно, О. Чайковська, І. Цар
// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. –
№ 5 (69). – С. 64–76.

Dimitrova D. Legal Regime of the Bulgarian High Schools From

ов

87.

the Liberation Untill Present Days / D. Dimitrova // Izvestiya : journal of Varna

University of Economics / University of Economics – Varna, 2016. – Vol. 60,
№ 2. – P. 217–229.

ук

Болгарське законодавство в галузі освіти.

Dimitrova R.

Understanding

and

Implementation

М.

88.

of

the

Competency-based Aproach to Financial Controls Education / R. Dimitrova
// Izvestiya : journal of Varna University of Economics / University of

Компетентнісній підхід до фінансового контролю освіти.

ім.

На

Economics. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 2. – P. 201–216.
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89.

Kantor M.

653 rd

academic

year

inaugurated

/ M. Kantor

// NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 59. – P. 9–11.

В Ягелонському університеті відкрився 653-й навчальний рік.

90.

Kantor M. Taiwan Resourse Centre for Chinese Studies at JU

/ M. Kantor // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58. – P. 4.

Тайванський ресурсний центр китайських досліджень в Ягелонському
університеті.

91.

Karaszkiewicz-Kobierzynska J. Graduation at JU Foreign Law

Schools / J. Karaszkiewicz-Kobierzynska // NJUsletter. – Krakow, 2016. –
No. 58. – P. 5–6.

Школа українського права була створена на факультеті права та
управління Ягелонського університету в 2010/2011 навчальному році.

92.

Kistryn S. Uniwersytet jest dobrem wspolnym / S. Kistryn ;

rozmawiala Rita Pagacz-Moczarska // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu

Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – Nr. 187. – S. 46–
53.

Розмова с проректором Ягелонського університету проф. Станіславом
Кістрином.

93.

Lasak P. My dream mobility Visiting the Minzu University of

ов

China / P. Lasak // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58. – P. 12–13.
Університет Мінзу в Китаї (м. Пекін).

94.

Maciejowska D. Coimbra group General Assembly in Poitiers

/ D. Maciejowska // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58. – P. 25–26.

ук

Група Coimbra, заснована у 1985 році і формально складена Хартією в
1987 році, є об’єднанням давно відомих європейських багатопрофільних

95.

М.

університетів високого міжнародного рівня.

Maciejowska D. Enhancing Co-operation in Higher Education

На

between Central Asian Countries and the European Union / D. Maciejowska
// NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 59. – P. 5.

ім.

Зміцнення співпраці в галузі вищої освіти між країнами Центральної Азії
та Європейського Cоюзу.
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96.

Maciejowska D. New Research Perspectives from Japan and

Poland / D. Maciejowska // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58. – P. 13.
Нові перспективні наукові дослідження Японії та Польщі.

97.

Oancea B. The Long-Run Relationship Between Education аnd

Economic Growth. The Case оf Romania / B. Oancea, R. M. Dragoescu
// Известия :

cписание

на

Икономически

університет –

Варна

/ Икономически университет – Варна. – Варна, 2015. – [№] 3. – P. 5–19.
Міжнародні відносини Румунії у сфері освіти.

98.

Osinska M. New collaboration with Hong Kong / M. Osinska

// NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58. – P. 30.

Співпраця Ягелонського університету з Гонконгом.

99.

Ozerianska A. Jagiellonian University at Higher Education Fairs

/ A. Ozerianska // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58. – P. 28–29.
Участь Ягеллонського університету в освітніх виставках.

100. Prabowo H. A. Building strong brand equity in higher education
through marketing mix strategy: a research on private universities in Indonesia

/ H. A. Prabowo, F. Ghozaly, A. Susilo // Актуальні проблеми економіки. –
Київ, 2017. – № 3 (189). – P. 140–149.

Представлено авторське розуміння впливу маркетинг-міксу приватних

ов

університетів Індонезії на їх капітал бренду з точки зору потенційних
споживачів.

101. Rfminska E. Experiencing Japanese Universities / E. Rfminska,

A. Wyzykowska // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58. – P. 18–20.

ук

Про університети Японії.

102. Sliwa L. JU among Europe's Most Innovative Universities –

М.

REUTERS TOP 100 / L. Sliwa // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58. – P. 3.

На

Рейтинг найбільших інноваційних університетів Європи.

103. Szymborski W. O obyczajach i ceremoniach uniwersyteckich

ім.

/ W. Szymborski // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego
/ Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – Nr. 194. – S. 22–29.
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З історії Ягеллонського університету.

104. Wyzykowska A. Collaboration with Indian Universuty Bloomigton
/ A. Wyzykowska // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58. – P. 16–17.

Співпраця Ягелонського університету з Індійським університетом в
Блумінгтоні.

105. Zawiska I. Mobility between Programme and Partner Countries

Erasmus + KA 107 / I. Zawiska // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58. –
P. 11.

Ягелонський університет в межах програми Erasmus + KA 107.

Вища освіта і наука в Україні

106. Безвершенко Ю. Євроінтеграція у сфері науки: втрачені

можливості чи шанс на розвиток? / Ю. Безвершенко, А. Шевченко
// Дзеркало тижня. – Київ, 2017. – 2–8 груд. (№ 46). – С. 12.

«...Починаючи з 2014 р., в Україні відбулася низка знакових подій на

євроінтеграційному напрямі, які б могли істотно покращити стан сфери
науки та технологій. Ідеться насамперед про підписання Угоди про

асоціацію Україна ЄС та Угоду між Україною і ЄС про участь України у

ов

програмі ЄС "Горизонт-2020". Завдяки цьому Україна стала країноюучасницею Європейського дослідницького простору (ЄДП), отримавши на
унікальних умовах

ряд

можливостей для розвитку наукової та

інноваційної сфер. Але натомість ситуація у цій сфері з 2014 р. значно

0,56% (2016). Реформа наукової сфери, започаткована новим Законом

М.

"Про наукову і науково-технічну діяльність", гальмується, зокрема через
його незадовільне впровадження. А це, своєю чергою, призводить до
подальшої втрати кадрового потенціалу вітчизняної науки та зниження
її конкурентноздатності на світовому рівні. Чому ж можливості,
отримані нами в результаті укладення євроінтеграційних угод, досі не

ім.

На

ук

погіршилася. Зокрема, наукоємність ВВП зменшилась із 0,65% (2014) до
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реалізовані,

і

що

можна

зробити,

аби

переламати

негативну

тенденцію?».

107. Безтелесна Л. І. Державно-ринкове регулювання професійного
розвитку науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах
України

/ Л. І. Безтелесна,

В. Б. Василів,

А. В. Печенюк

// Актуальні

проблеми економіки. – Київ, 2017. – № 3 (189). – С. 228–236.
Обґрунтовано

доцільність

поєднання

ринкового

та

державного

регулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів в Україні.

108. Бікулов Д. Т. Формування державного замовлення у сфері

вищої освіти в інтересах місцевих громад / Д. Т. Бікулов // Держава та

регіони. Економіка та підприємництво. – Запоріжжя, 2017. – № 3 (96). –
С. 59–63.

«…Проаналізовано механізми розподілу місць державного замовлення у
вищій освіті, методи підрахунків і визначення реальної потреби у
спеціалістах відповідного фаху».

109. Габович О. Джерела та наслідки псевдонаукової повені

/ О. Габович, В. Кузнєцов // Дзеркало тижня. – Київ, 2017. – 18–24 листоп.
(№ 43/44). – С. 12.

ов

«...Страшним недугом, який пронизує формально освічені верстви

суспільства, є псевдонаука. Упродовж доби незалежності, а особливо за
останнє десятиліття наука й освіта в Україні впали до такого

посереднього рівня, що заложена назва "третій світ" може вважатися

продукції, як кількість статей у провідних міжнародних журналах, нас

М.

уже випередили навіть керовані ісламістами Туреччина та Іран. Хвиля
викриття

ректорського

й

міністерського

плагіату

вкотре

продемонструвала, що політична та науково-адміністративна верстви,
попри

почеплені

лискучі

прикраси

на

кшталт

кандидатських

і

докторських пластикових карток, не є елітою, якою вони марно

ім.

На

ук

незаслуженим компліментом. За таким показником якісної наукової
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намагаються виглядати перед народом та цивілізованими партнерами
України».

110. Гришкова Р. Трансформація вищої освіти України з позицій

«нової української школи» / Р. Гришкова // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. – № 3 (67). – С. 15–26.

111. Гуйтур М. Як науковим (науково-педагогічним) працівникам
перетворити свої знання на пасивний дохід у вигляді роялті / М. Гуйтур,

В. Коноваленко, А. Коловський // Вища школа. – Київ, 2017. – № 8 (157). –
С. 112–123.

112. Демченко О.

Українська

наука:

в

наступ

ідуть

нулі

/ О. Демченко // Дзеркало тижня. – Київ, 2017. – 25 листоп.–1 груд.
(№ 45). – С. 12.

Щодо інтерв’ю з директорм Інституту досліджень науково-технічного

потенціалу та історії науки ім. Г. Доброва НАН України, доктором
економічних наук Б. Малицьким під заголовком «Проблема об’єктивного
оцінювання якості роботи дослідника виходить далеко за межі
спрощених наукометричних індексів» в DT.UA 14 жовтня 2017 р.

113. Дмитренко Я. Зло-качественное образование / Я. Дмитренко
// 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Київ, 2017. – 3–9 нояб.

ов

(№ 44). – С. 12.

«...Принятие Верховной Радой и подписание Президентом в конце
сентября закона "Об образовании" будет способствовать не только
школьной реформе, но и переделу сфер влияния в системе образования. В

ук

Днепре менее чем за месяц после вступления в силу закона об образовании

Облсовет принял решение о ликвидации лучшего в стране областного

М.

института последипломного педагогического образования, а городские
власти разорвали контракты с директорами пяти далеко не самых

На

худших школ города».

114. Дорожня карта до Європейського дослідницького простору

ім.

// Світ. – Київ, 2017. – Жовт. (№ 39/40). – С. 1.
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Україна готує проект Дорожньої карти інтеграції до Європейського
дослідницького простору.

115. Ізбаш О. О.

Захист

інтелектуальної

власності

тих,

хто

навчається у системі освіти / О. О. Ізбаш // Актуальні проблеми держави і
права. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – C. 256–262.

«…Завдання будь-якого ВНЗ й держави в цілому – створити умови для
ефективного функціонування системи вузівської захисту інтелектуальної

власності. Необхідно пам’ятати, що саме інтелектуальна власність

розглядається як найважливіший ресурс ВНЗ, який може та повинен
стати реальним фактором його економічного розвитку як головного

джерела фундаментальних і прикладних знань, що лежать в основі
наукових розробок і досліджень».

116. Ільченко М. П’ять інновацій з обкладинки / М. Ільченко ;
спілкувався Максим Короденко // Освіта України. – Київ, 2017. – 18 груд.
(№ 49). – С. 8–9.

Про особливу місію університетської науки, формулу співвідношення

викладацької та наукової діяльності і збірник «Інноваційні розробки
університетів і наукових установ МОН України». «...Чим відрізняється
шкільний учитель від сучасного викладача університету? Перший

розповідає про знання , що були здобуті іншими людьми, а другий

ов

використовує у навчанні нові наукові знання , які отриманні за його
участі. У цьому принципова різниця, наголошує академік НАН України

Михайло Ільченко, голова ради проректорів з наукової роботи закладів
вищої освіти та директорів наукових установ Міністерства освіти і

ук

науки України, проректор із наукової роботи Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря

М.

Сікорського"».

117. Кашинцева О. Ю. Управління процесом отримання наукового

На

результату як об’єктом інтелектуальної власності в біомедичному

ім.

експерименті на засадах сучасної етики / О. Ю. Кашинцева // Питання
інтелектуальної власності. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 76–84.
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118. Кінзерська Ю.

Висновок

Венеціанської

комісії

загалом

відповідає нашим інтересам / Ю. Кінзерська // Голос України. – Київ,
2017. – 12 груд. (№ 232). – С. 7.

Оцінки Венеціанської комісії щодо закону «Про освіту».

119. Кремень В. Василь Кремень: «Провідні країни у практику
впроваджують лише десять відсотків від усіх наукових проектів. Але вони

забезпечують динамічне зростання економіки!» / В. Кремень ; розмову
вела А. Луканська // Голос України. – Київ, 2017. – 17 листоп. (№ 214). –
С. 10.

120. Лаговський В. В. Модель взаємодії ринку праці і ринку

освітніх послуг / В. В. Лаговський // Малий і середній бізнес (право,
держава, економіка). – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 49–55.

121. Лукіна Т. О. Державна політика у сфері освіти: суспільні

виклики та загрози національної безпеці України / Т. О. Лукіна // Публічне
управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності :
матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ,

26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України

[та ін.]. – Київ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика : пріоритети
публічного управління. – С. 66–68.

ов

«…Освіта, як відомо, покликана забезпечити всі без винятку сфери
життєдіяльності суспільства фахівцями, рівень кваліфікації яких

визначає можливість отримання високих результатів функціонування
відповідних галузей і створює основу конкурентоспроможності економіки

ук

та країни у цілому».

122. Мазур В. Законодавчі зміни мають сприяти збереженню

М.

інтелектуального потенціалу країни, а не навпаки / В. Мазур // Голос

У парламентському Комітеті з питань науки і освіти почали
обговорювати можливі зміни до закону «Про вищу освіту».

ім.

На

України. – Київ, 2017. – 12 груд. (№ 232). – С. 5.
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123. Маркова М. Ученым нужна новая гигиена и острые зубы,

чтобы защищать Теслу от Тесли / М. Маркова // 2000 : политика, наука,
культура, спорт. – Київ, 2017. – 10–16 нояб. (№ 45). – С. 9, 16.

«...У отечественной науки очень длинный список проблем, но убьет ее не

нищенское финансирование, а отсутствие иммунитета. Неумение и

нежелание профессионального сообщества жестко реагировать на

лжеученых в своих рядах, на любое проявление дремучего мракобесия и
вопиющей

некомпетентности

приводит

к

тому,

что

статус

представителя украинской науки выглядит, мягко говоря, совсем не
почетным. А о том, что шарлатаны со степенями чувствуют себя не

только комфортно, но и агрессивно настроены к тем, кто осмеливается
их

разоблачать,

говорит

последний

информповод

–

27 октября

состоялось первое заседание Печерского суда по иску Юрия Тесли,

одиозного декана из КНУ. Иск был подан против Ирины Егорченко,

старшего научного сотрудника Института математики НАН Украины,
кандидата физико-математических наук – активиста общественной
инициативы

"Дисергейт"

и

одного

из

организаторов

конкурса

«Академічна негідність року». В декабре 2016 г. Юрий Тесля вышел в

финал этой антипремии в номинации "Псевдоученый года", хотя
позорную награду получила Катерина Кириленко за изобретение

ов

"Лептонного бога". Про супругу госдеятеля тогда много писали, а других
шарлатанов как-то позабули».

124. Мироненко Н. М.

законодавства

у

сфері

Системний

наукової

та

підхід

до

характеристики

науково-технічної

діяльності

ук

/ Н. М. Мироненко // Питання інтелектуальної власності. – Київ, 2017. –
Вип. 12. – С. 84–95.

М.

125. Мусієнко О. Г. Модель регулювання ринку послуг вищої

освіти України / О. Г. Мусієнко // Публічне управління: ціннісні орієнтири,

На

стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-

ім.

практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад.
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держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2017. – Ч. 5. : Геополітичні та
геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 59–61.

«…Для ефективного функціонування ринку вищої освіти мають бути

сформовані необхідні законодавчі акти, норми, правила, які б регулювали

взаємовідносини між суб’єктами ринку, чітко встановлювали їхні права,
формували рівні можливості для реалізації власного потенціалу».

126. Мусієнко О. Г. Регулювання ринку послуг вищої освіти

України: проблеми та шляхи вирішення / О. Г. Мусієнко // Вісник
післядипломної освіти. Управління та адміністрування / М-во освіти і
науки України [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (32). – С. 66–77.

Розкрито проблеми ринку послуг вищої освіти України, зокрема сутність
та особливості реалізації законодавчої, економічної, організаційної ,
інформаційної, адміністративної, функцій регулювання.

127. Наука – мовою цифр // Світ. – Київ, 2017. – Листоп.
(№ 43/44). – С. 1.

Українська наука сьогодні – це близько 60 тис. дослідників та 35 тис.
технічних працівників у понад 400 наукових установах та 200 вищих
навчальних закладах. У 2017 р. фінансування науки зросло до 4,8 млрд

гривень, у 2018 р. із загального фонду планується виділити майже 6 млрд
грн. (0,28 відсотки ВВП).

ов

128. Нацрада з питань розвитку науки і технологій формуватиме

політику у сфері науки в Україні // Вища школа. – Київ, 2017. –
№ 8 (157). – С. 5–6.

ук

Уряд затвердив склад Наукового та Адміністративного комітетів

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, до якого

М.

увійшло 48 осіб.

129. Озерова К. О. Модернізація української моделі вищої освіти з

На

урахуванням аспектів Болонського процесу / К. О. Озерова // Європейська
юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13–

ім.

14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во
освіти і науки України [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 136–142.
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130. Орлова Т. «Україна в європейському цивілізаційному вимірі»

– новий перспективний курс у вищій школі / Т. Орлова // Українознавчий
альманах. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 198–201.

В світлі трансформаційних процесів, які прискорилися в Україні після
Революції

Гідності,

зокрема,

реформування

системи

освіти,

пропонується запровадження читання нового курсу у вищих навчальних
закладах, який покликаний дати фахівцям нової формації уявлення про
підстави і перспективи європейської інтеграції нашої країни.

131. Освітні чинники переважують політичні. Наші аргументи

щодо Закону «Про освіту» профільний міністр виклала у штаб-квартирі
НАТО // Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. – 8 листоп. (№ 210). – С. 2.

«…Закон імплементує європейські цінності в національну систему освіти,

зокрема положення, які дають змогу національним меншинам вивчати

свою мову та навчатися нею. Водночас закон закріплює роль державної
мови "як інструмента соціальної єдності й цілісності"».

132. Осипчук Н. Розмаїтий світ освіти / Н. Осипчук // Освіта. –
Київ, 2017. – 18–25 жовт. (№ 42/43). – С. 1, 2.

«…Йдеться про Дев’яту міжнародну виставку "Інноватика в сучасній
освіті", Шосту міжнародну виставку освіти за кордоном "World Edu",

що відбулися в Київському Палаці дітей та юнацтва. Організаторами

ов

виступили компанія "Виставковий світ" за підтримки та участі МОН
України, Національної академії педагогічних наук».

133. Покотило К.

Філософія

«сродної

праці»

–

складова

ук

майбутнього вищої освіти (праксеологічний прогноз) / К. Покотило

274.

М.

// Переяславські Сковородинівські студії. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 267–

Розглядаються питання шляхів можливого реформування системи вищої

Григорія Савовича Сковороди.

134. Попій І. В.

ім.

На

освіти України в контексті світових освітніх процесів та ідейний спадок

концептуалізації

Політика

/ І. В. Попій

академічної

// Вісник
30
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університету імені В. Н. Каразіна. Питання політології. – Харків, 2017. –
Вип. 31. – С. 47–54.

«…За даними моніторингових досліджень, кількість українців, які беруть
участь в освітніх студіях іноземних університетів, станом на 2014/2015

навчальний рік становила 59 648 осіб. Водночас із боку держави бракує
механізмів регулювання процесів освітньої мобільності».

135. Романюк М. Д. Міграція наукових кадрів та заходи її
зменшення з метою збереження інтелектуального потенціалу України
/ М. Д. Романюк

// Наукові

праці

Кіровоградського

національного

технічного університету. Економічні науки. – Кропивницький, 2017. –
Вип. 31. – С. 134–141.
Розглядається

інтелектуальна

міграція,

як

різновид

еміграції

трудоресурсного потенціалу України. Проаналізовано характер еміграції
науковців

та

основні

напрями

міграційних

переміщень

висококваліфікованих кадрів України за роки державної незалежності.

