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ВІД УПОРЯДНИКІВ 
 

У двадцятому випуску покажчика із серії «Академіки НАПН 
України» представлено науковий доробок Василя Григоровича Кре-
меня, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України, академіка НАН України, президента НАПН 
України, академіка Академії політичних наук України, іноземного 
члена Російської академії освіти і Російської академії соціальних 
наук, президента товариства «Знання» України, який налічує              
867 друкованих праць за останні 23 роки (1990–2012). Це третє 
доповнене видання, до якого увійшли монографії, навчально-
методичні посібники, підручники, довідкові видання, статті, уміщені 
в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, та 
публікації в періодичній пресі. До покажчика увійшла також 
література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя за цей 
період (усього – 490 документів), законодавчі та нормативно-правові 
документи України за 2000–2005 рр. (усього – 169 документів). 

Структуру покажчика розроблено з дотриманням чинних 
рекомендацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського «Биобиблиографический указатель: Рекомендации по состав-
лению и оформлению» (1988). 

Покажчик відкриває ґрунтовна стаття Л. І. Ткаченко «Особис-
тість як чинник цивілізаційних перетворень», в якій аналізується 
наукова (філософсько-соціальна, філософсько-політична, філософ-
сько-освітня) творчість В. Г. Кременя. Творчу біографію академіка 
продовжує перелік основних дат життя і діяльності, які подано в 
прямій хронології. Після зазначеного року йде короткий запис 
основної події. 

Покажчик складається з чотирьох розділів. 
Розділ І «Покажчик праць В. Г. Кременя» містить бібліо-

графічні описи праць. Їх згруповано й розміщено в хронологічному 
порядку – за прямою хронологією з виокремленням років видання, 
а в межах року – за видами документів, а саме: 
 книги та брошури українською й російською мовами, далі іно-

земними мовами; 
 статті та інші матеріали з неперіодичних видань і видань, що 

продовжуються, серед них і з газет (мовний принцип розташу-
вання такий самий); 

 рецензії (помітка «Рец.»); 
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 реферати (помітка «Реф.»); 
 видання, де вчений є упорядником, укладачем чи одним із укла-

дачів (помітка «Упоряд.»); 
 наукові праці, де вчений є науковим керівником (консультантом) 

(помітка «Наук. кер.»); 
 праці, у підготовці яких учений брав участь як головний або відпо-

відальний редактор, голова або член редколегії (помітка «Ред.»); 
 видання, де вчений є відповідальним за випуск (помітка «Відп. 

за вип.»). 
Документи одного виду згруповано за зведеним українсько-

російським алфавітом. 
Розділ ІІ «Література про життя й діяльність ученого» 

відображає публікації про життєвий шлях, науково-педагогічну й 
громадську діяльність Василя Григоровича. Матеріал розміщено 
в хронології, а в межах року – за алфавітом прізвищ авторів або назв 
праць. 

У розділ ІІІ «Реформування освіти в Україні: законодавчі 
та нормативно-правові документи України, у підготовці яких 
брав участь В. Г. Кремень як народний депутат і міністр освіти і 
науки України» увійшли закони України та накази й рішення 
Міністерства освіти і науки України, яке очолював на той час 
В. Г. Кремень. Ці важливі документи (всього 169) запустили меха-
нізм втілення інноваційних процесів у освітянській галузі, ініціа-
тором яких є науковець і державний діяч В. Г. Кремень, здійснюючи 
інтеграцію освіти України в європейський освітній простір. Доку-
менти розміщено в прямій хронології їх публікації з виокремленням 
років, а в межах року – за алфавітом назв. 

Розділ ІV «В. Г. Кремень – редактор та член редакційної 
колегії періодичних видань з питань педагогіки, психології, 
філософії та бібліотекознавства» містить бібліографічні описи 
журналів та газет, у підготовці яких бере участь учений. Бібліогра-
фію розміщено за алфавітом назв видань. 

Допоміжний апарат біобібліографічного посібника представ-
лено: 
 іменним покажчиком, в якому наведено прізвища співавторів, 

упорядників, редакторів, авторів рецензій та інших осіб, відо-
мості про яких є в бібліографічних записах; 
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 алфавітним покажчиком назв праць В. Г. Кременя та праць за 
редакцією вченого; 

 алфавітним покажчиком назв міжнародних і всеукраїнських 
з’їздів, конференцій, семінарів, круглих столів, у яких брав 
участь В. Г. Кремень (їхні дати й місце проведення вказані 
вибірково); 

 від упорядників; 
 схемою групування (зміст). 

У додатку до біобібліографічного покажчика вміщено перелік 
міжнародних угод про співробітництво в галузі освіти і науки, 
підписані Василем Григоровичем Кременем на посаді міністра 
освіти і науки України або ж підготовлені під його керівництвом. 

Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено за чинними 
в Україні стандартами. Квадратні дужки застосовано у разі відсут-
ності заголовку до матеріалу або за потреби доповнення назви 
певної статті чи наведення інших важливих відомостей. Розкриттю 
змісту матеріалів розділу «Література про життя й діяльність вче-
ного» сприяють й анотації до бібліографічних описів. 

Для підготовки покажчика було використано фонди Держав-
ної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлин-
ського, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 
Національної парламентської бібліотеки України та інших держав-
них бібліотек. Публікації, які увійшли до покажчика, переглянуто de 
visu. 

Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним 
кадрам, бібліотекарям, студентам і всім, хто цікавиться питаннями 
педагогічної науки, освіти, філософії та політології. 
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ОСОБИСТІСТЬ ЯК ЧИННИК  
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 
Серед найвідоміших і найшанованіших громадян незалежної 

України вирізняється постать Василя Кременя. Утворюючи єдине 
ціле зі своїм народом, увібравши найкращі його риси, він увиразнює 
мудрість і шляхетність, інтелект і людяність. Нині Василь 
Григорович – учений, державний і громадський діяч – відзначає 
своє 65-річчя.  

Доктор філософських наук, професор, дійсний член Націо-
нальної академії наук України, Національної академії педагогічних 
наук України, Академії політичних наук України, іноземний член 
Російської академії освіти, Російської академії соціальних наук, 
заслужений діяч науки і техніки України, повний кавалер ордена 
«За заслуги», нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеня, 
народний депутат України 3-го скликання, міністр освіти і науки 
України 1999–2005 рр., президент Національної академії педагогіч-
них наук України, президент Товариства «Знання» України, прези-
дент Спортивної студентської спілки України. Це ще не всі офіційні 
посади, титули і звання.  

Звідки така звитяга, наснага до невтомної праці й творчості? 
Звідки у сільського хлопця з далекого Любитового, що на Сумщині, 
така далекоглядність, прозорливість, державницька думка й воля? 
Звідки у батьків-колгоспників, які цілісінький день на роботі – 
батько головою колгоспу, а мати – у ланці на полі, син – філософ, 
знаний не лише в Україні (наукові праці якого видаються не тільки 
на теренах СНД, а й в інших країнах)? 

Рід Кременів – відомий козацький рід на Сумщині, який доку-
ментально простежується й не переривається з початку XVIII сто-
річчя. Традиція козацької звитяги – прагнення освіти й освіченості, 
честі, гідності, державності, а надто – вольності й свободи, особистої і 
національної, – у козацькому роді передається від діда-прадіда до 
сина й онука. Ці риси яскраво проявилися у Василі з роду Кременів, 
нашому сучасникові. Батьки – Григорій Мусійович і Варвара 
Іванівна – обдарували сина найкращими людськими якостями. 

