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 Автор Назва статті № 
журналу 

Сторінки 

 Андрущенко Віктор Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях 1(68) 5-Ю 

  
 

Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації 2(69) 5-12 

  
 

Освіта як чинник подолання духовної кризи сучасної цивілізації 3(70) 5-13 

  
 

Обличчям до школи 4(71) 5-14 

 Астахова Валентина Головна наукова подія навчального року 1(68) 80-84 

 Бербек Віолетта Інтегрований підхід до викладання фармацевтичної технологи у 
комплексній післядипломній підготовці провізорів-інтернів 

4(71) 50-55 

 Бобало Юрій Інформаційні параметри системи забезпечення якості вищої освіти 3(70) 14-28 

 Богданов Ігор Ідея провідництва в управлінні вищою освітою 1(68) 11-20 

 Воробієнко Петро Удосконалення практичної підготовки студентів у закладах вищої освіти 3(70) 29-33 

 Горбунова Людмила Трансверсальна самість в епоху глобалізації (до обґрунтування 
трансформативних стратегій вищої освіти) 

4(71) 30-37 

 Дзюба Світлана Матеріальне стимулювання публікаційної активності науково-
дослідної роботи викладачів вищих навчальних закладів 

2(69) 19-27 

  
 

Облік робочого часу й оцінювання трудових затрат науково-
педагогічних працівників закладів вищої освіти України 

4(71) 15-24 

 Драч Ірина Управління дослідницькою діяльністю в системі університетського 
врядування: характеристика та закономірності 

3(70) 60-65 

 Дударенко Людмила Нові підходи до прогнозування майбутнього систем освіти 2(69) 63-70 

 Бгоренков Анатолій Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення 
природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі 

1(68) 72-76 

 Захаренхо Костянтин Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-
політологічному дискурсі 

1(68) 48-54 

  
 

Розвиток системи інформаційної безпеки: (досвід зарубіжних країн) 3(70) 71-77 

  
 

Проблеми формування ефективної державної інформаційної політики і 
освіта 

4(71) 44-49 

 Іваній Ігор Розвиток системи оцінювання якості вищої професійної фізкультурної 
освіти 

1(68) 67-71 

 Коваленко Вильям Дидактологістика у сфері політології як науки і дисципліни у вищій 
школі: влада розуму над політичними ідеями 

1(68) 34-40 

 Кондур Оксана Глобалізація освіти в контексті проблем та перспектив суспільного розвитку 2(69) 42-47 

 Корсак Костянтин Вища освіта в умовах шкідливих інформаційних епідемій 3(70) 39-46 

 Красна Ольга Інтегрований підхід до викладання фармацевтичної технології у 
комплексній післядилломній підготовці провізорів-інтернів 

4(71) 50-55 

 Краснянський Михайло Вища освіта в США 3(70) 66-70 

 Крижко Василь Ідея провідництва в управлінні вищою освітою 1(68) 11-20 

 Криштанович Світлана Сучасна модель професійної компетентності майбутніх менеджерів 
фізичної культури і спорту 

2(69) 77-83 

 Курбатов Сергій Курсом на європейські стандарти якості освітніх досліджень 3(70) 84-85 

  
 

Університетські рейтинги та проблема оцінки якості викладання і 
навчання 

4(71) 25-29 

 Лисаков Сергій Ідея провідництва в управлінні вищою освітою 1(68) 11-20 

 Лукашук Марина Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів у 
системі освіти 

1(68) 41-47 

 Любарець Владислава Особливості професійної підготовки менеджерів соціокультурної 
діяльності для індустрії гостинності 

4(71) 56-61 



Ляшенко Лариса Роль оволодіння англійською мовою у підвищенні якості освіти в 
Україні 

1(68) 59-66 

Ляшенхо Лариса Про роль мов і вищої освіти в національній ідентифікації молоді (Ірландія та Україна) 4(71) 75-77 

Мороз Іван Реінжиніринг у системі освіти 1(68) 21-27 

Науменко Ірина Інтегрований підхід до викладання фармацевтичної технології у 
комплексній післядипломній підготовці провізорів-інтернів 

4(71) 50-55 

Нестерова Марья European studies of social innovations in higher education: cognitive 
principles of social cohesion development (Європейські студії 
соціальних інновацій у вищій освіті: когнітивні принципи розвитку 
соціальної згуртованості) 

1(68) 28-33 

Implementation of the jean monnet module "Social cohesion in education 
and governance: european studies"  (Імплементація модулю Жана Моне 
«Соціальна згуртованість в освіті та врядуванні: європейські студії») 

3(70) 47-59 

Intercultural competences in education for the development of social 
cohesion of youth: european practices (Інтеркультурні компетенції в 
освіті для розвитку соціальної згуртованості молоді: європейська 
практика) 

4(71) 69-74 

Нікогосян Левон Інтегрований підхід до викладання фармацевтичної технології у 
комплексній післядипломній підготовці провізорів-інтернів 

4(71) 50-55 

Немченко Сергій Ідея провідництва в управлінні вищою освітою 1(68) 11-20 

Олексенко В'ячеслав Формування соціальних почуттів у студентів 2(69) 71-76 

Олексенко Роман Інноваційний досвід у дидактиці А.С.Макаренка 2(69) 57-62 
Окса Микола Інноваційний досвід у дидактиці А.С.Макаренка 2(69) 57-62 
Оніщук Ірина Особливості навчання іноземної мови студентів гуманітарних 

спеціальностей у вищих навчальних закладах України 
1(68) 77-82 

Опанасюк Юлія Інноваційний тип прогресу як об'єкт дослідження філософії і науки 1(68) 55-58 
Панченхо Леся Ціннісний дискурс в освіті та суспільстві 1(68) 85-86 
Похресник Анатолій Критичний аналіз пропозицій-2017 Римського клубу щодо «нової 

філософії» і «нового просвітництва» 
2(69) 34-41 

Пунченко Олег Архітектоніка матриці освіти сучасної цивилізації 
у її парадигмальному вимірі 

2(69) 28-33 

Свириденко Денис Ціннісний дискурс в освіті та суспільстві 1(68) 85-86 
Сергіенко Євгенія Смислові аспекти управління сучасним університетом 3(70) 78-83 
Сікорський Петро Нові підходи до моделювання контрольно-оцінювальних систем в 

освіті 
2(69) 48-56 

Сімакова Наталія Теоретико-методологічні проблеми законотворення та правового 
супроводу вищої освіти 

4(71) 78-83 

Силадій Іван Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях 1(68) 5-Ю 
Солевей Ніна Роль мов і вищої освіти в національній ідентифікації молоді (Ірландія 

та Україна) 
4(71) 75-77 

Стадник Олександр Реінжиніринг у системі освіти 1(68) 21-27 
Тарапата-Більченко 
Лідія 

Вища музична освіта України: виклики та стимули китайської освітньої 
міграції 

4(71) 62-68 

Федів Володимир Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення 
природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі 

1(68) 72-76 

Хамитов Назип Воля до наукової новизни як умова неможливості плагіату 2(69) 13-18 
Шинкура Лариса Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення 

природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі 
1(68) 72-76 

Якимчук Оксана Роль освіти в становленні національної свідомості українського 
народу (на основі творчості М. Драгоманова, І. Франка, М. Пирогова) 

3(70) 84 - 85 

Значення «Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті» як 
засадничого документу для української освітньої системи 

4(71) 38-43 

 