136. Савков А. П. До проблем підготовки та атестації наукових і

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації / А. П. Савков // Публічне
управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності :
матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ,

ов

26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України

[та ін.]. – Київ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 133–
136.

«…Важливими на сьогодні у Національній академії є такі питання, як:

визначення обґрунтованих обсягів державного замовлення та категорій

М.

осіб, які мають право вступати за державним замовленням, з
урахуванням при цьому положень тих документів, які встановлюють
завдання щодо реформування та пріоритетів розвитку Національної
академії, зокрема Стратегії розвитку Національної академії державного
управління при Президентові України на 2017–2021 роки»

ім.

На

ук

організація прийому до аспірантури та докторантури у 2017 році,
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137. Селебинка Ю. В. Порівняння вищої освіти України та Канади

/ Ю. В. Селебинка // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів
IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ.

ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ,
2015. – С. 147–150.

138. Смачило В. В.
диференціація,

/ В. В. Смачило,

нюанси

Освітньо-наукова

та

В. П. Халіна

точки

перетину

// Новий

діяльність

в

Україні:

критеріальних

колегіум. –

Харків,

вимог

2016. –

№ 4 (86). – C. 26–31.

139. Співаковський О. Закон «Про вищу освіту»: стратегія

нагальних змін / О. Співаковський // Голос України. – Київ, 2017. –
8 листоп. (№ 207). – С. 4.

«…Одна з помилок, пов’язаних із Законом України "Про вищу освіту"

2014 року, полягає в тому, що цей спеціальний закон було прийнято ще до

нового базового Закону "Про освіту". Через те багато запропонованих
ним нововведень виглядали передчасними і не були підкріплені загальною
нормативною рамкою регулювання освітньої сфери».

140. Співаковський О. Реформа науки – основа розвитку держави
/ О. Співаковський // Голос України. – Київ, 2017. – 15 листоп. (№ 212). –

ов

С. 4–5.

141. Степанчук І. На чужину – по диплом / І. Степанчук // Україна

молода. – Київ, 2017. – 17–18 листоп. (№ 138). – С. 5.
142. Токарева В. І.

Громадська

участь як

чинник

реалізації

ук

реформи вищої освіти в Україні / В. І. Токарева // Менеджер : вісник
Донецького державного університету управління. Державне управління. –

М.

Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 9–17.
143. Фінальний висновок // Освіта України. – Київ, 2017. – 18 груд.

Висновок Венеціанської комісії щодо мовної статті закону України «Про

ім.

На

(№ 49). – С. 4.
освіту».
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144. Формула ідеального експерта // Освіта України. – Київ, 2017. –
18 груд. (№ 49). – С. 10.

Про конкурс проектів молодих учених котрі працюють у вишах і наукових
установах, що належать до сфери управління МОН.

145. Ходаков В. Е.
/ В. Е. Ходаков,

Регионализация

Е. В. Кирюшатова

высшего

// Проблеми

образования

інформаційних

технологій. – Херсон, 2017. – № 01 (021). – С. 85–91.

Розглянуто деякі характерні особливості прояву регіоналізації на
прикладі системи освіти Херсонської області України.

146. Чеберкус Д. Українська наука інтегрується у світовий простір
/ Д. Чеберкус

// Дзеркало

тижня. – Київ,

2017. –

28 жовт.–3 листоп.

(№ 40). – С. 12.

Понад 100 установ по всій Україні отримали доступ до Scopus та Web of

Science. Кількість нових наукових публікацій у світі зростає дуже
динамічно. Тож, аби залишатися на вістрі розуміння сучасних тенденцій
розвитку науки, важливо мати доступ до спеціалізованих інформаційних
ресурсів.

147. Шулікін Д. Реалізація закону [«Про наукову і науковотехнічну діяльність»] / Д. Шулікін // Освіта України. – Київ, 2017. –

ов

20 листоп. (№ 45). – С. 5.

«…Стан реалізації Закону України "Про наукову і науково-технічну

діяльність" розглянуто на розширеному засіданні ВР України з питань
науки і освіти».

ук

148. Шулікін Д.

Приклад

наукового

динамізму

/ Д. Шулікін

М.

«…Університету не обов’язково мати статус національного, щоб
демонструвати високі результати, зокрема, у науковій діяльності, а
також посідати високі місця у міжнародних рейтингах. У цьому могли
переконатись учасники засідання Президії Ради проректорів з наукової
роботи ВНЗ та наукових установ, що відбулось у Сумському державному

ім.

На

// Освіта України. – Київ, 2017. – 6 листоп. (№ 43). – С. 9.

університеті».
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149. Шульга Н. Д. Основні напрямки вдосконалення державної

освітньої політики як інструмента соціально-економічного розвитку країни
/ Н. Д. Шульга

// Вісник

післядипломної

освіти.

Управління

та

адміністрування / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ, 2017. –
Вип. 3 (32). – С. 138–150.

150. Яцків Я. Бездіяльність – згубна / Ярослав Яцків ; розмовляв

Ігор Сюндюков // День. – Київ, 2017. – 10–11 листоп. (№ 202/203). – С. 14–
15.

«…Академік Ярослав Яцків: "Реальну незалежність і безпеку в сучасному

світі мають лише ті країни, які здатні ефективно використовувати нові
знання"».

Забезпечення якості вищої освіти

151. Ачкасова С. Якість, моніторинг та періодичність перегляду
освітніх

програм

у

вищому

навчальному

закладі

/ С. Ачкасова

// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. –
№ 5 (69). – С. 194–205.

152. Благініна С. З досвіду Німеччини: забезпечення якості освіти

ов

/ С. Благініна // Вища школа. – Київ, 2017. – № 9 (158). – С. 87–99.
153. Вітченко А.

Проектування

змісту

комплексних

освітніх

програм як умова системного забезпечення якості вищої освіти майбутніх

викладачів / А. Вітченко // Вища школа. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 68–

ук

90.

Информационное

обеспечение

подготовки

М.

154. Ермаков С.

специалистов в области спорта в критериях качества научных публикаций

83.

155. За фальсифікацію і плагіат – санкції // Дзеркало тижня. –

ім.

На

/ С. Ермаков // Наука в олимпийском спорте. – Киев, 2017. – № 2. – С. 76–

Київ, 2017. – 2–8 груд. (№ 46). – С. 12.
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«…Розроблено альтернативний проект Порядку присудження наукових

ступенів» <…> Як уже повідомлялося, проект Порядку, запропонований

МОН, викликав критику в науково-освітянському середовищі, адже
передбачені в ньому новації, як зазначали експерти, не приведуть до

поліпшення ситуації в цій сфері, а лише посилять бюрократизацію та
адміністрування з боку міністерства і зроблять уже наявних плагіаторів

юридично недоторканними. Відділ з питань етики секретаріату

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (керівник –
доктор

філософських

наук,

професор

Т. Пархоменко)

розробив

альтернативний проект Порядку присудження наукових ступенів і

виносить його на широке обговорення. (Розроблено документ на підставі

ч. 8 ст. 18 Закону України "Про вищу освіту" та п. 9 статуту
Національного

агентства

із

забезпечення

якості

вищої

освіти,

затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15 квітня
2015 р. № 244)».

156. Захарченко Р. Н. Моніторинг якості освіти як інструмент для
підвищення

ефективності

/ Р. Н. Захарченко,

управління

Т. Г. Кирюшатова,

освітньою

Е. В. Кирюшатова

галуззю

// Проблеми

інформаційних технологій. – Херсон, 2017. – № 01 (021). – С. 110–115.

157. Зельницький А. Дефінітивний аналіз понять «якість освіти» і

ов

«компетентність», їх інтерпретація, удосконалення змісту та особливості

введення в науковий обіг сфери вищої військової освіти / А. Зельницький
// Педагогічний дискурс. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 66–71.
158. Зельницький А. М.

Якість

вищої

військової

освіти

як

ук

результат функціонування педагогічної системи ВВНЗ / А. М. Зельницький

М.

Окреслено проблеми якості підготовки здобувачів вищої військової освіти
на засадах компетентнісного підходу. Схарактеризовано педагогічну
систему ВВНЗ як структуровану цілісну сукупність взаємопов’язаних
складників освітньої діяльності вищих військових навчальних закладів.

ім.

На

// Військова освіта. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 62–69.

Розглянуто особливості впровадження в освітній процес інноваційних
35
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педагогічних технологій, що мають максимально сприяти досягненню
здобувачами вищої військової освіти визначеного рівня якості освіти.

Наголошено на доцільності впровадження в теорію та практику вищої
військової школи концепції гарантування якості підготовки військових

фахівців, де гарантом має виступати вищий військовий навчальний
заклад.

159. Карпенко А. В.
результативності

наукової

Ю. О. Будицька

// Наукові

Теоретико-методичні
діяльності
праці

в

основи

Україні

оцінювання

/ А. В. Карпенко,

Кіровоградського

національного

технічного університету. Економічні науки. – Кропивницький, 2017. –
Вип. 31.– С. 51–57.

Проаналізовано нормативно-правове забезпечення оцінки діяльності
наукових установ та працівників наукової діяльності.

160. Книш І. Нова освітня парадигма в контексті сучасних
технологій

/ І. Книш,

Н. Кочубей

// Вища

школа. –

Київ,

2017. –

№ 9 (158). – С. 100–115.

161. Констанкевич І.

Українській

освіті

–

академічну

доброчесність / І. Констанкевич // День. – Київ, 2017. – 12 груд. (224). –
С. 9.

ов

«…Ми починаємо зі списування на контрольних і закінчуємо ухваленням
абсурдних законів».

162. Луговий В. 12-й Європейський форум із забезпечення якості

вищої освіти / В. Луговий, В. Захарченко // Педагогічна газета. – Київ,

З 23 по 25 листопада 2017 р. на базі Університету Латвії (м. Рига)

М.

відбувся 12-й Європейський форум із забезпечення якості. Форум
організовано консультаційною групою із супроводу Болонського процесу –
Європейською асоціацією університетів (EUA), Європейською асоціацією
забезпечення якості вищої освіти (ENQA), Європейською асоціацією
закладів вищої освіти (EURASHE) та Європейським союзом студентів

ім.

На

ук

2017. – Листоп.–груд. (№ 6). – С. 4.

(ESU) з метою розвитку привабливого й конкурентоспроможного
36
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Європейського простору вищої освіти. У цілому в форумі взяли участь
близько 450 делегатів з 48 країн, зокрема – 41 європейської країни, а
також Ізраїлю, Канади, Японії й інших. У рамках форуму обговорювалися

питання організаційних змін і трансформацій у вищій освіті та роль

забезпечення якості, зв’язків інституційних структур, відповідальних за
якість і комунікацію, із сферою праці; консолідації європейського виміру в

навчанні та викладанні; стратегічної перспективи Європейського

реєстру забезпечення якості; політики і практики впровадження
Європейських стандартів і рекомендацій із забезпечення якості;

глобальних перспектив регіональної співпраці у забезпеченні якості;
забезпечення якості освітніх програм та ефективної комунікації з

роботодавцями; специфіки забезпечення якості професійної вищої
освіти; ефективного залучення студентів до забезпечення якості.

163. Мазур В. Новації чи профанації? Подальший занепад системи

вищої освіти і науки в Україні узаконили / В. Мазур // Дзеркало тижня. –
Київ, 2017. – 11–17 листоп. (№ 42). – С. 12.

«... Минуло півтора місяці з тих пір, як Україна живе за новим базовим
Законом України "Про освіту". За розпіареними новаціями "нової
української школи" мало кому відразу кинулися в очі зміни, які стосуються

вищої освіти. Про те, що Закон "Про освіту" припинив повноваження

ов

членів Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти

(НАОКВО), вже писало ZN.UA (№ 35, 2017 р.). Після оприлюднення закону
вчені і освітяни мали можливість ознайомитися з усіма змінами і
нововведеннями, зокрема що стосуються вищої освіти. І багатьох

ук

охопило велике здивування, а то і праведний гнів».

164. Матат Д. STEM-освіта / Д. Матат // Освіта України. – Київ,

М.

Усі моделі STEM-освіти базуються на реформуванні навчальних програм,
зміні освітніх стандартів, а також налагодженні партнерської взаємодії
між школами, університетами та роботодавцями.

ім.

На

2017. – 20 листоп. (№ 45). – С. 8–9.
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165. Мельничук О. Ф. Правові засади діяльності Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти в умовах євроінтеграції
/ О. Ф. Мельничук // Публічне право. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 67–72.

166. Михайліченко М. В. Напрями і шляхи оптимізації системи
державно-громадського управління якістю університетської освіти в

умовах українських реалій / М. В. Михайліченко // Проблеми соціальної
роботи : філософія, психологія, соціологія. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). –
C. 46–53.

167. Міжнародне опитування // Освіта України. – Київ, 2017. –
18 груд. (№ 49). – С. 2.

Студентів українських вишів запрошують взяти участь в міжнародному

опитуванні щодо сервісів з написання академічних робіт. Його можна
пройти

до

кінця

2017 року

за

посиланням

http://gems-

project.limequery.com/8.

168. Мороз С. А. Частка іноземних студентів та викладачів у ВНЗ
як результат інтеграційних процесів у сфері вищої освіти та індикатор її

якості / С. А. Мороз // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти

якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф.

за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при

ов

Президентові України [та ін.]. – Київ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири
євроінтеграційних процесів. – С. 68–70.

«…Інтернаціоналізація вищої освіти може бути розглянута не лише на
рівні

одного

з

основних

компонентів

забезпечення

ук

конкурентоспроможності сучасного університету, а у тому числі і як
механізм забезпечення якості вітчизняної вищої освіти».

М.

169. Науменко Т. Особливості управління розвитком електронного

інструментарію у складі системи оцінювання якості знань / Т. Науменко

170. Панасюк Н. Л.

ім.

На

// Технічні науки та технології. – Чернігів, 2016. – № 1 (3). – С. 152–161.
Експериментальна

перевірка

моделі

управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах
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магістратури

технічного

університету

/ Н. Л. Панасюк

// Вісник

післядипломної освіти. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України
[та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (32). – С. 86–96.

Наведено зміст і ефективність управління якістю підготовки майбутніх

інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету, які

можуть бути визначені тільки у процесі експериментальної роботи,

оскільки формування передбачає внесення цілеспрямованих і суттєвих
змін у чинну систему професійної підготовки.

171. Прігунов О. В.

Інформаційна

система

рейтингу

для

забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти / О. В. Прігунов

// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. –
Хмельницький, 2017. – (№ 4). – С. 255–260.

«…На сьогодні інформатизація закладів вищої освіти є одним із головних

завдань інноваційного розвитку освіти. За допомогою інформаційних
технологій розроблено систему для формування рейтингу викладачів,
кафедр та факультетів».

172. Про академічну доброчесність у вишах // Освіта України. –
Київ, 2017. – 6 листоп. (№ 43). – С. 7.

Міністерство освіти і науки звернулося до керівників закладів вищої

ов

освіти із листом № 1/9-565 від 26 жовтня 2017 року «Щодо забезпечення
академічної доброчесності у закладах вищої освіти».

173. Сервіс для керівника // Освіта України. – Київ, 2017. – 11 груд.

(№ 48). – С. 2.

ук

З 1 грудня розпочато роботу веб-сервісу «Кабінет керівника закладу

освіти». Цей сервіс призначений для внесення відомостей про навчальні
випускники

яких

проходитимуть

державну

підсумкову

М.

заклади,

атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

На

174. Служба якості освіти // Освіта України. – Київ, 2017. – 11 груд.

(№ 48). – С. 2.

ім.

Створено орган, що централізовано відповідатиме за дотримання якості
освіти та освітніх стандартів, – Державну службу якості освіти
39
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України (ДСЯО). Відповідне рішення було прийнято КМУ сьогодні,
6 грудня 2017 року, під час засідання Уряду.

175. Удосконалення порядку // Освіта України. – Київ, 2017. –
11 груд. (№ 48). – С. 2.

Атестація вишів у частині наукової діяльності відбуватиметься за
7 напрямками.

Таке

рішення

організаційно-методичного
атестації

закладів

вищої

прийняла

забезпечення
освіти

у

робоча

група

запровадження

частині

з

питань

державної

провадження

ними

наукової(науково-технічної) діяльності.

176. Шулікін Д. Атестація ВНЗ: перспектива / Д. Шулікін // Освіта
України. – Київ, 2017. – 6 листоп. (№ 43). – С. 8.

«…Порядок атестації ВНЗ України у частині провадження ними наукової

(науково-технічної) діяльності нині ще не затверджено Кабміном. Але

вже сьогодні час вести мову про документ другого порядку – методику
оцінювання. Тож природно, що ці актуальні питання розглянули на
засіданні президії Ради проректорів з наукової роботи ВНЗ та директорів
наукових установ, що відбулося в Сумському державному університеті».

177. Якість і економіка освіти: обмін досвідом // Освіта України. –
Київ, 2017. – 13 листоп. (№ 44). – С. 15.

В Києві відбулася друга Міжнародна науково-практична школа під назвою

ов

«Якість і економіка освіти», перше засідання якої провели у Мінську. В

роботі Школи взяли участь представники її засновників: наукові
співробітники Інституту педагогіки НАПН України, Асоціації керівників

шкіл, Національного інституту освіти Республіки Білорусь і запрошені

ук

керівники

закладів

освіти

України.

Серед

найважливіших

тем

М.

обговорення – фінансування освіти й оцінка її якості.

178. Антошкіна Л. І.

ім.

На

Сучасні інноваційні технології. Самостійна робота студентів
Інноваційні

технології

у

вищій

школі

/ Л. І. Антошкіна // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і
40
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сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар.
Шумпетерівської конф., 21–22 жовт. 2016 р./ Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича. [та ін.] – Чернівці, 2016. – С. 84–87.

179. Бахтіярова Х. Ш. Технології навчання в системі вищої освіти

/ Х. Ш. Бахтіярова, С. М. Старовойт // Інноваційні технології навчання :
навч. посіб. / Бахтіярова Х. Ш., Арістова А. В., Волобуєва С. В. [та ін.]. –
Київ, 2016. – С. 5–19.

180. Волобуєва С. В. Технології формування творчої особистості
/ С. В. Волобуєва, К. І. Алєксєєва // Інноваційні технології навчання : навч.

посіб. / Бахтіярова Х. Ш., Арістова А. В., Волобуєва С. В. [та ін.]. – Київ,
2016. – С. 117–150.

181. Гришко О. І. Поєднання традиційних та інноваційних методів
організації

навчального

процесу:

гендерний

підхід

/ О. І. Гришко,

Л. П. Клевака // Педагогіка та психологія. – Харків, 2017. – Вип. 57. –
C. 43–53.

182. Інноваційні

технології

навчання:

умови

запровадження,

різновиди, зміст, особливості // Інноваційні технології навчання : навч.
посібник

/ Х. Ш. Бахтіярова,

А. В. Арістова А.В.,

С. М. Старовойт

[та ін.]. – Київ, 2016. – С. 22–107.

ов

183. Інтеграція 3D-інтерактивних технологій навчання в освітні

проекти

безпеко-орієнтованих

спеціальностей

/ О. В. Придатко,

А. Г. Ренкас, Н. Є. Бурак, М. В. Лемішко // Вісник Львівського державного

ук

університету безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 46–54.

// Матеріали

IV Міжнародної

конференції

М.

184. Лупол В. Модульна система як вид навчання / В. Лупол

«Проблеми

та

науково-практичної

інновації

в

онлайн-інтернет

природничо-математичній,

На

технологічній і професійній освіті» : 10–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і
науки України [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – С. 105–106.

ім.