Але отримати гарну спадковість – то ще не все. Треба – ство-
рити себе. Звичайно, працею твориться людина й відповідальністю 
за власну роботу, власні вчинки. За словами самого Василя 
Григоровича, праця для дітей у сільській місцевості починається 
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рано – пастушком домашньої птиці й худоби, погоничем на полі, 
згодом – на косовиці, а там – і за плугом. Але у Василька Кременя, 
крім роботи, були ще й захоплення – навчання, спорт, читання. 
Встигав усе: і вчитися відмінно, і в районних та обласних предмет-
них олімпіадах місця виборювати, і у спортивних змаганнях пере-
магати (практично, в усіх видах). І до останньої книжки сільської 
бібліотеки перечитати, включаючи й непрості твори теоретиків 
марксизму-ленінізму. Коня непокірного колгоспного об’їздити – 
Василь зголосився (та ще за цю небезпечну роботу дев’ять трудо-
днів у колгоспі заробив). Батьки вирішили нову хату ставити – і тут 
Василь перший батьків помічник. 

Життя вирувало й захоплювало юнака своєю неповторністю, 
нерозгаданістю. Що старшим ставав Василь, то більше замислю-
вався над проблемами суспільного буття й пошуками шляхів їх 
розв’язання. Філософська освіта, здавалось, дасть відповіді на всі 
запитання. Вступаючи після школи, яку закінчив із золотою ме-
даллю, до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, 
не добрав Василь Кремень півбала до прохідного. Почув серед 
абітурієнтів, що з такими вступними оцінками нібито можна стати 
«вільнослухачем» університету, лише потрібно звернутися до 
високого начальника з Міністерства освіти. Поїхав у міністерство, 
знайшов потрібну відповідальну особу, а на своє прохання почув: 
«А чому ви із села – і на філософський факультет? Чому не 
в сільгоспакадемію?» Розгубився юнак від такого питання, що 
перекреслювало мрію і, до того ж, демонструвало несправедливість, 
нерівність людей в суспільстві, і поїхав додому. Він не повернувся 
у село (адже, як кажуть, живемо не хлібом єдиним), а щосили готу-
вався до подолання вступного бар’єру університету, водночас пра-
цюючи слюсарем Конотопського автопарку. 

…А щодо української освіти, очолюваної міністром 
В. Г. Кременем у 1999–2005 рр., то практичні кроки освіти і науки 
України, здійснені під його керівництвом, були концептуально 
цілісними і логічно продовжували теоретичні наукові дослідження. 
Саме з його ініціативи й за безпосереднього керування в країні 
відбувається активний процес переходу від авторитарної педагогіки 
до педагогіки толерантності, освітня система України наближається 
до освітніх систем розвинутих європейських країн, втілюється 
в життя інноваційна державна політика в галузях освіти і науки.  

Загальноосвітня школа переходить до нового змісту та два-
надцятирічного навчання. Запроваджено вивчення іноземної мови 
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з другого класу. Українська мова як державна вивчається всіма 
учнями. Кількість учнів, що навчається українською, зросла з 62 % 
до майже 75 %. Причому без будь-якого тиску і супротиву. Нав-
чальні досягнення оцінюються позитивною дванадцятибальною 
шкалою. Обґрунтовується перехід старшої школи до профільності. 
Переважно здійснено комп’ютеризацію загальноосвітніх закладів. 
Розпочато виконання програми «Шкільний автобус». Ухвалено 
програму з виготовлення та постачання до навчальних закладів 
обладнання нового покоління для вивчення природничо-математич-
них та технологічних дисциплін. Розпочато експеримент із впро-
вадження зовнішнього незалежного оцінювання школярів.  

Системні зміни відбуваються і у вищій освіті України. Вища 
школа була підготовлена до входження у Болонський процес, 
приєднання до якого формально сталося в травні 2005 року. 
Упродовж декількох років було підготовлене отримання позики 
Світового банку для розвитку освіти України, що розпочалося 
з 2006 року. Істотно збільшилась кількість студентів вищих 
навчальних закладів. 

Переміни торкнулися й економічної сфери галузі. Зросло фі-
нансування науки і освіти. Утверджуються нові форми її організації, 
у тому числі технопарки. Повністю ліквідовано заборгованість із 
заробітної платні вчителям і науковцям. Значно поліпшено умови 
роботи викладачів, стипендія студентів тільки в 2004 році зросла 
більше ніж удвічі. Вперше в сучасній історії середня заробітна плата 
в освіті перевищила відповідний показник у сферах охорони 
здоров’я, культури та ін.  

Саме за керівництва галуззю міністра В. Г. Кременя відбувся 
злам у свідомості суспільства щодо доленосної функції освіти і науки. 

А в далекому 1966-му, нарешті відчувши себе студентом 
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, Василь 
Кремень ще не знав, що вже «приречений» стати одним із 
провідних філософів славетної, всесвітньо відомої Київської філо-
софської школи, засновником якої по праву вважається Володимир 
Іларіонович Шинкарук, тоді – декан філософського факультету. Цей 
видатний учений свого часу за роботу з філософії Гегеля  отримав 
золоту медаль Гегелевського товариства (Париж, Франція). Володи-
мир Шинкарук був філософом, який яскраво втілив гуманістичні 
традиції українського типу філософування, у центрі якого стояла 
проблема «людина – світ» і де у філософському творчому пошуку 
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замість знеособленої марксистської «людини народної маси» поста-
вала особистість з її переживаннями, сподіваннями та очікуваннями. 
Лідером цієї найгуманнішої філософської традиції згодом став його 
учень – Василь Кремень. Саме він серед когорти інших українських 
філософів-гуманістів, на новій хвилі філософської свідомості неза-
лежної України, продовжив дослідження філософської проблеми 
щастя людини, цінностей людського життя, самореалізації і само-
здійснення особистості.  

Докторська дисертація В. Г. Кременя, тему якої він обирає 
абсолютно свідомо і відповідально, присвячена дослідженню 
співвідношення колективності та індивідуальності в площині думки 
і в реальній практиці. Непроста діяльність у ЦК КП України і ЦК 
КПРС, де Василь Григорович більше десяти років опікувався 
проблемами розвитку освіти і науки, давала змогу бачити проблеми 
об’ємно і наскрізно, а чесна й відверта вдача науковця змушувала 
шукати відповідей на злободенні запити суспільства пізнього соціа-
лізму. Наукові дослідження вченого склали підґрунтя висновків про 
необхідність відійти від стереотипів, коли абсолютизація самих 
по собі потрібних колективістських начал, доведення їх до край-
ності призводили до деіндивідуалізації особистості, розвиткові якої 
не приділялося достатньої уваги. Зазначений процес був характер-
ним як для суспільства загалом, так і для освіти зокрема. Саме 
в докторській дисертації, яку було захищено в 1991 році, Василь 
Кремень обґрунтовує термін «тоталітаристський колективізм», 
проводить глибокий аналіз минулого і сьогодення через призму 
колективності й індивідуальності. Власне на основі цього дослі-
дження Кремень-філософ окреслює проблеми минулого суспільства 
радянського соціалізму, а також завдання нового, нинішнього  
суспільного устрою, і зокрема освіти.  

Повага до індивідуальності, розвиток особистості, такої, якою 
її створила природа, виявлення її обдаровання і схильностей – ця ідея 
стає лейтмотивом усієї наукової (філософсько-соціальної, філо-
софсько-політичної, філософсько-освітньої) творчості В. Г. Кременя, 
метою усієї його суспільно-політичної і громадської діяльності. 

А життя тим часом плинуло за своїми одвічними законами. 
У студентські студзагонівські роки, на цілині, познайомився Василь 
Григорович із гарною дівчиною, яка запала в душу не лише 
осяйною посмішкою, граційністю, але й розумом, завзятістю. 
І звали її найкращим іменем – Люба. За рік там само, у Кустанай-
ській області, вони взяли одне одного за чоловіка і дружину. Стала 
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Любов Олексіївна вірною подругою, чудовою мамою двох менших 
Кременів – сина Василя й дочки Тетяни. А згодом – бабусею милих 
онучок Юлії і Дар’ї. 

У незабутні студентсько-аспірантські роки всі труднощі 
здавались романтичними – і маленькі ніжки Кременя-наймолод-
шого бігли до дитсадка поряд зі стрімкими кроками Кременя-
старшого, який поспішав до університету. Університет став не лише 
науковою колискою Василя Кременя. З рідним університетом 
пов’язані й викладацька діяльність, і перша відповідальна посада. 
Викладач, заступник декана філософського факультету з роботи 
з іноземними студентами – складна робота, але проста його 
не обирала. І Люба, зовсім не прагнучи щось доводити чоловікові, 
просто завдячуючи рисам характеру, захистила кандидатську 
дисертацію, стала доцентом… 

Якісно нове наукове розуміння основоположних наукових 
життєвих принципів Василь Григорович реалізував на практиці вже 
у своїй державі – незалежній Україні, коли 1992-го почав працювати 
в Інституті стратегічних досліджень України. Тоді ж прийшло й 
усвідомлення, що формування самодостатньої розвиненої особис-
тості – ключ до змін у суспільстві, до того ж не поверхових, а гли-
бинних. Саме це є шляхом до сталої демократії, ефективного ринку, 
а отже й успішної держави. 

Формування розвинутої особистості, безумовно, – справа 
освіти. Отже, на часі – її реформування і модернізація, згодом – 
піднесення української науки до нових рубежів. Вочевидь, саме ці 
глибокі переконання щодо методологічних засад розвитку країни 
приводять до того, що Василь Кремень – на той час уже президент 
Академії педагогічних наук України і член президії НАН України, 
депутат Верховної Ради – погоджується вийти на «рубіж вогню» 
у перебудові свідомості особистості й суспільства і стає міністром 
освіти і науки України.  

Від висновків він переходить до дії. Основні напрями роз-
витку освіти України розкрито в його доповіді на ІІ Всеукраїн-
ському з’їзді освітян (2001), у Національній доктрині розвитку 
освіти, авторський колектив якої він очолював, численних публіка-
ціях. Як підсумок багаторічної практичної діяльності міністра 
у 2005 році вийшла монографія Василя Григоровича Кременя 
«Освіта і наука в Україні: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. 
Результати». У ній – довгострокові плани модернізації, їх 
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аналітично-прогностичне обґрунтування і напрями практичного 
здійснення.  

У ці роки під керівництвом президента АПН України Василя 
Кременя і за участі великого наукового колективу розпочинається 
підготовка і створення першої в українській історії «Енциклопедії 
освіти». Саме за такими виданнями у світі оцінюють ступінь 
зрілості суспільства та його інтелектуальний потенціал. «Енцикло-
педія освіти» вийшла 2008 року і одразу стала бестселером. Також 
уперше, з ініціативи та за редакцією В. Г. Кременя, у 2010–11 рр. 
кількома накладами поспіль виходить «Біла книга національної 
освіти України», у якій міститься докладний науковий аналіз усіх 
освітніх ланок і сфер, зазначено їхні проблеми і подано прогноз їх 
подолання. Уперше на теренах України створено і такий вагомий 
документ, підготовлений науковцями Академії, очолюваної Васи-
лем Кременем, як «Національна доповідь про стан і перспективи 
розвитку освіти в Україні». Усе це свідчить про те, що Академія 
педагогічних наук України, що була створена 20 років тому на базі 
Інституту педагогіки та Інституту психології, а також Педагогічного 
музею України, справді зайняла лідируючі позиції в суспільстві й 
повністю відповідає своєму статусу – національна. Тепер це наукова 
установа, до складу якої входять більше 20 наукових інститутів і 
наукових центрів, в якій розробляється, зокрема для середньої 
школи, близько 70 % навчальної літератури України, яка очолює 
провідні наукові напрями в різних освітніх сферах. І величезна 
особиста заслуга в цьому розвиткові належить її президентові, 
академіку Василю Кременю, який нещодавно був переобраний на 
цю посаду одноголосно на наступних п’ять років. Важко переоці-
нити внесок Національної академії педагогічних наук України 
у становлення української освіти періоду незалежності: від осново-
положних методологічних освітніх документів – до зміни гумані-
тарної складової у змісті освіти і загальному світогляді суспільства. 

Але освітянськими проблемами далеко не вичерпуються 
інтереси В. Г. Кременя, науковця і громадянина. У 1992 році, одразу 
після повернення з Москви, Василь Григорович обіймає посаду 
заступника директора з наукових досліджень і завідувача відділу 
методології соціально-політичного розвитку Інституту стратегічних 
досліджень при Президентові України. Він разом із колегами-
науковцями започатковує ряд досліджень соціально-політичного 
розвитку незалежної України, що здійснювалися кілька років 
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щоквартально і щорічно. Результати цих досліджень давали 
розгорнутий детальний аналіз ситуації в Україні, на основі якого 
розроблялися стратегії розвитку держави. Ці дослідження були 
дуже потрібними і своєчасними на той період, а напрацьована 
методологічна база залишається актуальною і нині. У 2000 році 
наукова еліта України визначила В. Г. Кременя дійсним членом 
Національної академії наук України. 

Велику увагу приділяє В. Г. Кремень-філософ і цілісному полі-
тичному аналізу основних етапів української історії, за результатами 
якого вийшло кілька монографій (у співавторстві), які є найбільш 
вдалою спробою в цій царині. У 1996 році виходить праця «Україна: 
альтернативи поступу (критика історичного досвіду)», в якій 
висловлено думки щодо переосмислення історичного досвіду 
українського народу на шляху самоствердження в державі-нації, 
запропоновано конструктивну дискусію про шляхи подальшого 
розвитку України як однієї з найбільших європейських держав. За три 
роки потому з’являється монографія «Україна: шлях до себе. Проб-
леми суспільної трансформації», в якій висвітлено специфіку пере-
творень в Україні за доби незалежності у контексті багатовікового 
історичного досвіду і виокремлено два стратегічних завдання – 
побудова правової соціальної держави та розвиток громадянського 
суспільства. Логічним продовженням цієї лінії наукових досліджень 
стає індивідуальна монографія «Філософія національної ідеї: Людина. 
Освіта. Соціум» (2007), в якій автор пропонує своє бачення 
вирішення проблем розвитку незалежної України – шляхом форму-
вання єдиної для всієї держави-нації національної ідеї – прийняття 
спільної історії народу, національної філософії та освіти, в єдності 
теорії і практики. Монографічне дослідження виявляє генезу 
української ідеї – від формування національної ідентичності до 
становлення незалежної держави, від культурної самобутності до 
національної духовності. Книга була помічена польськими 
науковцями і видана як «Filosofia edukacjі» (Radom, 2008). 