185. Мачулна І. І. Методологічні виміри інноваційних змін в освіті

/ І. І. Мачулна // Збірник наукових праць Дніпровського державного
41
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технічного університету. Технічні науки, секція «Освіта». – Кам’янське,
2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція
«Інновації у вищій освіті – 16 червня 2017». – С. 111–115.
186. Мороз І. М.
/ І. М. Мороз

Вебінар

// Англійська

мова

–

це

та

сучасно,

доступно,

зручно

Харків,

2017. –

література. –

№ 28/29 (542/543). – С. 5–6.

187. Осипчук В. Модерн центру і сходу. Інноватика в сучасній

освіті присутня там, де хочуть навчати по-новому / В. Осипчук // Україна
молода. – Київ, 2017. – 21 листоп. (№ 139). – С. 19.

У Києві відбулася дев’ята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній
освіті».

188. Системи

комп’ютерного

тестування

/ В. В. Багрій,

О. М. Гулєша, В. О. Устименко, М. А. Пишний // Збірник наукових праць
Дніпровського державного технічного університету. Технічні науки, секція

«Освіта». – Кам’янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науковопрактична конференція «Інновації у вищій освіті – 16 червня 2017». –
С. 103–111.

ов

Дистанційна освіта
189. Андрейко Г. П.

Внедрение

элементов

дистанционного

образования как стимулирующий фактор к самостоятельной работе

студентов / Г. П. Андрейко // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в

ук

майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–

С. 70–71.

М.

21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. –

На

190. Базима Б. О. Опыт психологического консультирования в

системе Skype / Б. О. Базима // Дистанційне навчання – старт із сьогодення

ім.

в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–
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21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. –
С. 24–25.

«...Психологическое консультирование по "Скайп" является одновременно
вынужденной

и

необходимой

формой

образовательной

и

психокорекционной работы с клиентами».

191. Баличева Л. В.
системи

дистанційного

Деякі

особливості

навчання

організаційних

/ Л. В. Баличева

форм

// Дистанційне

навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-

практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки
України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 25–26.
192. Березенська С. М.

Електронний

контент

як

компонент

цифрової педагогіки / С. М. Березенська // Дистанційне навчання – старт із

сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.
участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків,
2017. – С. 71–73.

193. Бугайчук К. Л.

Мікронавчання:

поняття,

особливості,

переваги / К. Л. Бугайчук // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в

майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–
21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. –

ов

С. 26.

«...Мікронавчання – це новий формат організації навчального процесу, в

рамках якого він розбивається на короткі інтервальні заняття. Вони
можуть тривати від однієї до п’яти хвилин, протягом яких слухач

ук

отримує нову інформацію, відповідає на контрольні питання або

повторює пройдений матеріал. Як правило, цей підхід забезпечує навчання

М.

"на вимогу" і використовує різні платформи і пристрої: ПК, планшет,

На

смартфон».

194. Бузинова К. Компания Tree IT / К. Бузинова, Т. Муращенко,

А. Тимченко // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє :

ім.

матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт.
2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 27.
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Tree IT – это проект непрерывного дистанционного образования в сфере
IT.

195. Гірінова Л. В. Деякі проблеми впровадження дистанційного

навчання в Україні та оцінки його якості / Л. В. Гірінова // Дистанційне

навчання – старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр.
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки
України [та ін.]. – Харків, 2016. – C. 76–80.
196. Глазова В. В.

Дистанційне

навчання

педагога

як

шлях

професійного зростання / В. В. Глазова // Дистанційне навчання – старт із
сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.

участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків,
2017. – С. 40–41.

197. Горбулин О. С.

Современная

цифровая

педагогика:

проблематика и перспективы / О. С. Горбулин // Дистанційне навчання –

старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з
міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. –
Харків, 2017. – С. 72–75.

198. Домбровська С. М.

Дистанційне

навчання

в

процесі

організації навчально-пізнавальної діяльності студентів сучасного ВНЗ

ов

/ С. М. Домбровська // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в

майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–
21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. –
С. 41–42.

ук

199. Зинченко О. О. Створення моделі формування здорового
життя

в

системі

М.

способу

/ О. О. Зинченко

// Дистанційне

відкритого

навчання –

дистанційного
старт

із

навчання

сьогодення

в

На

майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–
21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. –

ім.

С. 28–29.
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200. Иваненко Н. С.

Перспективы

использования

методов

искусственного интеллекта в учебном процессе в вузе / Н. С. Иваненко

// Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали

III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во
освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 81–82.

201. Использование технологии Front-end разработки при создании
тестов

Moodle

/ А. М. Анисимов,

Б. П. Бочаров,

М. Ю. Воеводина,

А. И. Кузнецов // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє :
матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт.
2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 23–24.

В работе описана процедура создания Front-end приложений генерации
вопросов для проверки знаний студентов по программированию на
алгоритмическом языке JavaScript.

202. Кайдан Н. В. Викладач як куратор змісту / Н. В. Кайдан
// Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали

III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во
освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 45–46.
203. Клюс В. І.

Вивчення

психофізіологічних

особливостей

студентів в системі дистанційного навчання класичного університету на

ов

базі LMS Moodle / В. І. Клюс, Г. М. Тимченко // Дистанційне навчання –

старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з
міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. –
Харків, 2017. – С. 29–30.

ук

204. Кобрин М. В. К вопросу о применении дистанционного

М.

обучения в области управления системой информационной безопасности

организации / М. В. Кобрин // Дистанційне навчання – старт із сьогодення
в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–

На

21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. –

ім.

С. 30–31.
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205. Коновалова О. О.

Особливості

застосування

елементів

дистанційного навчання у курсі, що включає лабораторні заняття

/ О. О. Коновалова // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в

майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–
21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. –
С. 47–48.

206. Лагутін В. Л. Інноваційні підходи до реформування сучасної

освіти / В. Л. Лагутін // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в

майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–
21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. –
С. 48–49.

207. Левітін Є. Я.

Використання

віртуальних

технологій

лабораторного експерименту для підвищення ефективності дистанційного

навчання / Є. Я. Левітін, О. С. Криськів, І. Д. Рой // Дистанційне навчання –

старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з
міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. –
Харків, 2017. – С. 31–33.

208. Левчук В. Г.

Сучасний

E-learning:

основні

тренди

в

університетській освіті / В. Г. Левчук // Дистанційне навчання – старт із

ов

сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.
участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків,
2017. – С. 49–54.

ук

209. Лисенко А. В. Організація дистанційної освіти для іноземних

студентів / А. В. Лисенко // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в

М.

майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–
21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. –

«...Ефективність дистанційного навчання іноземних студентів в Україні
забезпечується тим, що навчальні матеріали по окремому курсу містять

ім.

На

С. 15–16.

різні компоненти – електронні версії підручників, конспекти лекцій, відео46
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лекції, матеріали для аудіо матеріали, практичні, лабораторні та
контрольні роботи, засоби діагностики».

210. Максименко Н. В.

Можливості

дистанційних

методів

навчання в аспекті залучення іноземних фахівців до викладання дисциплін

/ Н. В. Максименко // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в

майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–
21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. –
С. 54–55.

211. Мынбаева А. К.
подготовке

будущих

Развитие

педагогов

цифровой

/ А. К. Мынбаева,

компетенции

в

А. А. Булатбаева

// Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали

III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во
освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 75–78.

212. Олійник Н. Ю. Електронний навчальний контент як ключове

поняття цифрової педагогіки / Н. Ю. Олійник // Дистанційне навчання –

старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з
міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. –
Харків, 2017. – С. 78–79.

213. Оптимізація внутрішньої структури дистанційного курсу

ов

/ А. М. Анисимов,

Б. П. Бочаров,

М. Ю. Воеводина,

А. И. Кузнецов

// Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб.

тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти
і науки України. – Харків, 2017. – С. 3.

ук

214. Пахомова І. М. Кураторські години в системі MOODLE

М.

/ І. М. Пахомова // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє :

матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт.

засіб

215. Помаза-Пономаренко А. Л. Гейміфікація у сфері освіти як
формування

інтелектуальних,

ім.

На

2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 35–36.

соціальних

і

ситуативних

компетентностей / А. Л. Помаза-Пономаренко // Дистанційне навчання –
47
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старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з
міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. –
Харків, 2017. – С. 9–10.

«...Особливість гейміфікації у сфері освіти полягає в такому: вона

покликана мотивувати студентів до навчання, сприяти оперативному,
ергономічному та нестандартному формуванню в них інтелектуальних,
соціальних

і

ситуативних

компетентностей.

О. Макаревич, що гейміфікація

Погоджуємося

– невід’ємний чинник

із

підвищення

результативності дистанційного навчання, що представляє собою
актуальну новітню освітню технологію».

216. Семенов М. А. Підтримка викладачів, які використовують
технології

дистанційного

навчання,

в

переміщеному

університеті

/ М. А. Семенов // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє :
матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт.
2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 65–66.

217. Смаль В. А. Виявлення первинних порушень в структурі
біоритмів студентів шляхом використання електронних діагностик на базі

LMS Moodle / В. А. Смаль, Г. М. Тимченко // Дистанційне навчання –

старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з

ов

міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. –
Харків, 2017. – С. 36–37.

218. Сучасні освітні технології дистанційного та електронного

навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами

ук

вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків.
торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.:

М.

Олійник Н. Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – 86, [2] с. : іл.
219. Тагліна Ю. С. Особливості взаємодії викладача та студента у

На

дистанційному навчанні: зворотний зв’язок / Ю. С. Тагліна // Дистанційне

ім.

навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-
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практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки
України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 67–68.

Вища освіта за напрямками підготовки. Технології,
методики викладання відповідних дисциплін
220. Брюховецька О. В.

Модель

формування

професійної

толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки

(здобуття вищої освіти) / О. В. Брюховецька // Вісник післядипломної

освіти. Соціальні та поведінкові науки / М-во освіти і науки України. –
Київ, 2016. – Вип. 2 (31). – С. 29–41.

Обґрунтовано актуальність формування професійної толерантності
майбутніх керівників у системі вищої освіти, оскільки однією з основних її
цілей є розвиток особистості майбутнього фахівця.

221. Карась Г. Українське музичне діаспорознавство в системі

навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України / Г. Карась
// Вісник

Львівського

університету

імені

Івана

Франка.

Серія

мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 16, ч. 1. – С. 38–43.

Розглянуто впровадження українського музичного діаспорознавства як

ов

нового напрямку мистецтвознавства в систему навчально-виховного
процесу сучасної вищої школи України. Останні наукові дослідження

українських мистецтвознавців слугують методологічним підґрунтям для

розроблення нових навчальних спецкурсів, доповненням до діючих

ук

навчальних планів та навчальних дисциплін. Запропоновано досвід
впровадження авторського навчального спецкурсу. Апробацією ідей

М.

автора є проведення мистецьких акцій на основі джерельного матеріалу

На

музичної культури діаспори.

222. Осова О. О. Критеріальна база визначення сформованості

ім.

інноваційної компетенції майбутніх учителів / О. О. Осова // Педагогіка та
психологія. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 147–156.
49
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Гуманітарні науки

223. Бевз Г. М. Особистісний та суспільний контекст опанування

професії майбутніми психологами / Г. М. Бевз // Вісник післядипломної
освіти. Соціальні та поведінкові науки / М-во освіти і науки України
[та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (32). – C. 9–19.

Статтю присвячено вченню уявлень майбутніх психологів про потенційне
коло запитів сучасного суспільства щодо психологічної практики та
бачення своєї майбутньої професійної самореалізації як психолога.

224. Білик О. М. Методичні аспекти створення дистанційного
курсу

«Історія

української

культури»

для

іноземних

студентів

/ О. М. Білик, Т. М. Брагіна // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в

майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–
21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. –
С. 11–12.

«...Дистанційне навчання може розглядатися як засіб модернізації
системи навчання навчальної дисципліни "Історія української культури"

щодо зменшення терміну перебування іноземних студентів заочної форми
оскільки

впровадження

дистанційної

форми

навчання

ов

навчання,

уможливлює уникнення навчання протягом року на підготовчому
факультеті».

225. Білова Н. Модернізація мистецької освіти у вищій школі на

ук

засадах автономного навчання / Н. Білова // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 205–217.

М.

226. Білоус О. Новітні технології у викладанні перекладацьких

дисциплін / О. Білоус // Актуальні проблеми романо-германської філології

227. Варава С. В. Специфика создания дистанционных курсов для

ім.

На

та прикладної лінгвістики. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 76–80.

обучния иностранному языку / С. В. Варава // Дистанційне навчання –
50
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старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з
міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. –
Харків, 2017. – С. 13–14.

228. Вілков В. Ю.

Парадигмальна

структуризація

як

чинник

модернізації філософської та політологічної освіти і науки / В. Ю. Вілков,
С. В. Руденко, Н. В. Ярмоліцька // Методологічні засади модернізації

філософської та політологічної освіти і науки України : монографія
/ С. В. Руденко,

В. Ю. Вілков,

Н. В. Ярмоліцька,

Я. А. Соболєвський

[та ін.]. – Київ, 2017. – С. 9–51.

229. Вілков В. Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних

досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити
/ В. Ю. Вілков,

С. В. Руденко

// Методологічні

засади

модернізації

філософської та політологічної освіти і науки України : монографія
/ С. В. Руденко,

В. Ю. Вілков,

Н. В. Ярмоліцька,

Я. А. Соболєвський

[та ін.]. – Київ, 2017. – С. 114–141.

230. Волощенко-Віслобокова О. М.

Законодавче

забезпечення

права на релігійну освіту в Україні як наближення до системи

європейських стандартів / О. М. Волощенко-Віслобокова // Європейська
юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13–

ов

14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во
освіти і науки України [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 79–82.
231. Воскобойнікова-Гузєва О.

Інформаційна

парадигма

ук

підготовки фахівців спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна

справа» / О. Воскобойнікова-Гузєва // VII Міжнародна науково-практична

М.

конференція «Інформаційний простір бібліотеки» : Львів, Україна, 18–

19 трав. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Львів,

На

2017. – С. 29–30.

232. Грінченко О. М.

Особливості

динаміки

саморегуляції

ім.

навчальної діяльності студентів-психологів / О. М. Грінченко // Вісник
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Харківського

національного

педагогічного

університету

ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 71–86.
Розглядаються

особливості

саморегуляції

студентів-психологів,

визначені за допомогою опитувальника «Стиль саморегуляції поведінки»
В. І. Моросанової, а також досліджується динаміка цього явища в
студентів-психологів з першого по п’ятий курс навчання.

233. Ефендієва С.

Формування

готовності

викладача

до

інноваційної діяльності в практиці викладання іноземної мови у ВДНЗУ
«УМСА»

/ С. Ефендієва

// Актуальні

проблеми

романо-германської

філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). –
С. 169–173.

На прикладі кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною
термінологією ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».

234. Євчук А.
сучасному

Особливості

суспільстві

підготовки

/ А. Євчук

// Актуальні

сурдоперекладачів
проблеми

у

романо-

германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці, 2017. –
Вип. 1 (14). – С. 173–177.

235. Івасюк Г. Дослідження системи життєвих цінностей студентів
як навчально-виховний метод на заняттях з німецької мови / Г. Івасюк

ов

// Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної
лінгвістики. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 204–207.

236. Іщенко О. Перспективи інтеграції аудіовізуального методу у

сучасний формат навчання іноземної мови / О. Іщенко // Актуальні

ук

проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. –
Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 218–221.

М.

237. Кобзар О. Залучення сучасних медіатехнологій до викладання

іноземних мов / О. Кобзар // Актуальні проблеми романо-германської

6.

ім.

На

філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 3–
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238. Коломоєць Т. О.

Забезпечення

якості

–

пріоритетний

напрямок публічного врядування при реалізації права на освіту в Україні

(в аспекті вищої юридичної освіти) / Т. О. Коломоєць // Права людини та

публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац.
ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін.]. – Чернівці, 2017. – С. 10–15.

«…Ця стаття формулює конкретні рекомендації щодо оптимізації

мережі вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за
спеціальністю 081 "Право"».

239. Круглик И. Дистанционная педагогическая технология в

сфере олимпийского образования студентов / И. Круглик, Ю. Курамшин
// Наука в олимпийском спорте. – Киев, 2017. – № 1. – С. 13–20.
240. Мынбаева А. К.
подготовке

будущих

Развитие

педагогов

цифровой

/ А. К. Мынбаева,

компетенции

в

А. А. Булатбаева

// Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали

III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во
освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 75–78.

241. Олійник Л. М. Організація очно-дистанційного навчання у
післядипломній педагогічній освіті із застосуванням хмарних технологій

/ Л. М. Олійник // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє :

ов

матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт.
2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 60–61.

242. Падалка Г. Спеціалізація «Наукометрія, бібліометрія» як

складова підготовки сучасного фахівця інформаційної справи / Г. Падалка

ук

// VII Міжнародна

науково-практична

конференція

«Інформаційний

М.

простір бібліотеки» : Львів, Україна, 18–19 трав. 2017 р. : тези доп. / М-во
освіти і науки України [та ін.]. – Львів, 2017. – С. 31–32.
243. Пернарівська Т. Сучасні методи викладання іноземної мови

На

професійного

спрямування

/ Т. Пернарівська

ім.

Дрогобич, 2017. – № 8 (151). – С. 111–115.
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Розглянуто місце та роль курсу іноземної мови професійного спрямування
на сучасному етапі підготовки здобувачів вищої освіти, визначено вимоги

до викладання даного курсу – професійні компетентності, підходи,
методи викладачів.

244. Попович А. Компетентнісний підхід до вивчення стилістики

української мови у вищій школі / А. Попович // Матеріали IV Міжнародної
науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в

природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» : 10–

21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Кропивницький,
2017. – С. 116–118.

245. Руденко С. В. Електронне навчання як інструмент модернізації

філософської та політологічної освіти / С. В. Руденко, Я. А. Соболєвський
// Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти
і

науки

України :

монографія

/ С. В. Руденко,

В. Ю. Вілков,

Н. В. Ярмоліцька, Я. А. Соболєвський [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 52–58.

246. Ткаченко Л. П. Етапи розвитку риторики як навчальної

дисципліни в України / Л. П. Ткаченко // Педагогіка та психологія. –
Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 259–269.

247. Токуєва Н. В. Навчальний контроль монологічного мовлення

ов

на початковому етапі вивчення української мови іноземними студентами у
ВНЗ

України

/ Н. В. Токуєва

// Вісник

Львівського

державного

університету безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 248–253.
248. Толстов І. В.

Організація

самостійної

роботи

студентів-

ук

заочників на кафедрі «Філософії та соціології» українського державного
університету

залізничного

транспорту

/ І. В. Толстов

// Дистанційне

М.

навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки

249. Черкашина Н. И.

ім.

На

України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 68–69.
Дистанционное

обучение

как

инновационная форма обучения иностранному языку / Н. И. Черкашина
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// Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали

III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во
освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 18.

«...Создание дистанционных курсов по иностранному языку позволяет
вовлечь в процесс обучения не только студентов, но и широкий круг лиц,
заинтересованных в повышении своего уровня владения языком».

Соціальні науки, бізнес і право
250. Белая Н. С.

Мероприятия

по

улучшению

подготовки

специалистов в области охраны труда / Н. С. Белая, Е. А. Тюрин // Вісті
Донецького

гірничого

інституту. –

Красноармійськ,

2015. –

№ 1 (36)/2 (37). – C. 93–95.

Основы охраны труда – это нормативная, комплексная дисциплина,
которая базируется как на общеобразовательных (математика, физика,
химия),

так

и

на

общетехнических

и

специальных

дисциплинах

(сопротивление материалов, электротехника, технология металлов,

технология машиностроения). После изучения основных дисциплин
профессионально-ориентированного

цикла

будущие

специалисты

ов

образовательно-квалификационных уровней («младший специалист» и
«бакалавр») имеют достаточное представление относительно их
будущей профессиональной деятельности. Это дает возможность

преподавателю использовать теоретические и практические знания с

ук

учетом профессиональной ориентации для того, чтобы оценить степень

опасности при выполнении технологических процессов, эксплуатации
проанализировать

М.