Глибокі наукові пошуки шляху розвитку України у фарватері 
прогресивного поступу історії змушують академіка В. Г. Кременя 
замислитися над світоглядними основами, які відповідали б 
сучасним запитам до фундаментальної науки про принципи й 
перспективи людського існування. І вчений осягає: це філософія 
людиноцентризму як відповідь на виклики сучасного глобального 
світу, як новий тип метасвітогляду, безпосередньо дотичного до 
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вищих смислів буття особистості й водночас такого, що забезпечує 
повсякденне, наповнене гуманістичним змістом і цінностями життя 
кожного індивіда, соціуму, людства загалом. У 2009 році виходить 
друком монографія «Філософія людиноцентризму в стратегіях 
освітнього простору». Надзвичайно затребувана в наукових колах і 
широкій сучасній культурній спільноті, ця праця видається 
в наступні роки (2010, 2011) як «Філософія людиноцентризму 
в освітньому просторі». Максимально використовуючи досягнення 
сучасної науки, автор розкриває природу людини, визначає шляхи її 
самоствердження через творчість, аналізує можливість розвитку 
у балансі національного і глобального, духовного й раціонального, 
інноваційного і традиційного. Надзвичайну цінність цієї праці 
становить занурення теоретичних основ у праксеологію освіти – 
сфери, що покликана сформувати нову людину, яка мислить і живе 
у цивілізаційних вимірах сучасності. Друкується монографія й у 
Польщі (у перекладі) як «Filosofia antropocentryzmu w edukacyjnej 
przestrzeni» (Warszawa, 2011), здобувши високу оцінку закордонної 
наукової громадськості. 

І все-таки, що вирізняє Василя Кременя, робить його особ-
ливим, винятковим, заслужено любимим мільйонами співгромадян? 
Про це говорить його однодумець і давній друг, філософ, член-
кореспондент НАН України, академік НАПН України, ректор НПУ 
імені М. П. Драгоманова Віктор Андрущенко: 

– Якщо одним словом сказати, то це – людяність. Він 
у кожному бачить собі подібну і собі співмірну людину. Він не 
нав’язує власної думки, а радиться з людиною… Увесь його коло-
сальний професійний досвід множиться на його внутрішню 
генетичну розумність, поміркованість, мудрість… Він завжди йшов 
разом із людьми і задавав параметри прогресу в освіті, науці, 
культурі, філософії, якими власне й живемо… 

Справді, кожна з актуальних проблем суспільства чи кожен 
з необхідних напрямів розвитку суспільних наук знаходить 
у В. Г. Кременя негайну відповідь у вигляді філософського аналізу й 
осмислення шляхів задоволення нагальних потреб. Так, одна за 
одною з’являються потрібні науково-освітній сфері й широкому 
загалу книги за авторства, співавторства чи під керівництвом 
багаторічного члена президії Національної академії наук України і 
президента Національної академії педагогічних наук України 
Василя Кременя. У 2005 році виходить підручник «Філософія: 



    16    

Мислителі. Ідеї. Концепції», який започаткував новий напрям 
у підручникотворенні для вищої школи: авторам вдалося уникнути 
традиційної моноідеологічної та теоретичної однобокості у викладі 
матеріалу. Чи не вперше у підручнику з філософії подано ґрун-
товний і всебічний аналіз фундаментальних проблем світової 
філософської думки, зміст основних філософських ідей, теорій, 
поглядів, які дістали загальне визнання та практичне підтвердження, 
розкрито їхній генезис у процесі еволюції культури. Продовженням 
у 2006 році став том «Філософія: Логос. Софія. Розум» (у тому ж 
співавторстві), в якому розкрито смисл філософського знання, що 
еволюціонувало від «Логосу» (слова), через «Софію» (мудрість) до 
«Раціо» (розуму). Аналіз філософських шкіл, напрямів, основопо-
ложних думок представлено у їхньому впливові на розвиток 
духовної культури людства. Особливістю видання є також значна 
увага до течій сучасної філософії, стратегій розвитку світової 
духовної культури, а також генези української філософської думки. 
Добру традицію інноваційного підручникотворення продовжено 
навчальним виданням «Філософія: Історія, суспільство, освіта», що 
оприлюднено у 2011 році. З’являються підручники «Філософія 
управління», «Політологія: наука про політику» та інші. 

Триває філософське осмислення проблем сучасності, яке 
втілюється у колективних монографіях «Феномен інновацій: освіта, 
суспільство, культура» (2008), «Україна в Європі: контекст міжна-
родних відносин», «Еліта: витоки, сутність, перспектива», «Філосо-
фія спілкування» (видані в 2011 році). В усіх працях В. Г. Кремень 
розглядає методологічні питання через заломлення в освітній і 
педагогічній сферах, оскільки провідною думкою його філософсько-
освітніх орієнтирів є така: «Освіта наповнює людину духовністю, 
змушує її задумуватися над смислом і цінностями свого існування. 
Саме вона окреслює для неї основні контури справжньої культури, 
в яку вписані добро, краса й істина». 

Недарма про Василя Кременя говорить президент Націо-
нальної академії наук України, славетний академік Борис Євгенович 
Патон: 

– Певний того, що Василь Григорович далеко ще не сказав 
свого останнього слова. Це людина, якій працювати ще до ста років. 
І я йому цього щиро бажаю. Я його люблю, поважаю, бо це 
справжня людина. Людина, на яку ми повинні рівнятися. 
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…А в рідному Любитові хата, що будували разом із батьком, 
увібравши працьовитість і тепло батькових – Григорія Мусійовича – 
рук і душі, стоїть як нова і зараз. Жаль тільки, що, пройшовши 
горнило Другої світової, поранений, батько пішов із життя, ледь 
переступивши поріг своєї золотої середини. Прибрана вишитими 
материними – Варвари Іванівни – рушниками та фіранками, 
простирадлами та подушками, чекає приїзду гостей хата. Мала 
батьківщина підтримувала свого сина у далеких краях, коли 
представляв Василь Григорович молоду незалежну державу як 
міністр освіти й науки України. І коли у 1999-му, як президент 
Спортивної студентської спілки України, ніс прапор України в 
Пальма де Майорка. І тоді, коли представляв світові Україну як 
Антарктичну державу, здатну здійснювати наукові дослідження. 
І коли підписував у Євросоюзі угоди щодо Європейської освітньої 
інтеграції. Гостинно запрошує батькова хата й нині, святково 
виграючи яскравими дивами кролевецької вишивки. А на порозі 
зустрічає рідна мати.  

Учені стверджують, що особистістю не народжуються, що 
особистістю людина стає завдяки власним зусиллям, коли має мету, 
бачить правильний шлях і, незважаючи на перепони, долає його. 
Є такі особистості, як Василь Кремень, за яким український соціум 
звіряє свій поступ. Оскільки мета його задумів і здійснень завжди 
збігалася з найвищою на землі – щастям людини, народу, держави – 
нашої України.  