оборудования,

возможно

возникшую

аварийную

ситуацию.

На

251. Бєляєва Н.

Формування

професійної

компетентності

майбутнього менеджера в контексті студентоцентрованого навчання

ім.

/ Н. Бєляєва // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайнінтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній,
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технологічній і професійній освіті» : 10–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і
науки України [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – С. 95–96.
252. Бондар О. Г.

До

проблеми

розробки

стандартів

вищої

юридичної освіти / О. Г. Бондар // Збірник матеріалів Першого зібрання
фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових
проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та

природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9–

10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Одеса,
2016. – С. 15–18.

253. Бриль Ю. Процес реформування документознавчої освіти в

контексті європейської інтеграції України / Ю. Бриль // Молодь і ринок. –
Дрогобич, 2017. – № 8 (151). – С. 151–159.

Розглянуто окремі аспекти реформування документознавчої освіти
України в умовах трансформації суспільства та євроінтеграції.

254. Гаєцька-Колотило Я. З. Окремі проблеми еколого-правової
науки та освіти в Україні / Я. З. Гаєцька-Колотило // Збірник матеріалів
Першого

зібрання

фахівців

споріднених

кафедр

з

обговоренням

актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного,
земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних

ов

закладах України : 9–10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки
України [та ін.]. – Одеса, 2016. – С. 87–90.
255. Грінченко О. М.

Особливості

динаміки

саморегуляції

навчальної діяльності студентів-психологів / О. М. Грінченко // Вісник

ук

Харківського

національного

педагогічного

університету

М.

ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 71–86.
256. Гусєв В. О.

Спреціальність

«Публічне

управління

та

На

адміністрування» в умовах суспільних реформ в Україні / В. О. Гусєв,
С. В. Загороднюк // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти

ім.

якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф.
за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при
56
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Президентові України [та ін.]. – Київ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири
євроінтеграційних процесів. – С. 117–119.

«Відповідно до прогресивних тенденцій світового розвитку в ході
суспільних реформ в Україні здійснюється утвердження імперативу

інтеграції науки, освіти і практики соціального управління, що пов’язано

з формуванням єдиного науково-освітнього простору в галузі знань і за
спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"».

257. Замятіна Н. В.

Формування

професійної

компетентності

майбутнього менеджера туристичної індустрії у процесі навчання
/ Н. В. Замятіна

// Вісник

Чернівецького

торговельно-економічного

інституту. Економічні науки. – Чернівці, 2017. – Вип. 1/2 (65/66). – С. 453–
463.

Досліджено вимоги, які висувають сьогодні до підвищення рівня освіти
менеджерів

туристичної

індустрії.

Розглянуто

деякі

приклади

компетенцій світових стандартів і проаналізовано моделі та вимоги
освітньо-кваліфікаційної

характеристики

менеджера

туристичної

індустрії на прикладі ВНЗ.

258. Ілларіонов О.

Каста

правників,

або

Юристи

–

геть!

/ О. Ілларіонов // Юридичний вісник України. – Київ, 2017. – 27 жовт.–

ов

9 листоп. (№ 43/44). – С. 8.

Щодо законопроекту № 7147 про юридичну (правничу) освіту і загальний
доступ до правничої професії.

259. Каракаш І. І.

Щодо

викладання

аграрного,

земельного,

ук

екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах

України / І. І. Каракаш // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців

методики

М.

споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та
викладання

аграрного,

земельного,

екологічного

та

На

природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9–
10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Одеса,

ім.

2016. – С. 25–28.
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260. Кірей К. О. Методичні засади проведення практичних занять з

дисциплін професійної та практичної підготовки IT-фахівців у контексті
інтерактивного

навчання

/ К. О. Кірей

// Проблеми

інформаційних

технологій. – Херсон, 2017. – № 01 (021). – С. 104–109.

261. Князькова Л. М. Юридична клініка як інноваційний напрямок

розвитку правової освіти в Україні / Л. М. Князькова // Правовий часопис

Донбасу. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. –
С. 9–14.

262. Койнова І. Б. Нові підходи до екологічної освіти в Україні
/ І. Б. Койнова // Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. Екологія. – Харків, 2017. – Вип. 16. – C. 150–154.
«…Результати

досліджень

свідчать

про

необхідність

поєднання

формальних та неформальних методів екологічної освіти для всіх вікових
категорій. Для збільшення ефективності екологічної освіти впровадити
предмет

Екологічна

культура.

У

ВУЗах

для

не

природничих

спеціальностей замість предмету Екологія доцільно вивчати Екологічну

культуру або Сталий розвиток, що формують особисту відповідальність
за

стан

довкілля,

знання

і

практичні

навички

раціонального

природокористування і охорони природи у професійній діяльності та

ов

повсякденному житті».

263. Кущенко Е. И.

Геймификация

преподавания

статистики

/ Е. И. Кущенко // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє :
матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт.

«...Опыт преподавания на факультете МЭО и Туристического бизнеса

М.

ХНУ имени В. Н. Каразина позволил наблюдать также взаимоотношения
между группами студентов, получающих образование на бюджетной
основе

и

на

контрактной.

Часто

такое

соседство

бросает

вызовпреподавателям высшей школы, вынуждая их работать со слабым
контингентом и искать пути подготовки бакалавров в экстремальных

ім.

На

ук

2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 7–8.

условиях. Задачи, стоящие перед преподавателями включают в себя не
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только передачу своих знаний и умений, но и процесс вовлечения и
стимуляции интереса студентов к получению новых знаний».

264. Носік В. В. Проблеми методології й методики дослідження,
вивчення та викладання аграрного, земельного і екологічного права в

Україні / В. В. Носік // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців

споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та
методики

викладання

аграрного,

земельного,

екологічного

та

природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9–

10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Одеса,
2016. – С. 47–50.

265. Олійник Я. Підготовка та захист дисертаційних досліджень із

суспільної географії в Україні (історико-науковий аналіз) / Я. Олійник,
С. Шевчук // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2016. – Вип. 76. –
С. 3–18.

Актуальність історико-наукових досліджень у суспільній географії

визначається методологічними засадами науки, оскільки ніколи раніше не

ставилася мета вивчення усього її дисертаційного фонду у конкретноісторичному відношенні. Важливість такого дослідження в суспільній

географії є незаперечним, оскільки воно пов’язане не тільки з аналізом

ов

минулого науки, а й з визначенням перспектив розвитку. Внутрішні

закономірності та потреби розвитку суспільної географії, а також
соціальні потреби підвищення статусу та ефективності сучасних

суспільно-географічних досліджень вимагають якнайшвидшого вивчення

призму дисертаційних досліджень. Здійснено історико-науковий аналіз

М.

процесу становлення системи підготовки дисертаційних досліджень в

Україні із проблем суспільної географії. У хронологічній послідовності
показано системні зміни у підготовці наукових кадрів суспільних
географів починаючи із кінця ХІХ до початку ХХІ ст. Особлива увага
звертається на динаміку та тематику дисертаційних досліджень, що

ім.

На

ук

наукових шкіл у географії, що може бути успішно реалізоване крізь

була характерною для того чи іншого етапу. Вперше складено перелік
59
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здобувачів наукових ступенів доктора і кандидата наук за часом захисту
дисертації.

На

основі

аналізу

кількісних

показників

захистів

дисертаційних робіт також показано місце суспільної у структурі
наукового потенціалу України. Результати дослідження

містять

вичерпну інформацію про умови підготовки дисертаційних досліджень, їх

тематичну спрямованість та вплив на формування української наукової

школи суспільної географії. Окремо звертається увага на проблемних
питаннях щодо функціонування спеціальності "економічна та соціальна
географія" у контексті реформування системи вищої освіти.

266. Орлюк О.

Знищення

професії

юриста?

/ О. Орлюк,

Н. Мироненко, А. Штефан // Юридичний вісник України. – Київ, 2017. – 1–
7 груд. (№ 48). – С. 10. – Закінчення. Початок у №№ 46, 47.

«…Висновок до проекту Закону України «Про юридичну (правничу) освіту
і загальний доступ до правничої професії» № 7147 від 28.09.2017 р.».

267. Пошелюжная К.

Тон-модели.

Эксперты

говорят

о

целесообразности распространения модели допуска к профессии судьи и

на другие юридические профессии / К. Пошелюжная // Юридическая
практика. – Киев, 2017. – 19 дек. (№ 51). – С. 7.

«…Круглый стол в Комитете Верховного Совета Украины по вопросам

ов

правовой политики и правосудия. Профессор кафедры международного
права КНУ им. Т. Шевченко Василий Кисиль убежден, что единый
экзамен для соискателей правового образования будет хорошей новацией

для Украины. По его словам, 200 вузов не только не обеспечивают

требования работодателей, но и тянут весь образовательный процесс на

ук

дно».

М.

268. Сидор В. Д. Напрямки удосконалення методики викладання

земельного права / В. Д. Сидор // Збірник матеріалів Першого зібрання

На

фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових
проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та

ім.

природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9–
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10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Одеса,
2016. – С. 53–55.

269. Холодова О. Ю. Спеціалізація освіти як дійовий механізм
підготовки

судових

експертів-товарознавців

/ О. Ю. Холодова

// Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.,
присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-

ра юрид. наук., проф. Л. Ю. Ароцкера / М-во юстиції України [та ін]. –
Харків, 2017. – С. 65–66.

Одним із проявів судової реформи в Україні є професіоналізація судовоекспертної діяльності, яка базується на фундаментальній підготовці
майбутнього судового експерта у вищому навчальному закладі.

270. Чабаненко М. М.
аграрного

права

у

Деякі

сучасній

системні

вищій

проблеми

юридичній

викладання

освіті

України

/ М. М. Чабаненко // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців
споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та
методики

викладання

аграрного,

земельного,

екологічного

та

природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9–

10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Одеса,
2016. – С. 62–64.

ов

271. Шевчук О. Інноваційні технології формування професійної

суб’єктності майбутніх психологів: результати дослідження / О. Шевчук
// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені

ук

С. 216–221.

М.

В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. – Миколаїв, 2017. – № 1 (17). –

На

Природничі науки

272. Андрєєв А. Використання навчальної комп’ютерної програми

ім.

Soundcard Scope для постановки та розв’язування фізичних задач
/ А. Андрєєв, А. Кулинич // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної
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онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничоматематичній, технологічній і професійній освіті» : 10–21 квіт. 2017 р. / Мво освіти і науки України [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – С. 45–46.
273. Боскін О. О.

Використання

сучасних

технологій

по

оптимізації вихідного коду при підготовці фахівців розробки програмного

забезпечення / О. О. Боскін, О. В. Чебаненко, О. О. Воробйов // Проблеми

інформаційних технологій / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Херсон,
2017. – № 01 (021). – С. 173–178.

274. Галій Л. В. Досвід проведення педагогічного експерименту з
впровадження

дистанційної

форми

навчання

у

національному

фармацевтичному університеті / Л. В. Галій, Т. М. Серопян // Дистанційне
навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-

практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки
України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 39–40.

275. Захар О. Г. Застосування технології змішаного навчання в

процесі підвищення кваліфікації вчителів інформатики / О. Г. Захар
// Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали

III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во
освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 42–43.

ов

276. Ковчина І. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців у

галузі охорони здоров’я в умовах університетської освіти / І. М. Ковчина
// Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – Київ, 2017. – № 1/2. –

ук

С. 5–12.

«…Аналізуються теоретичні проблеми підготовки майбутніх фахівців у

М.

галузі охорони здоров’я в умовах університетської освіти».

277. Коломієць Н. Інформаційні ресурси – аграрній науці та

На

бізнесу / Н. Коломієць // Культура і життя. – Київ, 2017. – 3 листоп.

ім.

(№ 44). – С. 8.
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Фонд ННСГБ НААН є основою сукупного інформаційного ресурсу аграрної

галузі України, що в період докорінного реформування налаштований на
цілковите задоволення інформаційних запитів користувачів.

278. Кощук О. Б. Проектування процесу формування професійної
компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства

/ О. Б. Кощук // Фізико-математична освіта. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). –
С. 78–82.

279. Кудзіновська І. Професійна спрямованість задач з вищої
математики

в

умовах

сучасного

ринку

праці

/ І. Кудзіновська,

В. Трофименко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-

інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній,
технологічній і професійній освіті» : 10–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і
науки України [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – С. 74–75.

280. Максимов І. Щодо розробки компетентнісно орієнтованих

задач для студентів гірничих спеціальностей / І. Максимов, К. Словак
// Матеріали
конференції

IV Міжнародної

«Проблеми

та

науково-практичної

інновації

в

онлайн-інтернет

природничо-математичній,

технологічній і професійній освіті» : 10–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і
науки України [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – С. 106–108.

ов

281. Маркова В. Використання змішаного навчання на заняттях з

вищої математики / В. Маркова, С. Матвєєва // Матеріали IV Міжнародної
науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в

природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» : 10–

ук

21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Кропивницький,

М.

2017. – С. 61–62.

282. Методическое

обеспечение

дистанционного

обучения

специалистов фармации и медицины на этапе последипломной подготовки

На

/ В. А. Якущенко,

Л. И. Шульга,

А. И. Квитчатая,

П. В. Нартов,

ім.

К. А. Бурьян // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє :
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матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт.
2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 20–21.

283. Нікогосян Л. Р. Аксіологічний підхід у системі професійнопедагогічної

підготовки

майбутніх

фахівців

медичної

галузі

/ Л. Р. Нікогосян, Ю. О. Асєєва // Наука і освіта. Педагогіка. – Одеса,
2017. – № 4 (157). – С. 33–38.
Визначено

важливість

системно-ціннісного

підходу,

подано

характеристику аксіологічного підходу як методологічного концепту
професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі.

284. Особливості

викладання

хімічних

дисциплін

іноземним

студентам в медичному вищому навчальному закладі / К. В. Шевцова,
Г. С. Маслак,

Г. В. Долгіх,

Н. І. Цокур,

Г. П. Черненко

// Вісник

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів,
2017. – № 15. – С. 258–263.

285. Парфіненко Т. О.

Використання

інформаційно-

комунікаційних технологій як засобів навчання здоров’ю в системі
естетичної медицини / Т. О. Парфіненко, О. В. Ляшенко, О. В. Бутенко

// Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали

III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во

ов

освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 34–35.
286. Підлісний В. В.

Методичні

підходи

для

покращення

самостійної роботи студентів з дисципліни «Використання техніки в АПК»

/ В. В. Підлісний, О. М. Семенов, В. М. Сірант // Професійно-прикладні

ук

дидактики. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 131–138.

М.

287. Савонова О. В. Досвід забезпечення організації змішаного

навчання студентів із дисциплін здоров’я збережувального напрямку
/ О. В. Савонова // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє :

На

матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт.

ім.

2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 63–65.
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288. Тимченко Г. М.

Електронний

робочий

зошит

як

засіб

організації самостійної роботи студентів з курсу «Фізична реабілітація»

/ Г. М. Тимченко, Р. Р. Салахетдинов // Дистанційне навчання – старт із

сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.
участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків,
2017. – С. 79–81.

289. Федоренко В.

Особливості

організації

позааудиторної

самостійної роботи з біофізики у ВНЗ медичного профілю І-ІІ рівнів
акредитації

/ В. Федоренко

// Матеріали

IV Міжнародної

науково-

практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в

природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» : 10–

21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Кропивницький,
2017. – С. 86–88.

290. Харченко А. В.
інформатики

Особливості

студентам-іноземцям

на

викладання

початковому

математики

етапі

й

навчання

/ А. В. Харченко // Вісник Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 254–257.

291. Якунин А. В. Концепция курса математики с виртуальной

составляющей для слушателей-иностранцев / А. В. Якунин // Дистанційне

ов

навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-

практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки
України [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 19–20.

«...Представлен подход к реализации в среде Moodle вспомогательного

ук

выравнивающего дистанционного курса элементарной математики с

М.

ориентацией на иноязычных слушателей, позволяющего обогатить все
стороны традиционного процесса обучения».

292. Яременко Л. Тестування як засіб контролю навчальних

На

досягнень

першокурсників

з

вищої

математики

/ Л. Яременко,

ім.

О. Харитоненко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайнінтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній,
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технологічній і професійній освіті» : 10–21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і
науки України [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – С. 173–175.

ВНЗ та наукові установи: історія, сучасний стан та
перспективи розвитку

293. Давидова Л. Організаційні структури видавництв вищих

навчальних закладів України: львівський досвід / Л. Давидова // Вісник
Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С. 3–7; № 9 (254). – С. 3–6.

294. Конашевич С. «Придністровський сценарій» для кримської

науки / С. Конашевич // Кримська світлиця. – Київ, 2017. – 16 черв.
(№ 24). – С. 4–5.

«…Починаючи з весни 2014 р., у Криму закривалися міжнародні освітні
та навчальні заклади, а їхні працівники, за умови наявності громадянства
країн, з якими РФ має ускладнені стосунки, були змушені залишити

півострів. У тому ж ТНУ до окупації діяли програми з ВНЗ 12 країн
світу. Зараз міжнародне наукове спілкування, зокрема в рамках обмінів і

досліджень, унеможливлене для кримських "вишів", дипломи яких
визнаються хіба що в РФ та її "супутниках" на кшталт тієї ж Абхазії чи

ов

"ПМР". Навряд чи кримські викладачі та студенти могли мріяти про

таке "щастя" ще, скажімо, у 2013 р., проходячи стажування чи
додаткове навчання у провідних державах світу».

295. Критерії статусу національного // Освіта України. – Київ,

ук

2017. – 27 листоп. (№ 46). – С. 2.

«Відтепер усі виші, що мають статус національних, повинні відповідати

М.

читко визначеним критеріям і підтверджувати його кожні 7 років.

На

Відповідне рішення 22 листопада 2017 р. ухвалив уряд».

296. Лизанчук В.

Журналістика

чи

комунікативістика?

ім.

/ В. Лизанчук // Дзеркало тижня. – Київ, 2017. – 11–17 листоп. (№ 42). –
С. 13.
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«…Під гаслом реформування галузі знань кафедра журналістики та нових

медій Інституту журналістики Київського університету ім. Б. Грінченка,
кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій

Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та

громадська організація "Національна академія комунікативістики" на
круглому

столі

"Впровадження

«Комунікативістика»"

задекларували

в

Україні

освітньої

перейменувати

галузь

галузі
знань

"06 Журналістика" на "06 Комунікативістика"».

Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна»

297. В Університеті «Україна» обговорили проблеми інклюзивного
навчання // Голос України. – Київ, 2017. – 9 груд. (№ 231). – С. 18.

Державний науково-дослідний інститут випробувань і
сертифікації озброєння і військової техніки

298. Прокопчук С. Не забуваймо головного – людського чинника :

ов

Утворення Державного науково-дослідного інституту випробувань і
сертифікації озброєння та військової техніки на базі унікального ДНВЦ

ЗСУ потребує неординароного підходу Міністерства оборони до житлових

проблем військових вчених / С. Прокопчук // Урядовий кур’єр. – Київ,

М.

ук

2017. – 7 листоп. (№ 209). – С. 1, 5. 69.

На

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

299. Олійник Н. Кафедра української літератури Дніпровського

ім.

національного університету імені Олеся Гончара / Н. Олійник, І. Пасько
// Слово і час. – Київ, 2017. – № 8 (680). – С. 6–12.
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300. Попова І. Факультет української й іноземної філології та
мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара / І. Попова // Слово і час. – Київ, 2017. – № 8 (680). – С. 3–6.

Донецький державний університет управління

301. Токарева В. І. Міжнародна діяльність Донецького державного
університету управління: історія розвитку, сучасний стан та перспективи
/ В. І. Токарева,

І. М. Сікорська

// Менеджер :

вісник

Донецького

державного університету управління. Державне управління. – Маріуполь,
2017. – № 3 (76). – С. 61–70.

Інститут геологічних наук Національної академії наук
України

302. До 25-річчя від дня заснування державної установи «Науковий
центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук
Національної

академії

наук

України»

/ В. І. Лялько,

М. О. Попов,

ов

О. Д. Федоровський, В. Є. Філіпович, С. М. Єсипович, О. В. Седлерова
// Космічна наука і технологія. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (105). – С. 3–10.

ук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

303. Андрусяк Т. Г. Юридичний факультет Університету Святого

М.

Володимира в історії української правової думки ХІХ ст. / Т. Г. Андрусяк
// Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях

На

його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ.
конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого

ім.

Володимира Є. В. Спекторського, м. Київ, 27 листопада 2015 р. / Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 360–364.
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304. Бєлік К. О. Мовний правовий режим в Університеті Святого

Володимира в умовах Української революції / К. О. Бєлік // Юридичний
факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його

викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф.,

присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира
Є. В. Спекторського, м. Київ, 27 листопада 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 151–155.

305. Вілков В. Ю. Запровадження «наукового комунізму» в СРСР
як

визначальний

чинник

створення

системи

спеціалізованої

політоллогічної освіти і напряму наукових досліджень політики в

Київському університеті / В. Ю. Вілков, С. В. Руденко // Методологічні

засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України :
монографія

/ С. В. Руденко,

В. Ю. Вілков,

Н. В. Ярмоліцька,

Я. А. Соболєвський [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 59–86.

306. Вілков В. Ю. Особливості створення системи політологічної
освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка

/ В. Ю. Вілков,

С. В. Руденко

// Методологічні

засади

модернізації філософської та політологічної освіти і науки України :
монографія

/ С. В. Руденко,

В. Ю. Вілков,

Н. В. Ярмоліцька,

ов

Я. А. Соболєвський [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 87–113.

307. Всеукраїнський фестиваль інновацій // Вища школа. – Київ,

2017. – № 9 (158). – С. 3–4.

У приміщенні Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського

ук

національного

університету

імені

Тараса

Шевченка

проходив

М.

кількаденний Всеукраїнський фестиваль інновацій.

308. Гнатів В. Р. М. К. Ренненкампф – видатний вчений, ректор

Університету Св. Володимира та викладач / В. Р. Гнатів // Юридичний

На

факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його

ім.

викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф.,
присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира
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Є. В. Спекторського, м. Київ, 27 листопада 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 425–428.

309. З університету – до Верховного Суду // Освіта України. –
Київ, 2017. – 25 груд. (№ 50). – С. 4.

Зустріч студентів і викладачів КНУ імені Тараса Шевченка з

новообраними суддями Верховного Суду. Серед 115 призначених суддів 31
є випускником КНУ.

310. Капелюшний В. П.
ректорства

Університет

Є. В. Спекторського

Св. Володимира

/ В. П. Капелюшний,

в

часи

А. О. Руккас

// Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях

його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ.
конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого

Володимира Є. В. Спекторського, м. Київ, 27 листопада 2015 р. / Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 10–14.

311. Київський державний університет – Київський ордена Леніна
державний університет імені Т. Г. Шевченка: становлення і розвиток

біологічної освіти і науки (1944–1959) / М. Мусієнко, Л. Остапченко,
Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського національного

університету імені Тараса Шевченка. Біологія. – Київ, 2017. – Вип. 1 (73). –

ов

С. 5–17.

Наведено історичний нарис розвитку біологічної освіти і науки в
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за період
1944–1959 рр.

ук

312. Кравченко М. Г. Внесок

видатних вчених Університету

Св. Володимира у розвиток вчення про закон та його реалізацію
// Юридичний

М.

/ М. Г. Кравченко

факультет

Університету

Святого

Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів

На

Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж.
Ун-ту

Святого

ім.

ректора

Володимира

70

Є. В. Спекторського,

м. Київ,

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

27 листопада 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ,
2015. – С. 102–105.

313. Пелипенко О. О. Діяльність Бунге М. Х. та її вплив на
розвиток освітянського та наукового процесів в Університеті Святого

Володимира / О. О. Пелипенко // Юридичний факультет Університету

Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб.
матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.140-річчю від дня

народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є. В. Спекторського, м. Київ,
27 листопада 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ,
2015. – С. 421–424.

314. Ребезюк В. М. Формування кафедри цивільного судочинства
та

судочинства

в

Університеті

Св. Володимира

/ В. М. Ребезюк

// Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях

його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ.
конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого

Володимира Є. В. Спекторського, м. Київ, 27 листопада 2015 р. / Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 299–303.
315. Рева К. Є.
Конституції

УНР:

Університет

паралельний

Св. Володимира

хронологічний

та

розроблення

вимір

/ К. Є. Рева

ов

// Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях

його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ.
конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого

ук

Володимира Є. В. Спекторського, м. Київ, 27 листопада 2015 р. / Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 402–406.

М.

316. Чесний студент корінням із студенства // Голос України. –

«...За

результатами

Київського

першого

національного

публічного

університету

конкурсу,

ім. Тараса

31 випускник

Шевченка,

або

27 відсотків від складу нового Верховного Суду, стали суддями оновленого

ім.

На

Київ, 2017. – 22 груд. (№ 240). – С. 1, 2.

ВСУ».
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317. Шешуряк Ю. Научный фон. Нотариусы настаивают на
применении

научных

подходов

к

реформированию

профессии

/ Ю. Шешуряк // Юридическая практика. – Киев, 2017. – 19 дек. (№ 51). –
С. 5.

«…Всеукраинская научно-практическая конференция "Новые направления

охраны и защиты прав нотариусами", которая состоялась 14 декабря
2017 г. в КНУ имени Тараса Шевченко».

318. [Юридична освіта в Україні] // Бюлетень Міністерства юстиції
України. – Київ, 2017. – № 10. – С. 12–13.

«2 жовтня ц.р. у залі засідань Великої вченої ради Київського
національного університету імені Тараса Шевченка відбулося розширене

засідання робочої групи з розроблення Концепції розвитку юридичної
освіти в Україні».

Київський національний університет технологій та дизайну

319. Петрушенко М. Зміна психології веде до набутків. Київський
національний університет технологій та дизайну генерує, впроваджує і

пропонує стратегію енергозбереження / М. Петрушенко // Голос України. –

ов

Київ, 2017. – 30 листоп. (№ 224). – С. 16.

Київський університет банківської справи

ук

320. Костюк Т. «Астрофізичні дослідження – це інвестиції в

майбутнє» / Т. Костюк ; бесіду вела Л. Суржик // Дзеркало тижня. – Київ,

М.

«…розмова з астрофізиком Центру космічних польотів ім. Годдарда –
головної

наукової

лабораторії

Національного

управління

США

з

аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) доктором

ім.

На

2017. – 2–8 груд. (№ 46). – С. 1, 12.

72

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Теодором Костюком після його зустрічі зі студентами та викладачами у
Київському університеті банківської справи».

Кримський державний медичний університет
321. Конашевич С.

«Херсонський

Кримський

медичний

університет» / С. Конашевич // Кримська світлиця. – Київ, 2017. – 28 лип.
(№ 30). – С. 5.

Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка

322. Черниш О.

Звучить

радіо

«Університетська

хвиля»

/ О. Черниш // Голос України. – Київ, 2017. – 11 листоп. (№ 210). – С. 14.
Луганський

національний

університет

імені

Тараса

Шевченка,

незважаючи на складнощі та евакуацію, успішно продовжує освітню

діяльність. Свідчення тому є нещодавно створена станція онлайн-радіо
«Університетська хвиля», мовлення якої спрямоване на підтримку
студентської молоді, ознайомлення абітурієнтів з умовами навчання та

ов

переліком спеціальностей в університеті.

Національна академія наук України

ук

323. Наступий рік – ювілейний! [100-річчя НАН України] // Світ. –

Київ, 2017. – Груд. (№ 47/48). – С. 1.

М.

324. Vivat, Akademia! Вперед, українська науко! // Світ. – Київ,

«…З кінця листопада Національна академія наук України вступила у
сотий рік своєї славної історії, яка об’єднує і визначні успіхи, "зоряні

ім.

На

2017. – Листоп. (№ 43/44). – С. 1.

моменти" в житті учених та наукових колективів, і нелегкі часи змін».
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Національна академія педагогічних наук України

325. 25 років Національній академії педагогічних наук України:

здобутки і перспективи // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Листоп.–груд.
(№ 6). – С. 1–2.

«...17 листопада

відбулися

загальні

збори

Національної

академії

педагогічних наук України, присвячені 25-й річниці НАПН України.

Учасники зборів заслухали і обговорили доповідь президента НАПН
України Василя Кременя "25 років діяльності Національної академії
педагогічних наук України: здобутки і перспективи". Було затверджено

пріоритетні напрями досліджень НАПН України і Статут НАПН
України в новій редакції, а також розглянуто питання і прийнято
рішення про позбавлення статусу члена-кореспондента НАПН України».

326. Короденко М. 25 років до педагогічних висот / М. Короденко
// Освіта України. – Київ, 2017. – 13 листоп. (№ 44). – С. 10–11.

Національна академія педагогічних наук (НАПН) України святкує 25річчя.

327. Кремень В. Відповідаємо на виклики часу / В. Кремень

ов

// Освіта. – Київ, 2017. – 15–22 листоп. (№ 46/47). – С. 2–3.

«…17 листопада ц. р. відбулись загальні збори Національної академії
педагогічних наук України на тему "25 років НАПН України: здобутки та
перспективи". З доповіді на загальних зборах 17 листопада 2017 року».

ук

328. Ткаченко Л. Національній академії педагогічних наук України

– 25! / Л. Ткаченко // Справи сімейні. – Київ, 2017. – № 1 (229). – С. 22–23.

М.

329. Топузов О. М. Звітує Інститут педагогіки. До 25-річчя НАПН

України / О. М. Топузов ; розмовляла Н. Осипчук // Освіта. – Київ, 2017. –

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

ім.

На

1–8 листоп. (№ 44/45). – С. 6–7.
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330. Осавуленко С.

У

медичному

університеті

Богомольця

запровадили європейські інструменти самоврядування / С. Осавуленко
// Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 27 груд. (№ 103). – С. 11.

Національний педагогічний університет імені Михайла
Драгоманова

331. Пишаємось

своєю

альма-матер

/ Г. Г. Кіт,

Г. М. Ніщук,

Л. В. Любчак, В. А. Сапогов ; розмовляла Н. Осипчук // Освіта. – Київ,
2017. – 1–8 листоп. (№ 44/45). – С. 2.

Стаття випускників університету, делегатів Першого Всеукраїнського

з’їзду випускників горьківців-драгоманівців розповідає про історію
університету, його досягнення та традиції.

332. Працьовитий М. У Києві – великий дефіцит учителів
математики й фізики / М. Працьовитий ; розмову вів Тарас Здоровило
// Україна молода. – Київ, 2017. – 19 груд. (№ 151). – С. 10.

Розмова з деканом фізико-математичного факультету Національного

педінституту ім. М. П. Драгоманова Миколою Працьовитим. На фізматі
столичного університету чекають вмотивованих абітурієнтів.

ов

333. Торбін Г. М. Драгомановці за Андрущенка / Г. М. Торбін ;

розмовляла Н. Осипчук // Освіта. – Київ, 2017. – 1–8 листоп. (№ 44/45). –
С. 2.

ук

Національний технічний університет «Харківський

М.

політехнічний інститут»

На

334. Гутник М.

науковому

просторі:

Українська

співпраця

технічна
вчених

еліта

в

Харківського

європейському
практичного

ім.

технологічного інституту з вищими технічними школами Західної Європи
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(кін. XIX – поч. XX ст.) / М. Гутник // Українознавчий альманах. – Київ,
2015. – Вип. 18. – С. 150–152.

Розглянуто досвід співпраці Харківського практичного технологічного
інституту з вищими технічними закладами Західної Європи на рубежі

ХІХ–ХХ ст. Висвітлено вплив використання закордонних досягнень на

удосконалення навчального процесу та виробничої практики студентів.
Надано відомості про результати наукових відряджень викладачів ХПТІ

та подано географію цих поїздок. Окреслено результати наукової

співпраці провідних учених ХПТІ з закордонними науково-освітніми
установами та промисловими підприємствами. Показано, що знання
іноземної мови для студентів і викладачів є необхідною умовою для
успішної

інтеграції

України

до

європейського

науково-освітнього

простору».

335. Ткаченко С. С.

Організація

навчального

процесу

у

Харківському технологічному інституті наприкінці XIX – на початку
XX ст. / С. С. Ткаченко // Питання історії науки і техніки. – Київ, 2017. –
№ 3 (43). – С. 77–79.

Національний технічний університет України «Київський

ов

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

336. Остролуцька Л. Від стартапів – до високотехнологічної

країни! / Л. Остролуцька // Світ. – Київ, 2017. – Жовт. (№ 39/40). – С. 1, 2.

ук

На базі Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбувся VІ Фестиваль

М.

інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2017».

337. Побачити частинку Бога // Світ. – Київ, 2017. – Груд.

«…Генеральний директор CERN профессор Рольф-Дитер Хойер в
Київському політеху прочитав для студентів лекцію "Побачити частинку

ім.

На

( № 45/46). – С. 3.

БОГА: які горизонти відкриває CERN та світова наука"».
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338. Яковлєва А.

Для

«залізничих

птахів»

/ А. Яковлєва ;

підготувала Світлана Галата // Освіта України. – Київ, 2017. – 18 груд.
(№ 49). – С. 11.

«…як вдалося здобути перемогу в конкурсі проектів наукових робіт та

науково-технічних (експерементальних) розробок молодих учених, та про
майбутні

плани

розповідає

науковий

керівник

проекту

"Нові

реформульовані авіаційні палива з вітчизняної відновлюваної сировини та
типові технології їх отримання", доцент кафедри екології Національного
авіаційного університету».

Національний університет біоресурсів і
природокористування України

339. Лапа О. Про деякі форми й методи практичної підготовки

майбутніх соціальних педагогів в Національному університеті біоресурсів і

природокористування України / О. Лапа // Педагогічні науки. – Полтава,
2016. – Вип. 66/67. – C. 47–52.

ов

Національний університет «Львівська політехніка»
340. Карнаухов С.

Университет

«Львовская

политехника»

переходит на дистационное обучение, чтобы экономить на отоплении

ук

С. 11.

М.

/ С. Карнаухов // Факты и комментарии. – Київ, 2017. – 24 нояб. (№ 171). –

Південноукраїнський національний педагогічний університет

341. Гевко І. В. Педагогічний вищий навчальний заклад як простір

ім.

На

імені К. Д. Ушинського

професійної підготовки в умовах модернізації педагогічної освіти
77
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/ І. В. Гевко // Науковий вісник Південноукраїнського національного

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. –
Одеса, 2017. – № 3 (116). – С. 22–28.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки

342. Академічна мобільність // Освіта України. – Київ, 2017. –
18 груд. (№ 49). – С. 3.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та
Вища

технічна

школа

Оствестфален

Ліппе

(Німеччина)

реалізовуватимуть програму академічної мобільності «Еразмус+».

Тернопільський державний медичний університет ім. Івана
Горбачевського

343. Шот М. Парамедиків готуватимуть у Тернополі. Такий центр
працюватиме на базі медичного університету ім. Івана Горбачевського

ов

/ М. Шот // Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. – 15 листоп. (№ 215). – С. 8.

Українська Технологічна Академія

ук

344. Історія розвитку та становлення Української Технологічної

Академії

// Наука

та

інновації :

український

оглядовий

журнал

М.

До 25-річчя з дня заснування Української Технологічної Академії (1992–
2017).

Український католицький університет

ім.

На

майбутнього. – Київ, 2017. – Т. 13, № 5. – С. 5–18.
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345. Відкриття

Центру

Митрополита

Андрея

Шептицького

Українського католицького університету // Вища школа. – Київ, 2017. –
№ 8 (157). – С. 3–5.

10 вересня 2017 р. відбулося відкриття Центру Митрополита Андрея
Шептицького УКУ.

Харківський державний науково-дослідний інститут
метрології

346. Ляшуга І. Державний Науково-дослідний інститут метрології:
від підготовки висококваліфікованих кадрів до міжнародної співпраці

(1966–1974) / І. Ляшуга // Українознавчий альманах. – Київ, 2015. –
Вип. 18. – С. 185–188.

Розглянуто діяльність провідного закладу в сфері метрології

–

Харківського державного науково-дослідного інституту метрології з
проблем

підготовки

кадрів

вищої

кваліфікації.

З’ясовано,

що

започаткування в 1966 р. системної підготовки наукових кадрів в
Інституті метрології дало змогу навчатися на заочній та стаціонарній
формі навчання не тільки співробітникам інституту, а також

ов

працівникам промислових підприємств, наукових та освітніх установ.
Співробітництво

Інституту

метрології

з

науковими

установами

європейських країн шляхом проведенню спільних наукових конференцій

стало поштовхом розвитку наукових досліджень в інституті. Показано,

метрології сприяла підвищенню рівня професіоналізму молодих науковців

М.

та проведенню дослідних робіт на світовому рівні.

Херсонський державний університет

ім.

На

ук

що потужна матеріально-технічна база Харківського інституту
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347. Лєсіна І. Освітній форпост українського півдня відзначив своє

перше сторіччя : [Херсонський державний університет] / І. Лєсіна // Голос
України. – Київ, 2017. – 6 груд. (№ 228). – С. 5.

Хмельницький національний університет

348. Професійне становлення особистості – провідний вектор

інноваційного розвитку освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2017. –
Листоп.–груд. (№ 6). – С. 6.
«…ІХ Міжнародна

науково-практична

конференція

"Професійне

становлення особистості: проблеми і перспективи", присвячена пам’яті

Ігоря Каньковського, відбулася 9–10 листопада 2017 року на базі
Хмельницького національного університету. Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних
наук України, Хмельницький національний університет, Інститут

професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут педагогічної

освіти та освіти дорослих НАПН України, Інститут педагогіки Академії
спеціальної

педагогіки

імені

Марії

Гжегожевської

(м. Варшава,

Республіка Польща), Університет технологічно-гуманістичний (м. Радом,

ов

Республіка Польща).

Чернівецький національний університет імені Юрія

ук

Федьковича

349. Макар Ю. Все розпочалося з пам’ятника Лесі Українки або
співпраці

з

Саскачеванським

М.

початок

університетом

/ Ю. Макар

// Історико-політичні проблеми сучасного світу. – Чернівці, 2016. –

Автор у формі спогадів відтворив походження і характер Угоди про

ім.

На

Т. 33/34. – С. 26–39.

співпрацю Чернівецького університету з Саскачеванським університетом
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(Канада) у 1977 р. Угода постійно продовжується. У 2017 р. їй
виповнилося 40 років.

Чернігівський національний університет

350. Мельничук Л. Чернігівський національний університет в

румунський період історії Буковини / Л. Мельничук // Історико-політичні
проблеми сучасного світу. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 118–125.

Учасники навчально-виховного процесу ВНЗ

351. Жунсі Х. Реалізація програми адаптації іноземних студентів до

освітнього середовища університетів України / Х. Жунсі // Наука і освіта.
Педагогіка. – Одеса, 2017. – № 5 (158). – С. 86–92.
352. Купновицкая У.

Студентам

разрешили

приходить

в

общежитие по ночам / У. Купновицкая // КП в Украине. – Киев, 2017. –
3 нояб. (№ 188). – С. 4.