 
Лідія Ткаченко,  

журналіст,  
член Національної спілки  

журналістів України 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНОСТІ В. Г. КРЕМЕНЯ 
 
1947 р. – 

 
народився 25 червня у с. Любитове Кролевецького району
Сумської області 

1965 р. – закінчив Чорноплатівську середню школу Конотопського
району із золотою медаллю 

1965–1966 рр. – слюсар автопарку у м. Конотопі Сумської області 
1966–1971 рр. – навчався в Київському державному університеті імені

Т. Г. Шевченка, на філософському факультеті 
1971–1979 рр. – аспірант, асистент, старший викладач, заступник декана

філософського факультету Київського державного універ-
ситету імені Т. Г. Шевченка 

1976 р. – за результатом захисту кандидатської дисертації при-
суджено вчений ступінь кандидата філософських наук 

1979–1986 рр. –  працює інструктором, консультантом, завідувачем секто-
ром вузів у відділі науки і навчальних закладів ЦК
Компартії України 

1986–1991 рр. – працює в ЦК КПРС інструктором, помічником завіду-
ючого відділом, завідуючим сектором, де опікується проб-
лемами розвитку освіти і науки 

1991 р. – за результатом захисту докторської дисертації прису-
джено науковий ступінь доктора філософських наук 

1991–1992 рр. – заступник директора Інституту соціально-політичних
досліджень Російської академії наук 

1992–1994 рр. – заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу
методології прийняття соціально-політичних рішень
Національного інституту стратегічних досліджень України 

1993 р. – обрано членом Академії політичних наук України 
1994 р. – присуджено наукове звання професора; 
 – обрано іноземним членом Російської академії соціальних

наук 
1994–1998 рр. – керівник служби з питань гуманітарної політики Адмі-

ністрації Президента України, заступник глави – керівник
управління внутрішньої політики – Адміністрації Прези-
дента України 

1995 р. – обрано дійсним членом Академії педагогічних наук
України 

1997 р. – обрано президентом Академії педагогічних наук України; 
 – отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки

України» 
1998 р. – обрано членом Президії НАН України; 
 – обрано президентом Товариства «Знання» України; 
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 – удостоєний звання лауреата Міжнародної премії
ім. Г. С. Сковороди 

1998–2000 рр. 
 

– депутат Верховної Ради України, голова підкомітету
з фахової освіти Комітету з науки і освіти; 

1999 р. – обрано президентом Спортивної студентської спілки
України 

 – обрано головою Наглядової ради Національного педаго-
гічного університету імені М. П. Драгоманова; 

1999 – 
лютий 2005 р. 

– міністр освіти і науки України 

2000 р. – обрано академіком Національної академії наук України; 
 – призначено членом Ради з питань науки та науково-

технічної політики при Президентові України 
2001 р. – обрано іноземним членом Російської академії освіти 
2002 р. – нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; 
 – призначено на посаду заступника голови Комітету з Дер-

жавних премій України в галузі науки і техніки; 
 – призначено членом Президії ВАК України; 
 – почесний доктор Хмельницького національного універ-

ситету 
2004 р. – нагороджено орденом «За заслуги» ІІ ступеня, Почесною

грамотою Верховної Ради, орденом Нестора-літописця 
2005 р. – удостоєний Державної премії України в галузі науки

і техніки; 
 – почесний доктор Національного педагогічного універ-

ситету імені М. П. Драгоманова 
2007 р. – нагороджено орденом «За заслуги» І ступеня; 
 – почесний доктор Східно-Українського національного

університету імені Володимира Даля; 
 – почесний доктор Харківського національного універ-

ситету імені В. Н. Каразіна 
2008 р. – обрано головою Наглядової ради Житомирського держав-

ного університету імені Івана Франка; 
 – почесний доктор Дніпропетровського національного

університету імені Олеся Гончара 
2009, січень – кращий освітянин року, лауреат відзнаки «Засвіти

вогонь»; 
 – обрано головою Наглядової ради Глухівського Націо-

нального педагогічного університету імені Олександра
Довженка; 

 – почесний доктор Житомирського державного універ-
ситету імені Івана Франка 
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2010 р. – нагороджено золотою медаллю Російської академії освіти
«За досягнення в науці» 

2011 р. 
 

– призначено заступником голови Комітету з Державної
премії в галузі освіти; 

 – почесний професор Черкаського національного універ-
ситету імені Богдана Хмельницького 

2011 р., 
листопад 

– нагороджено пам’ятним знаком з нагоди 20-ї річниці
підтвердження на Всенародному референдумі Акту
проголошення незалежності України; 

 – почесний доктор Луганського Національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка 

2012 р. – почесний доктор Національного авіаційного університету; 
 – почесний доктор Харківського національного педагогіч-

ного університету імені Г. С. Сковороди; 
 – нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня 
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РОДОВІД  
КРЕМЕНЯ ВАСИЛЯ ГРИГОРОВИЧА 

поколінний розпис 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 
інші відомості про представника року 

№ 
батька 

І
1 Корній Кремень, жив у середині XVIII ст.  

ІІ
2 Іван Корнійович, народився приблизно 1757 р. У ревізь-

кому реєстрі за 1811 рік записаний серед козаків с. Спась-
кого Кролевецького повіту. Помер в 1799 р. 
Діти – Трохим, Кирило, Григорій 

1 

ІІІ
3 Трохим Іванович, народився приблизно 1776 р.

Помер 22 червня 1846 р. 
Дружина 1 – Ксенія. 
Померла в липні 1814 р. 
Діти – Ганна. 
Дружина 2 – Ганна Пилипівна, народилася приблизно 1786 р. 
Діти – Антон, Прокіп, Марфа, Олексій 

2 

4 Кирило Іванович, народився приблизно 1790 р. Помер 
у 1798 р. 

2 

5 Григорій Іванович, народився приблизно в 1793 р. У рекру-
тах з 1810 р. 

2 

ІV
6 Ганна Трохимівна, народилася приблизно 1807 р.

Чоловік – Буйвол Іван Павлович 
3 

7 Антон Трохимович, народився приблизно 1814 р.
Шлюб – 20 жовтня 1835 р. 
Дружина – Муравей Марфа Григорівна, народилася при-
близно 1814 р. 
Діти – Никифор, Марко, Уляна, Килина, Євгенія, Семен, Гнат, 
Васса, Марія, Мотрона 

3 

8 Прокіп Трохимович, народився 27 лютого 1818 р.
Поступив на службу в 1839 р. 
Дружина – Феодора Кононівна, народилася приблизно 1828 р.
Діти – Іван 

3 

9  Марфа Трохимівна, народилася 4 липня 1820 р. 3 
10 Олексій Трохимович, народився приблизно 1828 р.

Шлюб – 22 жовтня 1844 р. 
Дружина – Демченко Марія Климівна, народилася приблизно 
1827 р. 

3 
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Померла 26 листопада 1878 р.
Діти – Параскева, Леонтій, Йосип, Варвара, Агафія, Марфа, 
Микита, Андрій, Леонтій 

V
11 Никифор Антонович, народився 9 лютого 1838 р. 7 
12 Марко Антонович, народився 30 березня 1841 р. 7 
13 Уляна Антонівна, народилася 22 червня 1843 р.