353. Лабач М. М. Актуалізація проблеми естетичного прагнення як

складової духовності у вищій школі / М. М. Лабач // Вісник Львівського

ов

державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. –
С. 226–232.

354. Матат Д. З астрономією на «ти» / Д. Матат // Освіта України. –

Київ, 2017. – 11 груд. (№ 48). – С. 10–11.

М.

олімпіаді з астрономії та астрофізики. Срібну та бронзову медалі

вибороли Наталія Бажан та Павло Кашко, студенти-першокурсники
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про
конкурс

розповіли

наукові

керівники

юних

астрономів:

викладач

астрономії Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса

ім.

На

ук

Українські учасники здобули чотири нагороди на XI Міжнародній

Шевченка Андрій Сімон, та доцент Володимир Решетник.
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355. Моісєєнко К.

Соціалізація

особистісно-професійного

потенціалу

особистості

під

час

та

розвиток

навчання

у

ВНЗ

/ К. Моісєєнко // Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Психологія. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (6/7) – С. 99–102.
Обґрунтована

актуальність

і

особистості

і

особистісно-професійного

розвитку

перспективи

вивчення

соціалізації

потенціалу.

Розглянуто існуючі засоби та запропоновано концепцію оцінки розвитку

особистісно-професійного потенціалу. У статті зазначається, що одним
із завдань соціалізації і розвитку потенціалу особистості є забезпечення
становлення професіоналізму: воно починається до ВНЗ та завершується
після закінчення навчання. Наведені отримані дослідником дані про
особистісно-професійну

спрямованість

та

кар’єрну

орієнтацію

особистості. Дослідження базується на вибірці, у якій взяли участь учні
11 класу,

студенти

та

випускники

ВНЗ.

Показано

взаємозв'язок

особистісно-професійного потенціалу з соціалізацією і реалізацією
індивіда в різних галузях життя.

356. Окса М. Національно-патріотичне виховання студентів в

умовах сучасного інформаційного суспільства / М. Окса, М. Семікін
// Українознавчий альманах. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 24–27.

357. Сільченко Ю. Сучасні інструменти для формування іміджу

ов

вченого / Ю. Сільченко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної
онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничоматематичній, технологічній і професійній освіті» : 10–21 квіт. 2017 р. / М-

ук

во освіти і науки України [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – С. 37–40.

М.

На

Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки

358. Академічна дипломатія // Київський університет. – Київ,

2017. – Листоп. (№ 9). – С. 2.

ім.

«…Нещодавно відбувся офіційний 4-денний візит делегації Спілки
ректорів вищих навчальних закладів України до Польщі на чолі з
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Президентом Спілки, ректором КНУ Леонідом Губерським. Візит було

організовано Президентом Національної ради науки та вищої освіти

Польщі та Президентом Фундації польських ректорів Єжи Возніцьким за

фінансової підтримки Міністерства науки та вищої освіти Республіки
Польща. Під час конференції для лідерів університетського менеджменту

LUMEN 2017, організованої Паблік Консалтінг Груп у партнерстві з
Фундацією польських ректорів, відбулася панельна дискусія з теми:
"Лідерство у вищій освіті та мистецтво ректорства"».

359. Академічна дипломатія та співпраця ректорських середовищ

України і Польщі // Освіта України. – Київ, 2017. – 27 листоп. (№ 46). –
С. 7.

Відбувся офіційний візит делегації Спілки ректорів вищих навчальних

закладів України до Республіки Польща на чолі з президентом спілки,
ректором КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерським. Результатом
офіційного

візиту

делегації

стало

зміцнення

партнерства

між

ректорськими середовищами України та Польщі та підписання Угоди про
співпрацю на 2018 рік.

360. Антонюк Т. Університети міста Києва в міжнародному
науково-освітньому

просторі

(1991–2012 рр.)

/ Т. Антонюк

// Українознавчий альманах. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 115–119.

ов

Університети міста Києва як лідери розвитку міжнародних зв’язків і
співпраці

упродовж

1991–2012 рр.

напрацювали

значний

досвід

міжнародної діяльності, а найуспішніші увійшли до престижних

міжнародних рейтингів. Результати міжнародного співробітництва

ук

столичних університетів свідчать про їх вагомий внесок в розвиток

інтеграційної політики держави та утвердження в міжнародному

М.

науково-освітньому просторі.

361. Галицька Н. В. Правові аспекти міжнародної діяльності

На

України у сфері вищої освіти / Н. В. Галицька // Публічне управління:

ім.

ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали
щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав.
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2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. –
Київ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного
управління. – С. 23–24.

«…Міжнародна діяльність України в контексті участі у міжнародних
проектах у сфері вищої освіти є надзвичайно важливою, оскільки сприяє
мобільності

викладачів

і

студентів,

міжкультурному

діалогу,

конкурентоспроможності учасників, вивченню позитивного досвіду інших
країн у відповідних сферах діяльності тощо».

362. Для відкритості й ефективності // Освіта України. – Київ,
2017. – 4 груд. (№ 47). – С. 2.

«...Агентство США з міжнародного розвитку USAID в межах проекту

міжнародної технічної допомоги Альянс сприяння прозорому управлінню

освітою в Україні (Альянс UТЕMA) передало МОН сучасне ІТ обладнання.

Це, зокрема, сервер кластеру віртуалізації, сервер управління та
резервного зберігання, мережеве обладнання та система зберігання
даних. Вартість обладнання – близько 2,1млн гривень».

363. Для розвитку науки // Освіта України. – Київ, 2018. – 15 січ.
(№ 1/2). – С.2.

Уряд схвалив проект Угоди про науково-технологічне співробітництво
між Україною та Чорногорією.

ов

364. Здобутки астрономів // Освіта України. – Київ, 2017. – 4 груд.

(№ 47). – С. 2.

ХІ Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики проходила

цьогоріч у таїландському місті Пхукет. Із 12 по 21 листопада 210 учнів

М.

змагання й право називатись найкращими знавцями в царині небесних тіл
та фізичних явищ Всесвіту. Цього року українці спробували свої сили в
8 міжнародних учнівських олімпіадах:з хімії, математики, фізики,
біології, інформатики, географії, екології та астрономії. У цих змаганнях
вони здобули 24 медалі: 6 золотих, 8 – срібних та 10 – бронзових.

ім.

На

ук

та студентів із 46 країн світу змагались за нагороди цього престижного
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365. Назаровець С. А.

Війна

і

мир:

особливості

динаміки

українсько-російської наукової співпраці на тлі російської збройної агресії

проти України у 2014–2016 рр. / С. А. Назаровець // Наука та інновації. –
Київ, 2017. – Т. 13, № 5. – С. 38–43.

366. Осипчук Н. Розмаїтий світ освіти / Н. Осипчук // Освіта. –
Київ, 2017. – 18–25 жовт. (№ 42/43). – С. 1, 2.

«…Йдеться про Дев’яту міжнародну виставку "Інноватика в сучасній

освіті", Шосту міжнародну виставку освіти за кордоном "World Edu",
що відбулися в Київському Палаці дітей та юнацтва. Організаторами
виступили компанія "Виставковий світ" за підтримки та участі МОН
України, Національної академії педагогічних наук».

367. Пріоритетні напрями // Освіта України. – Київ, 2017. –
27 листоп. (№ 46). – С. 2.

Робототехніка, ІТ, нанотехнології, аерокосмічні технології – ці та інші
напрями є пріоритетними для науково-технічного співробітництва
України та Китаю.

368. Рибінська Ю. Роль міжнародної співпраці у формуванні

компетентної особистості сучасного студента / Ю. Рибінська // Теоретична
і дидактична філологія. Педагогіка. – Переяслав-Хмельницький, 2016. –

ов

Вип. 22С. 64–71.

Доведено ефективність міжнародної співпраці та її вплив на формування

компетентної особистості сучасного студента. Наведено приклади
всесвітньовідомих міжнародних проектів й обґрунтовано інтенції

ук

українських ВНЗ щодо співпраці з ними на майбутнє.

369. Сегол Р. «Критичне мислення для освітян» / Р. Сегол // Освіта

М.

Курс із такою назвою, створений на платформі масових відкритих
онлайн-курсів Prometheus за підтримки Чеської республіки в межах
програми Міністерства закордонних справ Чеської республіки. Проведено
шість конференцій у різних містах України.

ім.

На

України. – Київ, 2017. – 27 листоп. (№ 46). – С. 16.
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370. Хівренко А.

Співпрацюють

виші

–

виграють

країни

/ А. Хівренко // Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. – 1 груд. (№ 227). – С. 5.
Співпраця

Національного

авіаційного

університету

з

Китайським

центром обміну науковою та технологічною інформацією.

371. Хівренко А. Створять спільний з Китаєм навчальний НДІ
аерокосмічних технологій / А. Хівренко // Голос України. – Київ, 2017. –
14 груд. (№ 234). – С. 8.

У Піднебесній буде створено Китайсько-український навчальний науководослідний інститут аерокосмічних технологій.

372. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Болонський
процес: врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення
якості» // Київський університет. – Київ, 2017. – Листоп. (№ 9). – С. 4.
«…Чергова

конференція

об’єднала

європейських

експертів,

членів

Національної команди експертів з реформування вищої освіти та
представників закладів вищої освіти України в аудиторії імені
М. Максимовича

Головного

Міністерством

освіти

університетом

імені

і

корпусу

науки

Тараса

КНУ.

України,

Шевченка,

Захід

організовано

Київським

національним

Національною

академією

педагогічних наук України, Інститутом вищої освіти НАПН України,

ов

Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України, Національним
Еразмус+ офісом в Україні та Британською Радою в Україні».

ук

Управління у сфері вищої освіти, ВНЗ. Студентське
самоврядування

М.

373. Галата С. Карта освіти: нова редакція / С. Галата // Освіта

Як змінюється освіта в регіонах? Яку роль в управлінні освітою на місцях
відіграють профільні департаменти в ОДА й управління у міськрадах?
Які практики органів місцевого самоврядування є найкращими та

ім.

На

України. – Київ, 2017. – 4 груд. (№ 47). – С. 8.

вартими наслідування? На ці запитання спробували дати відповідь
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керівники підрозділів управління освітою з різних областей країни, котрі
зібралися на форумі «Україна на шляху децентралізації освіти».

374. Гриневич Л. Повноваження і відповідальність. Кабмін передав

функції управління ПТНЗ обласним держадміністраціям та КМДА
/ Л. Гриневич // Освіта України. – Київ, 2017. – 6 листоп. (№ 43). – С. 5.

Уряд передав окремі функції з управління державними професійнотехнічними навчальними закладами, що підпорядковані МОН, обласним

держадміністраціям та КМДА. Цю інформацію озвучила міністр освіти і
науки України Лілія Гриневич під час Міжнародної конференції

«Регіональне управління політикою та системою навичок професійної

освіти в України: Роль та обов’язки регіональних рад професійної
освіти».

375. Долженков О. О.

Особистісна

готовність

керівників

до

управлення ризиками / О. О. Долженков, Н. М. Черненко // Наука і освіта.
Педагогіка. – Одеса, 2017. – № 5 (158). – С.18–23.
376. Дьордяй В. П.
самоврядування

як

Вдосконалення

пріоритет

розвитку

інституту

вищої

студентського

освіти

в

Україні

/ В. П. Дьордяй // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів

IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ.

ов

ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ,
2015. – С. 150–153.

377. Козел В. Н.

Вплив

показників

повноти,

своєчасності,

інформованості в системі управління ВНЗ / В. Н. Козел // Проблеми

ук

інформаційних технологій. – Херсон, 2017. – № 01 (021). – С. 125–133.
378. Короденко М.

Найважливіші

партнери

/ М. Короденко

М.

Про форум «Децентралізація у сфері освіти». Організатором якого
виступили

Міністерство

регіонального

розвитку,

освіти

і

науки

будівництва

та

України,

Міністерство

житлово-комунального

господарства, а також шведсько-український проект «Підтримка

ім.

На

// Освіта України. – Київ, 2017. – 4 груд. (№ 47). – С. 7.

децентралізації в Україні».
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379. Кравчук П. С.

Колізійні

норми

регулювання

трудових

відносин наукових працівників / П. С. Кравчук // Вісник Запорізького

національного університету. Юридичні науки. – Запоріжжя, 2015. – № 4
(2). – С. 64–71.

Присвячено питанням реалізації трудових правовідносин, ускладнених
іноземним елементом у сфері наукових досліджень і підбору адекватних

колізійних прив’язок для їх регулювання. Визначено характерні риси
здійснення

трудової

діяльності

у

сфері

міжнародних

морських

досліджень: гуманістичний характер, системність і різновекторність,
ариативність.

380. Любченко Н. В. Потенціал кластерних механізмів як ресурс

управління освітою в умовах децентралізації влади / Н. В. Любченко

// Вісник післядипломної освіти. Управління та адміністрування / М-во
освіти і науки України [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (31). – С. 65–81.

Описуються погляди сучасних науковців на визначення понять «кластер»,
«кластерний механізм», обґрунтовується актуальність застосування
потенціалу кластерних механізмів в управлінні освітою в умовах
децентралізації влади.

381. Михайліченко М. В.
та

ов

функціонування

Приватні

управління

у

вищі

навчальні

контексті

заклади:

демократизації

/ М. В. Михайліченко // Вісник Харківського національного педагогічного

університету ім. Г. С. Сковороди. Філософія. – Харків, 2017. – Вип. 48,
ч. 2. – C. 138–149.

ук

382. Мокляк В.

Погляди

видатних

учених

на

автономію

С. 139–149.

М.

університету / В. Мокляк // Педагогічні науки. – Полтава, 2017. – Вип. 68. –

383. Резван О. О. Проблеми стратегічного менеджменту сучасного

На

університету в аспекті кадрової політики / О. О. Резван // Педагогіка та
психологія. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 157–165.

ім.

384. Соболь Т. Деякі аспекти дослідження професійного іміджу

менеджера освіти / Т. Соболь, Н. Бєляєва // Матеріали IV Міжнародної
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науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в

природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» : 10–

21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Кропивницький,
2017. – С. 164–166.

385. Терованесов М. Критерії ефективності управління вищою
освітою

/ М. Терованесов

економіко-технологічного

// Збірник

університету

наукових

праць

транспорту.

Державного

Економіка

і

управління. – Київ, 2014. – Вип. 30. – C. 287–296.

386. Ткаченко О. Атестація як один із методів оцінювання

діяльності викладачів вищої школи України (друга половина XX – початок
XXI століття)

/ О. Ткаченко

// Педагогічні

науки:

теорія,

історія,

інноваційні технології. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 376–388.
387. Худа Ж. В.

Система

керування

процесом

навчання

/ Ж. В. Худа, Є. А. Тонконог // Збірник наукових праць Дніпровського

державного технічного університету. Технічні науки, секція «Освіта». –
Кам’янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична
конференція «Інновації у вищій освіті – 16 червня 2017». – С. 118–122.

ов

Фінансування у сфері вищої освіти

388. Академічні стипендії // Освіта України. – Київ, 2017. – 25 груд.

(№ 50). – С. 2.

ук

Уряд призначив щорічні академічні стипендії Кабінету Міністрів України
100 студентам і 35 аспірантам. Відповідне рішення було прийнято

М.

20 грудня 2017 р. під час засідання Кабміну.

389. Вимоги освітян // Освіта України. – Київ, 2017. – 6 листоп.

1 листоп. у Києві відбулася багатотисячна мирна громадська акція
протесту працівників закладів та установ освіти. Ініціатором пікету

ім.

На

(№ 43). – С. 4.

стала Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки
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України. Президією Федерації профспілок України прийнято рішення про
необхідність тиску на владу під час розгляду головного кошторису країни

на 2018 рік і проведення всеукраїнської акції протесту 14 листопада. Було

запропоновано провести круглий стіл щодо фінансування видатків на

заробітну плату працівників освіти Києва з участю представників
профспілкової сторони, органів центральної та місцевої влади.

390. Горбунова О.

Університети

стануть

енергоефективними

/ О. Горбунова // Голос України. – Київ, 2017. – 9 листоп. (№ 208). – С. 1, 2.

«…Верховна Рада ухвалила проект закону "Про ратифікацію Фінансової
угоди (Проект «Вища освіта України») між Україною та Європейським
інвестиційним банком". За проект у цілому проголосував 231 депутат».

391. Де
викладачам

професорам

// Вища

ведеться

школа. –

Київ,

найкраще:

2017. –

скільки

платять

№ 8 (157). –

С. 7–56;

№ 9 (158). – С. 7–74.

Реферативний переказ книги: Как платят профессорам. Глобальное

сравнение систем вознаграждения и контрактов / сост.: Ф. Д. Альтбах,
Л. Райсберг, Г. В. Андрущак, И. Пачеко, М. М. Юдкевич ; науч. ред.
Перевода : М. М. Юдкевич – Москва, 2012. – 439 с.

392. Коваленко С. О. Фінансування видатків на освіту в умовах
децентралізації

2017. –

№8:

ов

Харків,

/ С. О. Коваленко,

Ю. О. Коскіна

Проблеми

// Бізнес

та перспективи

Інформ. –

розвитку ринку

криптовалют в Україні. – С. 105–109.

393. Лиховид І. Канікули на вимогу / І. Лиховид // День. – Київ,

ук

2017. – 19 груд. (229). – С. 7.

Через економію коштів студентів відправляють на позапланований

М.

відпочинок. Експерти – про наслідки такого навчання.

394. Мартинюк В. Прагматика розробки і реалізації стратегії

На

фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти України
/ В. Мартинюк // Світ фінансів. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (51). – С. 72–83.

ім.

Охарактеризовано сучасний стан і ключові аспекти фінансової політики
інноваційного розвитку вищої освіти в Україні.
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395. Модернізація ВНЗ // Освіта України. – Київ, 2017. – 11 груд.
(№ 48). – С. 2.

Президент Петро Порошенко підписав закон України "Про ратифікацію

фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком".

Угода має залучити під державні гарантії до 120 млн євро кредитних
коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) дляздійснення заходів з
підвищення

енергоефективності

будівель

університетів

та

інших

інвестицій, пов’язаних з освітнім процесом.

396. На честь Гереїв небесної сотні // Освіта. – Київ, 2017. – 15–
22 листоп. (№ 46/47). – С. 1.

Кабінет міністрів заснував 50 академічних стипендій на честь десяти

наймолодших Героїв Небесної сотні, а також 25 стипендій на честь
п’яти Героїв для молодих вчених.

397. Оплату знижено // Освіта України. – Київ, 2017. – 11 груд.
(№ 48). – С. 2.

Розмір плати для навчальних закладів за користування Єдиною
державною електронною базою з питань освіти знижено на 18%.

398. Перспективи

впровадження

освітнього

кредитування

в

Україні / К. О. Горова, Д. А. Горовий, І. Ю. Марченко, К. Г. Романченко

ов

// Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – Харків, 2017. –
№ 2 (17). – C. 74–78.

399. Рижа Т. В.

Вітчизняний

досвід

управління

фінансово-

господарською діяльністю вищих навчальних закладів / Т. В. Рижа

ук

// Університетські

наукові

записки

Хмельницького

університету

управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 219–228.
Сучасний

М.

400. Сало А. В.

стан

та

проблеми

фінансового

забезпечення вищої освіти в Україні / А. В. Сало // Наукові праці

На

Кіровоградського національного технічного університету. Економічні

ім.

науки. – Кропивницький, 2017. – Вип. 31. – С. 171–176.
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Проаналізовано сучасний стан фінансування вищої освіти в Україні,
виокремлені

слабкі

сторони

та

недоліки

державного

механізму

фінансування.

401. Хобзей П. Формула № 1 / П. Хобзей ; підготував Дмитро
Шулікін // Освіта України. – Київ, 2017. – 4 груд. (№ 47). – С. 9.

За якою формулою розподілятиметься освітня субвенція наступного
року? Відповідь на це питання давали експерти під час секції в рамках
конференції «Україна на шляху децентралізації освіти». Було проведено
кілька презентацій, а також дискусію щодо проблем фінансування галузі.

402. Шулікін Д. Про стипендії й уточнення закону / Д. Шулікін
// Освіта України. – Київ, 2017. – 25 груд. (№ 50). – С. 5.

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

розглянуто законопроекти щодо змін у стипендійному забезпеченні,

звільнення від оподаткування нецільової благодійної допомоги для

студентів-сиріт, а також уточнення деяких положень Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність».

403. Шулікін Д. Реалізація Закону / Д. Шулікін // Освіта України. –
2017. – 20 листоп. (№ 45). – С. 5.

На розширеному засіданні Комітету ВРУ з питань освіти і науки

розглянули кризу у науково-технічній сфері держави, бюджетне

ов

фінансування науки, базове фінансування наукових установ і ВНЗ тощо.

404. Шулікін Д. Рішення для Донбасу і законодавчі ініціативи

/ Д. Шулікін // Освіта України. – Київ, 2017. – 13 листоп. (№ 44). – С. 6.

На засіданні профільного парламентського комітету розглянули проект

законопроектів, зокрема про професійну освіту. Уряду рекомендується

М.

повторно розглянути питання щодо встановлення доплат за роботу в
несприятливих умовах у граничному розмірі посадового окладу для
працівників системи освіти, які працюють уздовж лінії зіткнення на
Донбасі.

ім.

На

ук

рішення виїзного засідання, що відбулося на Донеччині, а також низку
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405. Шулікін Д. Управління майном ПТНЗ, змни до Бюджетного

кодексу і зарплата в рамковому законі / Д. Шулікін // Освіта України. –
Київ, 2017. – 11 груд. (№ 48). – С. 6.

«...Результати аудиту управління майном ПТНЗ, законопроекти, які

передбачають зміни до Бюджетного кодексу, рамкового Закону "Про
освіту", питання стипендійного забезпечення і нормативної бази охорони

інтелектуальної власності – таким був порядок денний чергового
засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти».

406. Якість і економіка освіти: обмін досвідом // Освіта України. –
Київ, 2017. – 13 листоп. (№ 44). – С. 15.

В Києві відбулася друга Міжнародна науково-практична школа під назвою
«Якість і економіка освіти». В роботі Школи взяли участь представники
її засновників: наукові співробітники Інституту педагогіки НАПН
України, Асоціації керівників шкіл, Національного інституту освіти
Республіки Беларусь і запрошені керівники закладів освіти України. Серед
найважливіших тем обговорення фінансування освіти й оцінка її якості.

407. Golovko A. Y. Endowment fund establishment as a respond to the

challenges of the epoch / A. Y. Golovko // Актуальні проблеми міжнародних
відносин. – Київ, 2017. – Вип. 131. – Р. 88–93.

«…Недостатність фінансування спонукає вищі навчальні заклади до

ов

пошуку інноваційних моделей додаткового фінансування. Домінуючою

позицією стає багатоканальне фінансування освіти та науки, яке
ґрунтується на поєднанні бюджетних та позабюджетних джерел.
Особливе місце серед позабюджетних джерел фінансування займає

значущих

проектів

(ендаументу).

Діяльність

ендаумент-фондів

М.

підкріплює перший пункт Болонської декларації, що проголошує ВИШі
закладами, які несуть на собі все навантаження по майбутньому
держави, а отже такими, що не мають бути схильні ні політичним, ні
економічним, ні соціальним, ніяким іншим впливам. У статті розглянута

ім.

На

ук

створення цільового фонду для фінансування загальнонаціональних,

світова практика функціонування ендаумент-фондів, проаналізовано
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законодавче забезпечення ендаументів, переваги, які отримуються

вищими навчальними закладами за рахунок їх створення, фактори, що
підтверджують актуальність створення таких фондів.

Вступна кампанія. ЗНО

408. Андроник В. Поступим в ВУЗ по-новому / В. Андроник
// Сегодня. – Київ, 2017. – 6 нояб. (№ 203). – С. 4.

Утверждены изменения в условиях приема в вузы.

409. Аудит вступної кампанії // Освіта. – Київ, 2017. – 15–
22 листоп. (№ 46/47). – С. 1.

410. Готуємося до вступної кампанії / шпальти підготував Дмитро
Шулікін // Освіта України. – Київ, 2017. – 18 груд. (№ 49). – С. 5.

Під час регіональних нарад-семінарів, які відбулися протягом останніх
двох тижнів, обговорювали особливості вступної кампанії наступного
року. Роз’яснення надавали представники Міністерства освіти і науки,
Українського

центру

якості

освіти

і

Державного

підприємства

«Інфоресурс».

411. Ковалів І. Вступ–2018: без збоїв і плутанини / І. Ковалів
// Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. – 28 жовт. (№ 203). – С. 1, 4.

ов

«...Абітурієнти отримають вищі коефіцієнти за чіткішою процедурою й
складатимуть творчі заліки ще до проведення ЗНО».

412. Ковалів І. Навчання прокладе міст до Криму й Донбасу

/ І. Ковалів // Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. – 27 жовт. (№ 202). – С. 7.

ук

413. Лікарчук І. І. Лікарчук: ЗНО зі вступу МОН не склало

/ І. Лікарчук // Хімія. – Харків, 2017. – № 21/22 (393/394). – С. 5–6.

М.

«…Лікарчук І. І. про вступну компанію 2018 : "За період із 2008 року ця

На

вступна компанія була найскладнішою і найбільш неорганізованою"».

414. Про вступ на молодшого спеціаліста // Освіта України. – Київ,

ім.

2017. – 4 груд. (№ 47). – С. 4.

Наступного року вступники до коледжів і технікумів на базі 11 класів
подаватимуть документи тільки в електронній формі. Це передбачено
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Умовами

прийому

для

здобуття

освітньо-кваліфікаційного

рівня

молодшого спеціаліста в 2018 році, які затверджені наказом МОН і вже
пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції.

415. Сухенко Я. В. Психологічний відбір майбутніх психологів під

час вступу до вишу / Я. В. Сухенко // Вісник післядипломної освіти.
Соціальні та поведінкові науки. – Київ, 2017. – Вип. 3 (32). – С. 116–130.
Обґрунтовано

доцільність

проведення

психологічного

відбору

претендентів на навчання за напрямом підготовки «Психологія» у

класичних, педагогічних університетах та можливість його реалізації у
межах чинної нормативної бази.

416. Хмельницька І. Майбутні магістри складатимуть ЗНО без
аудіювання. Наступного року вступна кампанія принесе кілька суттєвих

новацій / І. Хмельницька // Урядовий кур’єр. – Київ, 2017. – 2 груд.
(№ 228). – С. 8.

417. Шаров О. «Мы просим поступающих не подавать заявления в
первые

сутки

вступительной

кампании.

Из-за

большой

нагрузки

программное обеспечение дает сбой» / О. Шаров ; интервью взяла
Е. Копанева // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 10 нояб. (№ 163). –
С. 24.

департамента

высшего

образования

Министерства

ов

Директор

образования и науки Украины рассказал «Фактам» о новых правилах
поступления в вузы в следующем году.

418. Шулікін Д. Про вступ, ЗНО і навчальні програми / Д. Шулікін

ук

// Освіта України. – Київ, 2017. – 13 листоп. (№ 44). – С. 5.

На черговому засіданні колегії МОН України розглянуто декілька питань,

М.

серед яких – підсумки проведеної вступної кампанії і ЗНО 2017 р.

419. Щічко І. Ф. Реалізація компетентнісного підходу у процесі

На

підготовки учнів до розв’язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з
параметрами до ЗНО / І. Ф. Щічко // Актуальні питання природничо-

ім.

математичної освіти. – Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 64–68.
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Наведені, реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки учнів
до розв’язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами

до зовнішнього незалежного оцінювання у 10 та 11 класах та методичні

рекомендації, щодо успішної підготовки учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання.

420. Як вступатимуть на бакалавра і магістра // Освіта України. –
Київ, 2017. – 11 груд. (№ 48). – С. 4.

«...Фіксований перелік конкурсних предметів, ЗНО на магістратуру з

"Права" та "Міжнародного права", 7 заяв на бюджет та 150 балів на

лікарські спеціальності – ці та інші новації чекають вступників 2018-го.
Вони передбачені Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти
в 2018 році, які вже пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції».

Бібліотеки ВНЗ та наукових установ в умовах інформатизації
Бібліотеки зарубіжних країн

421. Віхман Я. Бібліотечна і не-бібліотечна діяльність бібліотеки
ВНЗ,

на

прикладі

/ Я. Віхман

бібліотек

// VII

інститутів

Міжнародна

Ягеллонського

науково-практична

ов

університету

вибраних

конференція «Інформаційний простір бібліотеки» : Львів, Україна, 18–

19 трав. 2017 : тези доп. / М-во освіти і науки України [та ін]. – Львів,
2017. – С. 95.

ук

На прикладі окремих бібліотек, і передусім, бібліотеки факультету

фізики, астрономії і інформатики, представлено комплекс заходів, який

М.

вони здійснюють задля задоволення потреб вимогливого сучасного

На

користувача

422. Кжесай М. Оцінювання якості інформації на сайтах бібліотек

державних вищих професійних училищ Польщі / М. Кжесай // VII

ім.

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційний простір
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бібліотеки» : Львів, Україна, 18–19 трав. 2017 : тези доп. / М-во освіти і
науки України [та ін]. – Львів, 2017. – С. 41–42.

Бібліотеки України

423. Горобець О. Університетська бібліотека в епоху електронних

комунікацій: пріоритетні напрями роботи / О. Горобець // VII Міжнародна

науково-практична конференція «Інформаційний простір бібліотеки» :
Львів, Україна, 18–19 трав. 2017 : тези доп. / М-во освіти і науки України
[та ін]. – Львів, 2017. – С. 104–105.

424. Довгань О. Побутування смислу в соціумі як репрезентація

актуалізації особистості на тлі бібліотечної справи / О. Довгань // Зовнішні
справи. Історичні науки. – Київ, 2017. – № 10. – С. 50–53.

425. Зоріна Н. Авторитетні файли як засіб уніфікації в умовах

формування єдиного інформаційного простору / Н. Зоріна, С. Коваленко
// Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 10–16.

426. Іванова М. Інформація як об’єкт інтелектуальної власності в

діяльності бібліотек / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. – Київ,
2017. – № 8 (253). – С. 7–11.

ов

427. Коваленко С. Забезпечення та збереження наукових фондів

ННСГБ НААН: традиції та інновації / С. Коваленко // Культура і життя. –
Київ, 2017. – 3 листоп. (№ 44). – С. 11.12.

ук

428. Коваль Т.

Імплементація

міжнародних

стандартів

як

національних у діяльність наукових бібліотек / Т. Коваль, Л. Туравська

М.

// Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С. 15–17.

429. Кулик Є. Бібліотечні засоби популяризації нового потенціалу

На

ВНЗ: досвід роботи науково-технічної бібліотеки / Є. Кулик // VII
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційний простір

ім.

бібліотеки» : Львів, Україна, 18–19 трав. 2017 : тези доп. / М-во освіти і
науки України [та ін]. – Львів, 2017. – С. 73–74.
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Моніторинг

публікаційної

активності

НТУ

України

«Київський

політехнічний університет імені Г. І. Сікорського».

430. Любчинська О. Оцифрування й віртуальне представлення
рідкісних зібрань як форма популяризації культурної спадшини на

прикладі діяльності університетської бібліотеки в Кельце / О. Любчинська
// VII

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Інформаційний

простір бібліотеки» : Львів, Україна, 18–19 трав. 2017 : тези доп. / М-во
освіти і науки України [та ін]. – Львів, 2017. – С. 140.
431. Макарова М.
євроінтеграційних

Міжкультурні

процесів

комунікації

XXI століття

в

контексті

/ М. Макарова

// Вісник

Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С. 24–28.

432. Мудроха В. О. Атестація як визначальний чинник управління
кадровим

ресурсом

/ В. О. Мудроха

// Бібліотекознавство.

Документознавство. Інформологія. – Київ, 2016. – № 2. – С. 72–78.

Мета роботи полягає у дослідженні основних етапів підготовки та

проведення атестації працівників бібліотек. На прикладі Львівської
національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

433. Мудроха В. Атестація як визначальний чинник управління

кадровим ресурсом / В. Мудроха // Вісник Книжкової палати. – Київ,

ов

2016. – № 7 (240). – С. 36–38.

Досліджено основні етапи підготовки та проведення атестації:

підготовчий, оцінки, заключний. На прикладі Львівської національної
наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

ук

434. Назаровець С.

Бібліотека

4.0:

технології

та

сервіси

майбутнього / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібліотечний вісник. – Київ,

М.

2017. – № 5 (241). – С. 3–14.
435. Опришко Т.

Формування

інформаційної

культури

та

На

публікаційної активності серед студентів, аспірантів, докторантів та

ім.

вчених університету / Т. Опришко // VII Міжнародна науково-практична
конференція «Інформаційний простір бібліотеки» : Львів, Україна, 18–
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19 трав. 2017 : тези доп. / М-во освіти і науки України [та ін]. – Львів,
2017. – С. 75–76.

436. Резніченко О. Бібліотека інформує / О. Резніченко // Наукові
записки

Інституту

політичних

і

етнонаціональних

досліджень

ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86). – С. 355–360.

«…Основна діяльність наукової бібліотеки Інституту політичних і

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України у 2015 році
була

спрямована

різноманітної

на

створення

колекції

численної

вітчизняних

та

профільної,

зарубіжних

водночас,

документів,

забезпечення їх цілості для теперешніх та майбутніх наукових
співробітників».

437. Семененко Л. Інформаційні ресурси бібліотек як джерело

підвищення іміджу і рейтингів університету / Л. Семененко, О. Побережна
// VII

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Інформаційний

простір бібліотеки» : Львів, Україна, 18–19 трав. 2017 : тези доп. / М-во
освіти і науки України [та ін]. – Львів, 2017. – С. 39–40.
438. Шипова Г.

Концепт

«комунікація»

у

системі

бібліотекознавчих досліджень / Г. Шипова // Вісник Книжкової палати. –
Київ, 2017. – № 8 (253). – С. 28–32.

ов

439. Щебетюк Н. Збагачення знань про книгу / Н. Щебетюк
// Культура і життя. – Київ, 2017. – 3 листоп. (№ 44). – С. 13.

«…Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН відіграла
провідну

роль

у

формуванні

національної

М.

ім.

На

ук

національної інформаційної системи країни».
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Іменний покажчик

Білик О. М. 224

Андрейко Г. П. 189

Білова Н. 225

Андрєєв А. 272

Білокопитов В. 64

Андроник В. 408

Білоус О. 226

Андрусяк Т. Г. 303

Благініна С. 65, 152

Андрущак Г. В. (391)

Бондар О. Г. 252

Андрущенко (333)

Боскін О. О. 273

Анисимов А. М. 201

Бочаров Б. П. 201

Анисимов А. М. 213

Бочаров Б. П. 213

Антасік Е. 62

Брагіна Т. М. 196

Антонюк Т. 360

Брандибура І. 66

Антошкіна Л. І. 178

Бриль Ю. 253

Аньган Х. 63

Брюховецька О. В. 220

Асєєва Ю. О. 283

Бугайчук К. Л. 193

Ачкасова С. 151

Будицька Ю. О. 159

Бажан Н. (354)

Бузинова К. 194

Базима Б. О. 190

Булатбаева А. А. 240

Баличева Л. В. 191

Бунге М. Х. (313)

Бахтіярова Х. Ш. 173

Буряк Н.Є. 183

Бацманова Л. 311

Бурьян К. А. 282

Бевз Г. М. 223

Бутенко О. В. 285

Безвершенко Ю. 106

Варава С. В. 227

Василів В. Б. 107

Белая Н. С. 250

Васюк О. 67

М.

Безтелесна Л. І. 107

Березенська С. М. 192

Вергунов В. 323

Бєлік К. О. 304

Вілков В. Ю. 228, 229, 245,

Бєляєва Н. 251

305, 306

Бєляєва Н. 384

Вітченко А. 153

Бікулов Д. Т. 108

Віхман Я. 421

ім.

На
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ов

Альтбах Ф. Д. (391)

100

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Воеводина М. Ю. 201, 213

Гребенникова Е. 79

Волощенко-

Гриневич Л. 374

Віслобокова О. М. 230

Гришко О. І. 181

Вольвач П. 47

Гришкова Р. 110

Воробйов О. О. 273

Грінченко О. М. 232, 255

Воскобойнікова-Гузєва О.

Губерський Л. (358), (359)

231

Гуйтур М. 111

Гулєша О. М. 188

Гаєвський П. (57)

Гусєв В. О. 256

Гаєцька-Колотило Я. З. 254

Гутник М. 334

Галата С.338, 373

Давидова Л. 293

Галицька Н. В. 361

Дацко О. 69

Галій Л. В. 274

Демченко О. 112

Гао В. 40

Дмитренко Я. 113

Гевко І. В. 341

Довгань О. 424

Гиря Н. П. 214

Довгополова Г. 70

Гірінова Л. В. 195

Долгіх Г. В. 284

Глазова В. В. 196

Долженков О. О. 375

Гнатів В.Р. 308

Домбровська С. М. 198

Гнезділова К. 48

Дудка Т. 50

Голікова О. 68

Дьордяй В. П. 376

Гонтова Т. М. 283

Ермаков С. 154

Гончаренко-Закревська Н.

Ефендієва С. 233

49

Євтушенко Є. 51
Євчук А. 234

М.

Горбулин О. С. 197
Горбунова О. 390

Єсипович С. М. 302

Горлов І. (57)

Жунсі Х. 351

Горобець О. 423

Замятіна Н. В. 257

Горова К. О. 398

Захар О. Г. 275

Горовий Д. А. 398

Захарченко В. 162

ім.

На
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Габович О. 109
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Кіт Г. Г. 331

Здоровило Т. 332

Клевака Л. П. 181

Зельницький А. 157

Клюс В. І. 203

Зельницький А. М. 158

Книш І. 160

Зинченко О. О. 199

Князькова Л. М. 261

Зоріна Н. 425

Кобзар О. 237

Иваненко Н. С. 200

Кобрин М. В. 204

Іванова М. 426

Коваленко С. 425, 427

Івановський Г. (57)

Коваленко С. О. 393

Івасюк Г. 235

Ковалів І. 411, 412

Ізбаш О. О. 115

Коваль Б. Ф. 276

Ілларіонов О. 258

Коваль Т. 428

Ільченко М. 116

Ковчина І. М. 276

Іщенко О. 236

Кожокар М. 53

Кавелін К. (57)

Козацька І. 48

Кайдан Н. В. 202

Козацька І. В. 54

Капелюшний В. П. 310

Козел В. Н. 377

Каракач Р. П. 71

Койнова І. Б. 262

Каракаш І. І. 259

Коловський А. 111

Карась Г. 221

Коломієць Н. 277

Карнаухов С. 340

Коломоєць Т. О. 238

Карпенко А. В. 159

Конатовська-Цішек О. 72

Кашинцева О. Ю. 117

Конашевич С. 294, 321
Коноваленко В. 111

Квитчатая А. И. 282

Коновалова О. О. 205

М.

Кашко П. (354)

Кжесай М. 422

Констанкевич І. 161

Кийков О. Ю. 52

Копанева Е. 417

Кирюшатова Е. В. 145, 156

Кордубан М. В. 55

Кінзерська Ю. 118

Короденко М. 116, 326, 378

Кірей К. О. 260

Корсак К. В. 41

ім.