Померла 5 вересня 1860 р. 
7 

14 Килина Антонівна, народилася 16 червня 1847 р.
Шлюб – 9 жовтня 1866 р. 
Чоловік – Данько Олександр Трохимович, народився при-
близно 1846 р. 

7 

15  Євгенія Антонівна, народилася 1 січня 1851 р.
Померла 3 січня 1851 р. 

7 

16 Семен Антонович, народився 3 лютого 1852 р.
Шлюб – 6 травня 1870 р. 
Дружина – Сухоженко Уляна Василівна, народилася при-
близно 1851 р. 

7 

17 Гнат Антонович, народився 2 січня 1855 р. 7 
18 Васса Антонівна, народилася приблизно 1857 р. 7 
19 Марія Антонівна, народилася 23 березня 1857 р. 7 
20 Мотрона Антонівна, народилася 23 березня 1857 р. 7 
21 Іван Прокопович, народився 23 вересня 1859 р.

Дружина – Пелагія Пилипівна. 
Діти – Григорій, Йосип, Мусій, Ганна, Уляна, Петро, Михайло 

8 

22 Параскева Олексіївна, народилася 28 липня 1847 р. 10 
23 Леонтій Олексійович, народився 25 червня 1849 р.

Помер 9 серпня 1850 р. 
10 

24 Йосип Олексійович, народився 4 квітня 1851 р. 10 
25 Варвара Олексіївна, народилась 1 січня 1853 р.

Шлюб – 21 січня 1870 р. 
Чоловік – Кисиль Трохим Захарович, народився приблизно 
1851 р. 

10 

26 Агафія Олексіївна, народилася 20 серпня 1854 р. 10 
27 Марфа Олексіївна, народилася 1 вересня 1856 р.

Померла 19 лютого 1857 р. 
10 

28 Микита Олексійович, народився 2 квітня 1858 р. 10 
29  Андрій Олексійович, народився 16 жовтня 1860 р.

Помер 8 серпня 1861 р. 
10 

30 Леонтій Олексійович, народився 18 червня 1863 р. 10 
VІ

31 Йосип Іванович, народився 1887 р. 21 
32 Григорій Іванович, народився 1890 р. 21 
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33 Мусій Іванович, народився 26 липня 1892 р.
Шлюб – 23 січня 1913 р. 
Дружина – Тищенко Ірина Романівна, народилася 1895 р. 
Діти – Ганна, Євдокія, Іван, Григорій, Марія 

21 

34 Ганна Іванівна, народилася 21 березня 1894 р. 21 
35 Уляна Іванівна, народилася 6 червня 1897 р.

Померла 6 листопада 1897 р. 
21 
 

36 Михайло Іванович, народився 1898 року. 21 
37 Петро Іванович, народився приблизно 1900 р. 21 

VІІ
38 Ганна Мусіївна, народилася 18 листопада 1913 р. 33 

39 Євдокія Мусіївна, народилася 2 серпня 1916 р. 33 
40 Іван Мусійович, народився 31 травня 1919 р. 33 
41 Григорій Мусійович, народився 11 вересня 1921 р.

Шлюб – 3 грудня 1945 р. 
Дружина – Калиш Варвара Іванівна, народилася 2 грудня 
1928 р. 
Діти – Василь, Михайло 

33 

42 Марія Мусіївна, народилася 19 серпня 1925 р. 33 
VІІІ

43 Василь Григорович, народився 25 червня 1947 р.
Шлюб – 16 серпня 1969 р. 
Дружина – Уткіна Любов Олексіївна, народилая 12 червня 
1947 р. 
Діти – Василь, Тетяна 

41 
 
 
 

44 Михайло Григорович, народився 3 березня 1950 р. 41 

ІХ
45 Василь Васильович, народився 25 червня 1970 р. 43 

46 Тетяна Василівна, народилася 16 лютого 1979 р. 43 
Х

47 Юлія Василівна, народилася 14 серпня 2000 р. 45 

48 Дар’я Василівна, народилася 6 квітня 2007 р. 45 
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ПРЯМА ГІЛКА КРЕМЕНЯ ВАСИЛЯ ГРИГОРОВИЧА 
Корній  

І пол. XVIII ст. 
 

Іван 
н. 1757 р. 
п. 1799 р. 

 

Трохим 
н. 1776 р. 

п. 22.06.1846 р. 
1) Ксенія 

п. 07.1814 р. 
2) Ганна Пилипівна 

 

Прокіп 
н. 27.02.1818 р. 

Феодора Кононівна 
н. приблизно 1828 р. 

 

Іван 
н. 23.09.1859 р. 

Пелагея Пилипівна 
 

Мусій 
н. 26.07.1892 р. 
(23.01.1913 р.) 

Ірина Романівна Тищенко 
н. 1895 р. 

 

Григорій 
н. 11.09.1921 

(3 грудня 1945 р.) 
Варвара Іванівна Калиш 

н. 02.12. 1928 р. 
 

Василь 
н. 25.06.1947 р. 

(16 серпня 1969 р.) 
Любов Олексіївна Уткіна 

н. 12.06.1947 р. 
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ПОЯСНЕННЯ ДО РОДОВОДУ 
КРЕМЕНЯ ВАСИЛЯ ГРИГОРОВИЧА 

 
Представники роду Кременів були козаками, про що свідчать 

записи в ревізьких казках та метричних книгах церков, де їх 
хрестили, вінчали, відспівували. 

Перша згадка про рід Кременів була знайдена в ревізькій казці 
за 1811 рік по с. Спаському Кролевецького повіту Чернігівської 
губернії, в якій серед козаків цього села були записані діти вже 
померлого на той час Івана Корнійовича Кременя – Трохим, Кирило, 
Григорій. Кирило помер у восьмирічному віці, а молодший Григорій 
був забраний в рекрути в 1810 р. Таким чином, рід Івана Корнійовича 
Кременя продовжив старший син Трохим, який до 1811 р. вже 
одружився і мав дочку Ганну. Але в 1814 р. помирає його дружина 
Ксенія, і він одружується вдруге з Ганною Пилипівною. Від цього 
шлюбу у Трохима Івановича народилося троє синів – Антон, Прокіп, 
Олексій та донька Марфа. Старший Антон та молодший Олексій, 
одружившись, мали великі родини. Так, у Антона з десяти наро-
джених дітей померло тільки двоє в малолітньому віці, а у Олексія 
з дев'яти – вижило семеро дітей. 

Міг би мати велику родину і середній син Прокіп, але він, 
згідно із записом в ревізькій казці за 1850 р., поступив на службу 
в 1839 р. Можна припустити, що він під час служби одружився, про 
що свідчить запис в ревізькій казці за 1858 р., в якому зазначено, що 
в родині Кременя Антона жила «Антона невестка солдата жена Фео-
дора», котрій на той час виповнилося 30 років. Пізніше було 
з’ясовано, що ім’я бабусі діда Василя Григоровича Кременя було 
Феодора Кононівна. 

23 вересня 1859 р. у Прокопа і Феодори народився єдиний син 
Іван. У метричному записі про народження записано, що його 
батьками були «солдат Прокоп Алексеевич Кремень и законная его 
жена Феодора Кононовна». Ймовірно, священик помилився, запи-
савши Прокопа по батькові Олексійовичем. Це можна пояснити тим, 
що батько Прокопа – Трохим – помер в 1846 р., а Прокіп, повернув-
шись зі служби додому, жив зі своїм братом Олексієм, тому 
священик і записав його Олексійовичем. 

У метричних книгах Преображенської церкви с. Спаського 
Кролевецького повіту були знайдені записи про народження у Івана 
Прокоповича і його дружини Пелагеї Пилипівни сина Мусія (нар. 
26.07.1892 р.) і доньок Ганни (нар. 21.03.1894 р.) і Уляни (нар. 
06.06.1897 р. пом. 06.11.1897 р.), а також синів – Григорія, Йосипа, 
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Петра, Михайла. У 1913 р. Мусій Іванович одружується з Тищенко 
Іриною Романівною. Згідно зі знайденими записами в метричних 
книгах Троїцької церкви с. Любитове Кролевецького повіту і книгах 
реєстрації РАГС по с. Любитове Алтинівського району Конотопської 
округи, у Мусія Івановича і Ірини Романівни народилося троє дочок – 
Ганна, Євдокія і Марія, а також двоє синів – Іван (1919 р.) та Григорій 
(11 вересня 1921 р.), який є батьком Василя Григоровича. 
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з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Респуб-
ліки Паскалем Ф’єскі й обговорення подальшої співпраці між 
Україною та Францією в галузі освіти. 

887. Гергель, О. Московські освітяни в гості до нас… / Ольга 
Гергель // Освіта України. – 2000. – 30 листоп. (№ 48). – С. 1 : 
фотогр. 
Про зустріч міністра освіти і науки України В. Г. Кременя 
з делегацією московських освітян, конкретні кроки з модерні-
зації освітянської сфери: перехід на 12-бальну шкалу оціню-
вання знань, посеместрове навчання, можливість вступу до 
двох і більше закладів вищої школи одночасно, вирішення 
питання другорічників та медалістів. 

888. Гергель, О. Освіта і релігія: перехрестя взаєморозуміння / Ольга 
Гергель // Освіта України. – 2000. – 26 квіт. (№ 17). – С. 2. 
Про виступ В. Г. Кременя на зустрічі співробітників Міністер-
ства освіти і науки України, Держкомітету у справах релігій 
із представниками Всеукраїнської Ради церков і релігійних 
організацій, присвяченій обговоренню проекту Меморандуму 
про співпрацю названих інституцій. 

889. Григоренко, В. АПН України відкрила свою сторінку в Інтер-
неті / В. Григоренко // Пед. газета. – 2000. – Серп. (№ 8). – С. 1. 
Про відкриття В. Г. Кременем презентації проекту «Інфор-
маційне забезпечення розвитку педагогічних досліджень і нав-
чальних технологій в Україні». 
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890. Григоренко, В. «Сучасна освіта в Україні» : [третя міжнар. 
виставка навч. закл.] / Віктор Григоренко // Пед. газета. – 
2000. – Квіт. (№ 4). – С. 5. 
Про відкриття виставки міністром освіти і науки України 
В. Г. Кременем. 

891. Корюненко, М. Середня освіта переходить на 12-річне 
навчання восени 2001 року : це питання обговорювали освітяни 
на Всеукр. нараді-семінарі / Марія Корюненко // Освіта 
України. – 2000. – 12 лип. (№ 28). – С. 2. 
Про виступ В. Г. Кременя на Всеукраїнській нараді-семінарі 
«Проблеми організації переходу на новий зміст та структуру 
загальної середньої освіти» з приводу необхідності створення 
національної доктрини освіти, яка б повною мірою враховувала 
нові потреби часу й суспільних відносин. 

892. Корюненко, М. Три мови як мінімум повинен знати наш 
випускник : тільки в цьому – майбутнє і дитини, і країни 
/ Марія Корюненко // Освіта України. – 2000. – 31 трав. 
(№ 22). – С. 3. 
Про виступ В. Г. Кременя на нараді працівників Міністерства 
освіти і науки України і начальників обласних управлінь освіти, 
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 
щодо реформування структури міністерства, відзначення 
новостворених установ АПН України, зокрема Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України. 

893. Корюненко, М. Учитель, директор, міністр мають обертатися 
навколо учня, як планети навколо сонця : [про розмову 
В. Г. Кременя з журналістами] / М. Корюненко // Освіта 
України. – 2000. – 15 берез. (№ 11). – С. 1–2. 

894. Кремень Василь Григорович // Хто є хто в Україні / Київ. 
наук. т-во ім. П. Могили. – К., 2000. – С. 239. 

895. Василь Кремень – міністр освіти і науки : (біогр. довідка) 
// Освіта України. – 2000. – 19 січ. (№ 3). – С. 1. 

896. Василю Кременю – многая літа : [поздоровлення з нагоди дня 
народж.] // Освіта України. – 2000. – 21 черв. (№ 25). – С. 8 : 
фотогр. 

897. Кремінський, Б. Переможців міжнародних учнівських олім-
піад приймав Маріїнський палац / Борис Кремінський // Освіта 
України. – 2000. – 15 листоп. (№ 46). – С. 2. 
Виступаючи перед учасниками-переможцями олімпіад, міністр 
освіти і науки В. Г. Кремень наголосив на значенні цих заходів 
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та державної підтримки молоді, відзначив переможців і тих, 
хто неодноразово брав участь у міжнародних олімпіадах. 

898. Кузнецов, Ю. Проблему підручників розв’язує уряд / Юрій 
Кузнецов // Освіта України. – 2000. – 8 берез. (№ 10). – С. 2. 
Про виступ В. Г. Кременя на засіданні при віце-прем’єр-
міністрі М. Г. Жулинському 2 березня 2000 р. щодо основних 
питань підготовки й видання підручників та забезпечення ними 
школярів та учнів професійно-технічних училищ. 

899. Кузнецов, Ю. Реформа ПТО: проблеми і перспективи / Юрій 
Кузнецов // Освіта України. – 2000. – 17 трав. (№ 19/20). – С. 1, 
4 : фотогр. 
Виступ В. Г. Кременя на засіданні Міжгалузевої ради з профе-
сійно-технічної освіти щодо наказу МОН України, яким перед-
бачено заходи на 2000 рік із розвитку системи ПТО в нових 
соціально-економічних умовах. 

900. Ліщинер, Л. Наші студенти навчатимуться в Молдові. А їхні – 
в Україні / Леонід Ліщинер // Освіта України. – 2000. – 5 лип. 
(№ 27). – С. 1 : фотогр. 
Про зустріч міністрів освіти і науки України В. Кременя та 
Республіки Молдова І. Гуца, на якій було підписано Протокол 
про співробітництво на 2000/2001 навчальний рік. 

901. Меншун, В. І. Особистість яскрава, новаторська, цікава : 
(штрихи до портрета Василя Григоровича Кременя) / В. І. Мен-
шун // Трибуна. – 2000. – № 1/2. – С. 4–6. 

902. Міністр освіти і науки Василь Кремень : [біогр. довідка] 
// Уряд. кур’єр. – 2000. – 3 лют. (№ 20). – С. 3. 