На
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ов

Захарченко Р. Н. 156
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Лиховид І. 393

Костюк Т. 320

Лікарчук І. 413

Кочубей Н. 160

Луговий В. 162

Кощук О. Б. 278

Луканська А. 119

Кравцова Н. 73

Лукіна Т. О. 121

Кравченко М. Г. 312

Лупол В. 184

Кравчук П. С. 379

Лущик Ю. М. 75

Креденець Н. 74

Любчак Л. В. 331

Кремень В. 119, 327

Любченко Н. В. 380

Криськів О. С. 207

Любчинська О. 430

Круглик И. 239

Лялько В. І. 302

Кудзіновська І. 279

Ляшенко О. В. 285

Кузнецов А. И. 201

Ляшуга І. 346

Кузнецов А. И. 213

Мазур В. 122, 163

Кузнєцов В. 110

Макар Ю. 349

Кулик Є. 429, 434

Макаревич О. (215)

Кулинич А. 272

Макарова М. 431

Купновицкая У. 352

Максименко Н. В. 210

Курамшин Ю. 239

Максимов І. 280

Кущенко Е. И. 263

Малицький Б. (112)

Лабач М. М. 353

Малишева А. А. 42

Лаговський В. В. 120

Маркова В. 281

Лагутін В. Л. 206

Маркова М. 123

Лапа О. 339

Мартинюк В. 394

Левітін Є.Я. 207

Марченко І. Ю. 398

М.

Левчук В. Г. 208

Маслак Г. С. 284

Лемішко М. В. 183

Матат Д. 164, 354

Лєсіна І. 347

Матвєєва С. 281

Лизанчук В. 296

Мачулна І. І. 185

Лисенко А. В. 209

Машталер В. В. 283

ім.

На
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ов

Коскіна Ю. О. 393
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Мекшун А. Д. 76

Олійник Л. М. 241

Мельничук Л. 350

Олійник Н. 299

Мельничук О. Ф. 165

Олійник Н. Ю. 212, 218

Мироненко Н. 266

Олійник Я. 265

Мироненко Н. М. 124

Опришко Т. 435

Михайліченко М. В.
381

166,

Орлова Т. 130

Осавуленко С. 330
Осипчук В. 187

Моісєєнко К. 355

Осипчук Н.

Мокляк В. 57, 382

333, 365

Мороз І. М. 186

Осова О. О. 222

Мороз С. А. 168

Остапченко Л. 311

Моросанова В. І. (232)

Остролуцька Л. 336

Мудроха В. О. 432, 433

Острянко Т. С. 76

Муравська С. В. 58

Падалка Г. 242

Муращенко Т. 195

Панасюк Н. Л. 170

Мусієнко М. 311

Парфіненко Т. О. 285

Мусієнко О. Г. 125, 126

Пархоменко Т. (155)

Мынбаева А. К. 240

Пасько І. 299

Мынбаева А. К. 211

Пахомова І. М. 214

Назаровець С. 434

Пахомова М. В. 77

Назаровець С. А. 364

Пачеко И. (391)

Нартов П. В. 282

Пелипенко О. О. 313

132, 329, 331,

Пернарівська Т. 243

Нефедченко О. 43

Петрушенко М. 319

М.

Науменко Т. 169

Нікогосян Л. Р. 283

Печенюк А. В. 107

Ніщук Г. Г. 331

Пирогов М. (57)

Носік В. В. 264

Пишний М. А. 188

Озерова К. О. 129

Підлісний В. В. 286

Окса М. 356

Побережна О.437.
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На
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Міхневич Л. 56
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Покотило К. 44, 133

Руденко С. О. 45

Помаза-Пономаренко А. Л.

Рудницка М. 80

215

Руккас А. О. 310

Савков А. П. 136

Попов М. О. 302

Савонова О. В. 287

Попова І. 300

Садова Н. 81

Попович А. 244

Салахетдинов Р. Р. 288

Порошенко П. (396)

Сало А. В. 400

Постригань Т. 78

Сапогов В.А. 331

Пошелюжная К. 267

Сбруєва А. 82

Працьовитий М. 332

Сегол Р. 369

Придатко О. В. 183

Седлерова О. В. 302

Прігунов О. В. 171

Селебинка Ю. В. 137

Прокопчук С. 298

Семененко Л. 437

Райсберг Л. (391)

Семенов М. А. 216

Ребезюк В. М. 314

Семікін М. 356

Ребіндер М. (57)

Серопян Т. М. 274

Рева К. Є. 315

Сидор В. Д. 268

Резван О. О. 383

Сікорська І. М. 301

Резніченко О. 436

Сільченко Ю. 357

Ренкас А. Г. 183

Сімон А. (354)

Ренненкампф М. К. (308)

Словак К. 280

Решетник В.(354)

Смаль В. А. 217

Смачило В. В. 138

Рижа Т. В. 399

Соболевський Я. А.

М.

Рибінська Ю. 368

228,

Рой І. Д. 207

229, 245, 305, 306

Романченко К. Г. 398

Соболь Т. 384

Романюк М. Д. 135

Співаковський О. 139, 140

Руденко С. В. 228, 229, 245,

Степанець М. 70

305, 306

Степанчук І. 141

ім.

На

ук

ов

Попій І. В. 134
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Стороженко В. 311

Халіна В. П. 138

Стріха М. 83

Харитоненко О. 292

Стріха Я. 84

Харченко А. В. 290

Сухенко Я. В. 414

Хівренко А. 370, 371

Сюндюков І. 150

Хмельницька І. 416

Тагліна Ю. С. 219

Хобзей П. 401

Таран Н. 311

Ходаков В. Е. 145

Терованесов М. 385

Хойер Р.-Д. (337)

Тимченко А. 195

Холодова О. Ю. 269

Тимченко Г. М.
288

203, 217,

Худа Ж. В. 387

Хунчуань В. 63
Цокур Н. І. 284

Ткаченко О. 386

Чабаненко М. М. 270

Ткаченко С. С. 335

Чебаненко О. В. 273

Токарева В. І. 142, 301

Чеберкус Д. 146

Токуєва Н. В. 247

Черкашин С. В. 85

Толстов І. В. 248

Черкашина Н. И. 249

Тонконог Є. А. 387

Черненко Г. П. 284

Топузов О. М. 329

Черненко Н. М. 375

Торбін Г. М. 333

Черниш О. 322

Триняк М. В. 45

Чжань С. 46

Трофименко В. 279

Чуприна К. 60

Туравська Л. 428

Чухно Л. 86

Шаров О. 417

Устименко В. О. 188

Шевцова К. В. 284

М.

Тюрин Е. А. 250

Фазан В. 59

Шевченко А. 106

Федоренко В. 289

Шевчук О. 271

Федоровський О. Д. 302

Шевчук С. 265

Філіпович В. Є. 302

Шешуряк Ю. 316

Флят Є. Б. (68)

Шипова Г. 438

ім.

На

ук

ов

Ткаченко Л. П. 246, 328
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Шот М. 343

Dimitrova R. 88

Штефан А. 266

Golovko A. Y. 408

Шулікін Д.

Ilchenko O. 61

147, 148, 176,

401, 402, 403, 404, 405, 410,

Kantor M. 89, 90

418

Karaszkiewicz-

Шульга Л. И. 282

Kobierzynska J. 91

Шульга Н. Д. 149

Kistryn S. 92

Щебетюк Н. 439

Lasak P. 93

Щічко І. Ф. 419

Maciejowska D. 94, 95, 96

Юдкевич М. М. (391)

Oancea B. 97

Яковлєва А. 338

Osinska M. 98

Якунин А. В. 291

Ozerianska A. 99

Якущенко В. А. 282

Prabowo H.A. 100

Яременко Л. 292

Rfminska E. 101

Ярмоліцька Н. В.

228, 229,

Sliwa L. 102

Szymborski W. 103

Яцків Я. 150

Wyzykowska A. 104

Dimitrova D. 87

Zawiska I.

М.

ім.

На

ук

ов

245, 305, 306
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Список видань, матеріали з яких уміщено у покажчику
Актуальні питання природничо-математичної освіти. – Суми,
2017. – Вип. 1 (9).

Актуальні проблеми держави і права. – Одеса,
2014. – Вип. 74.

Актуальні проблеми економіки. – Київ,
2017. – № 3 (189).

Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ,
2017. – Вип. 131.

Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної
лінгвістики. – Чернівці,

2017. – Вип. 1 (14); Вип. 2 (15).

Англійська мова та література. – Харків,
2017. – № 28/29 (542/543).

Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.,

присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л. Ю. Ароцкера / М-во
юстиції України [та ін]. – Харків, 2017.

ов

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ,
2016. – № 2.

Бібліотечний вісник. – Київ,

Бізнес Інформ. – Харків,

М.

2017. – № 8. Проблеми та перспективи розвитку ринку
криптовалют в Україні.

Бюлетень Міністерства юстиції України. – Київ,
2017. – № 10.

Вища школа. – Київ,

ім.

На

ук

2017. – № 5 (241).

2017. – № 8 (157); № 9 (158).
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Відомості Верховної Ради України. – Київ,
2017. – № 33; № 34, № 38/39.

Військова освіта. – Київ, 2017. – № 1 (35).

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. –
Запоріжжя,

2015. – № 4 (2).

Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. – Київ,

Біологія. – 2017. – Вип. 1 (73).

Психологія. – 2017. – Вип. 1(6)/2(7).
Вісник Книжкової палати. – Київ,

2016. – № 7 (240); № 8 (253); № 9 (254).

Вісник Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності. – Львів,
2017. – № 15.

Вісник Львівського університету імені Івана Франка.
Серія мистецтвознавство. – Львів,
2015. – Вип. 16, ч. 1.

Вісник післядипломної освіти. – Київ,

ов

Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 3 (32).

Соціальні та поведінкові науки. – 2016. – Вип. 2 (31); 2017. –
Вип. 3 (32).

Вісник Харківського національного педагогічного університету

М.

ім. Г. С. Сковороди. – Харків,

Психологія. – 2017. – Вип. 56.
Філософія. – 2017. – Вип. 48, ч. 2.

Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. – Харків,

ім.

На

ук

Управління та адміністрування. – Київ, – 2016. – Вип. 2 (31).

Екологія. – 2017. – Вип. 16.
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Питання політології. – 2017. – Вип. 31.

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні
науки. – Хмельницький,
2017. – (№ 4).

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.

Економічні науки / Чернівецький торговельно-економічний
інститут [та ін.]. – Чернівці,
2017. – Вип. 1/2 (65/66).

Вісті Донецького гірничого інституту. – Красноармійськ,
2015. – № 1 (36)/2 (37).

Всесвітня література в школах України. – Київ,
2017. – № 10 (434).

Газета по-українськи. – Київ,

2017. – 27 груд. (№ 103).
Голос України. – Київ,

2017. – 8 листоп. (№ 207); 9 листоп. (№ 208); 11 листоп.
(№ 210); 15 листоп. (№ 212); 17 листоп. (№ 214); 30 листоп.
(№ 224); 6 груд. (№ 228); 9 груд. (№ 231); 12 груд. (№ 232);
14 груд. (№ 234); 22 груд. (№ 240).

ов

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. –
Запоріжжя,

2017. – Вип. № 70.

2017. – 3–9 нояб. (№ 44); 10–16 нояб. (№ 45).

М.

День. – Київ,

2017. – 10–11 листоп. (№ 202/203); 12 груд. (224); 19 груд.
(229 ).

Держава та регіони. Економіка та підприємництво. – Запоріжжя,
2017. – № 3 (96).

ім.

На

ук

2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев,

Дзеркало тижня. – Київ,
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2017. – 28 жовт.–3 листоп. (№ 40); 11–17 листоп. (№ 42); 18–

24 листоп. (№ 43/44); 25 листоп.–1 груд. (№ 45); 2–8 груд.
(№ 46).

Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали
III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт.

2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків, 2017.
Економічна та соціальна географія. – Київ,
2016. – Вип. 76.

Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар.

наук.-практ. конф., 13–14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ.
ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України
[та ін.]. – Київ, 2015.

Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з
обговоренням актуальних наукових проблем та методики
викладання аграрного, земельного, екологічного та

природоресурсного права у вищих навчальних закладах
України : 9–10 верес. 2016 р., м. Одеса. – Одеса, 2016.

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного
університету транспорту. Економіка і управління. – Київ,

ов

2014. – Вип. 30.

Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного

університету. (Технічні науки, секція «Освіта»). – Кам’янське,

конференція «Інновації у вищій освіті – 16 червня 2017».

М.

Зовнішні справи. Історичні науки. – Київ,
2017. – № 10.

Известия : cписание на Икономически університет. – Варна,
2015. – [№] 3.

Інноваційні технології навчання : навч. посібник / Бахтіярова Х.Ш.,

ім.

На

ук

2017. – Тематичний випуск. Міжнародна науково-практична

Арістова А.В., Волобуєва С.В [та ін.]. – Київ, 2016.
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Історико-політичні проблеми сучасного світу. – Чернівці,
2016. – Т. 33/34.

Київський університет. – Київ,
2017. – Листоп. (№ 9).

Космічна наука і технологія. – Київ,
2017. – Т. 23, № 2 (105).
КП в Украине. – Київ,

2017. – 3 нояб. (№ 188).
Кримська світлиця. – Київ,

2017. – 16 черв. (№ 24); 28 лип. (№ 30); 14 квіт. (№ 15); 21 квіт.
(№ 16).

Культура і життя. – Київ,

2017. – 3 листоп. (№ 44).
Літературна Україна. – Київ,

2017. – 13 груд. (№ 49).

Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – Дрогобич,
2017. – № 1/2 (68/69).

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет
конференції

«Проблеми

та

інновації

в

природничо-

ов

математичній, технологічній і професійній освіті» : 10–21 квіт.
2017 р. – Кропивницький, 2017.

Менеджер. Державне управління. – Маріуполь,

Методологічні засади модернізації філософської та політологічної

М.

освіти і науки України : монографія / С. В. Руденко,

В. Ю. Вілков, Н. В. Ярмоліцька, Я. А. Соболєвський [та ін.]. –
Київ, 2017.

Молодь і ринок. – Дрогобич,
2017. – № 8 (151); 9 (152).

ім.

На

ук

2017. – № 3 (76).

Наука в олимпийском спорте. – Київ,
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2017. – № 1; № 2.

Наука і освіта. Педагогіка. – Одеса,
2017. – № 4 (157); № 5 (158).
Наука та інновації. – Київ,
2017. – Т. 13, № 5.

Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із

минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської

конф., 21–22 жовт. 2016 р./ Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича. [та ін.] – Чернівці, 2016.

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. – Миколаїв,
2017. – № 1 (17).

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і
природокористування України. Право. – Київ,
2016. – Вип. 243.

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

2017. – № 3 (116).

ов

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ,
2016. – № 5/6 (85/86).

університету. Економічні науки. – Кропивницький,

М.

2017. – Вип. 31.

Новий колегіум. – Харків,
2016. – № 4 (86).

Освіта. – Київ,

2017. – 18–25 жовт. (№ 42/43); 1–8 листоп. (№ 44/45); 15–

ім.

На

ук

Наукові праці Кіровоградського національного технічного

22 листоп. (№ 46/47).
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Освіта України. – Київ,

2017. – 6 листоп. (№ 43), 13 листоп. (№ 44); 20 листоп. (№ 45);
27 листоп. (№ 46); 4 груд. (№ 47); 18 груд. (№ 49); 11 груд.
(№ 48); 25 груд. (№ 50).
2018. – 15 січ. (№ 1/2).

Офіційний вісник Президента України. – Київ,
2017. – № 23 (392).

Офіційний вісник України. – Київ,

2017. – № 66; № 72; № 76; № 78; № 80; № 81; № 82; № 85;
№ 88; № 90; № 92.

Педагогіка та психологія. – Харків,
2017. – Вип. 57.

Педагогічна газета. – Київ,

2017. – Листоп.–груд. (№ 6).

Педагогічний дискурс. – Хмельницький,
2017. – Вип. 22.

Педагогічні науки. – Полтава,

2016. – Вип. 66/67; Вип. 68.

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми,

ов

2017. – № 5 (69).

Переяславські Сковородинівські студії. – Ніжин,
2017. – Вип. 4.

2017. – Вип. 12.

М.

Питання історії науки і техніки. – Київ,
2017. – № 3 (43).

Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон.
круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича
[та ін.]. – Чернівці, 2017.

ім.

На

ук

Питання інтелектуальної власності. – Київ,

Правовий часопис Донбасу. – Кривий Ріг ; Маріуполь,
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2017. – № 2 (60), ювілейний випуск.

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – Харків,
2017. – № 2 (17).

Проблеми інформаційних технологій. – Херсон,
2017. – № 01 (021).

Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія. –
Чернігів,

2017. – № 1 (9).

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – Харків,
2017. – № 2 (17).

Професійно-прикладні дидактики. – Кам’янець-Подільський,
2016. – Вип. 1.

Публічне право. – Київ,
2017. – № 1 (25).

Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка

ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за
міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Київ,
2017.

ов

Ч. 1 : Оцінка якості державної політики.

Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів.
Ч. 4 :

Соціогуманітарна

політика:

пріоритети

публічного

Світ фінансів. – Тернопіль,

М.

2017. – Вип. 2 (51).

Світ. – Київ,

2017. – Жовт. (№ 39/40); Листоп. (№ 43/44).; Груд. ( № 45/46);
Груд. (№ 47/48).

Сегодня. – Киев,

ім.

На

ук

управління.

2017. – 6 нояб. (№ 203); 24–26 нояб. (№ 217).
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Слово і час. – Київ,

2017. – № 8 (680).

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – Київ,
2017. – № 1/2.

Спецвипуск газети «Освіта України». – Київ,
2017. – № 10; № 11; № 12.
Справи сімейні. – Київ,

2017. – № 1 (229).

Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання :

зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами
вебінару

/ М-во

освіти

і

науки

України ;

[редкол.:

Олійник Н. Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017.

VII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційний3
простір бібліотеки» : Львів, Україна, 18–19 трав. 2017 р. : тези
доп. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Львів, 2017.
Теорія і практика інтелектуальної власності. – Київ,
2017. – № 3 (95).

Технічні науки та технології. – Чернігів,
2016. – № 1 (3).

ов

Україна молода. – Київ,

2017. – 17–18 листоп. (№ 138); 21 листоп. (№ 139); 19 груд.
(№ 151).

2015. – Вип. 18.

М.

Урядовий кур’єр. – Київ,

2017. – 27 жовт. (№ 202); 28 жовт. (№ 203); 31 жовт. (№ 204);
7 листоп. (№ 209); 8 листоп. (№ 210); 15 листоп. (№ 215);
29 листоп. (№ 225) 30 листоп. (№ 226); 1 груд. (№ 227); 2 груд.
(№ 228); 5 груд. (№ 229); 7 груд. (№ 231); 13 груд. (№ 235);

ім.

На

ук

Українознавчий альманах. – Київ,

19 груд. (№ 239); 21 груд. (№ 241); 27 груд. (№ 244)
116

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Факты и комментарии. – Киев,

2017. – 10 нояб. (№ 163); 24 нояб. (№ 171).
Фізико-математична освіта. – Суми,
2017. – Вип. 3 (13).
Хімія. – Харків,

2017. – № 21/22 (393/394).
Юридическая практика. – Київ,
2017. – 19 дек. (№ 51).

Юридичний вісник України. – Київ,

2017. – 27 жовт.–9 листоп. (№ 43/44); 1–7 грудня (№ 48).
Юридичний факультет Університету Святого Володимира в

персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої
іжнар. наук.-практ. конф., присвяч.140-річчю від дня народж.
ректора Ун-ту Святого Володимира Є. В. Спекторського,
м. Київ, 27 листопада 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка [та ін.]. – Київ, 2015.

Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow,
2016. – Nr. 187; 2017. – Nr. 194.

Izvestiya : journal of Varna University of Economics – Varna,

ов

2016. – Vol. 60, № 2.

NJUsletter. – Krakow,

М.

ім.

На

ук

2016. – No. 58; No. 59

117