903. Осипчук, Н. Аби учні та вчителі почувалися по-справжньому 
комфортно : [зустріч переможців Всеукр. конкурсу «Учитель 
року – 2000» з міністром В. Кременем] / Наталя Осипчук 
// Освіта України. – 2000. – 14 черв. (№ 47). – С. 1–2. 

904. Осипчук, Н. Від школи «індустріального суспільства» – до 
нової інформаційної доби : прес-конф. міністра освіти і науки 
Василя Кременя / Наталя Осипчук // Освіта України. – 2000. – 
11 жовт. (№ 41). – С. 2. 
Традиційна зустріч В. Г. Кременя з журналістами до Дня пра-
цівника освіти була присвячена проблемі заборгованості 
з виплати заробітної плати освітянам, реформування в галузі, 
а саме переходу на 12-бальну систему оцінювання знань та 
поступовому переходу на 12-річне навчання. 
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905. Осипчук, Н. Останній шкільний дзвінок як символ надії : прес-
конф. в МОН [України] : «Підсумки минулого навчального року 
і перспективи на 2000/2001 н. р.» / Наталія Осипчук // Освіта 
України. – 2000. – 24 трав. (№ 21). – С. 3. 
Виступ В. Г. Кременя про нововведення в освіті: скасування 
перевідних екзаменів у школі; право абітурієнта одночасно 
складати іспити до кількох закладів вищої школи; індиві-
дуальне кредитування навчання. 

906. [Привітання Василю Григоровичу Кременю з нагоди дня 
народження] // Освіта. – 2000. – 21–28 черв. (№ 28). – С. 12. 

907. Проблеми розвитку загальної середньої, дошкільної, поза-
шкільної та профтехосвіти : [підсумк. колегія М-ва освіти і 
науки України : з доп. виступив В. Кремень] // Пед. газета. – 
2000. – Верес. (№ 9). – С. 1–3. 

908. Рапіна, Л. «Сучасна освіта в Україні – 2000» : нотатки з третьої 
Міжнар. виставки навч. закл. / Лідія Рапіна // Освіта України. – 
2000. – 5 квіт. (№ 14). – С. 1–2. 
Із привітанням учасників та гостей виставки виступив 
В. Г. Кремень, зазначивши, що істинні вічні цінності – роз-
виток людини, розвиток особистості – утверджуються в 
навчальних закладах. 

909. Рапіна, Л. Учителі року – гості міністерства : п’ятьох 
фіналістів-переможців цьогоріч. Всеукр. конкурсу «Вчитель 
року» вітали в Міносвіти і науки / Лідія Рапіна // Освіта 
України. – 2000. – 29 черв. (№ 26). – С. 2 : фотогр. 
Вітаючи найкращих педагогів України, В. Г. Кремень розповів 
учителям про нову структуру міністерства, плани розвитку 
середньої школи, зокрема сільської. 

910. Список публікацій В. Г. Кременя в періодичній пресі : 
[17 назв] // Постметодика. – 2000. – № 1. – С. 6. 

2001 
911. Булавко, В. «Маємо вести чесну розмову» : спір між ЦК 

профспілки освітян та Міносвіти і науки / Віталій Булавко 
// Освіта України. – 2001. – 7 лют. (№ 6). – С. 19. 
Про доповідь В. Г. Кременя на ІІ Позачерговому пленумі ЦК 
профспілки працівників освіти і науки. 

912. Гергель, О. Переможців конкурсу вітали Президент та міністр 
МОН України : [конкурс знавців української мови ім. Петра 
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Яцика] / Ольга Гергель // Освіта України. – 2001. – 30 трав. 
(№ 22). – С. 1 : фотогр. 
В. Г. Кремень оголошував і вітав переможців. 

913. Голубєв, К. Ушанували ветеранів-фронтовиків і «дітей війни» : 
[міністр освіти і науки України Василь Кремень привітав пра-
цівників освіти – ветеранів війни] / Костянтин Голубєв // Освіта 
України. – 2001. – 16 трав. (№ 20). – С. 2. 

914. Жовта, І. «Ділова активність» України і Англії : [про зустріч 
міністра освіти і науки України В. Кременя з послом Великої 
Британії в Україні Роландом Г. Смітом] / Ірина Жовта // Освіта 
України. – 2001. – 24 трав. (№ 21). – С. 2 : фотогр. 

915. Жовта, І. Доктрина розвитку освіти незабаром побачить світ 
/ Ірина Жовта // Освіта України. – 2001. – 7 черв. (№ 23). – С. 4. 
Про виступ В. Г. Кременя на прес-конференції у Міжнарод-
ному фонді «Відродження». 

916. Жовта, І. Закладено фундамент науково-технічної співпраці 
України і Республіки Корея / Ірина Жовта // Освіта України. – 
2001. – 25 лип. (№ 30). – С. 1, 4. 
Про перше засідання Українсько-корейського комітету з науково-
технічного співробітництва, протокол якого підписали міністр 
освіти і науки України В. Г. Кремень та міністр освіти і науки 
Республіки Корея Кім Йонг Хван. 

917. Жовта, І. Василь Кремень: Роль Академії в реформаційних 
процесах має бути помітнішою для суспільства / Ірина Жовта 
// Освіта України. – 2001. – 14 груд. (№ 63/64). – С. 5. 
Про доповідь В. Г. Кременя на загальних зборах АПН України. 

918. Жовта, І. Останній варіант національної доктрини розвитку 
освіти України був представлений на засіданні МОН і АПН 
[України] / Ірина Жовта // Освіта України. – 2001. – 27 листоп. 
(№ 59/60). – С. 1–2. 
Про виступ В. Г. Кременя на спільному засіданні колегії Мініс-
терства освіти і науки України та Президії АПН України. 

919. Жовта, І. Сільська молодь має впевнено почуватися при вступі 
до найпрестижніших ВНЗ України / Ірина Жовта // Освіта 
України. – 2001. – 20 черв. (№ 25/26). – С. 2. 
Про участь В. Г. Кременя у засіданні Національного прес-клубу 
ринкових реформ на тему «Реформування освіти в Україні: 
напрями і перемоги». 

920. Корюненко, М. Враховуючи світові тенденції, мусимо вихо-
дити на передові рубежі розвитку освіти : з семінару МОН 
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[України] у Києві / Марія Корюненко, Лідія Рапіна // Освіта 
України. – 2001. – 10 січ. (№ 2/3). – С. 3–4. 
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921. Корюненко, М. Василь Кремень: «Дитина, яка приходить до 
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/ Марія Корюненко // Сільська шк. – 2001. – 28 листоп. 
(№ 46/47). – С. 1, 4 : фотогр. 
Про відвідання міністром освіти і науки України В. Г.  Креме-
нем разом із начальником Управління освіти і науки України 
Київської облдержадміністрації І. Л. Лікарчуком навчальних 
закладів Броварського району Київської області. 
На фотогр.: Василь Кремень у дитячому будинку в с. Мок-
рець. – С. 1 ; Василь Кремень у Броварській гімназії ім. Сте-
пана Олійника. 
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України. – 2001. – 26 черв. (№ 27). – С. 6 : фотогр. 
Про виступ В. Г. Кременя на розширеному засіданні колегії 
облдержадміністрації у Чернігові «Про хід виконання поста-
нови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. 
№ 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на 
новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання». У виступі 
йшлося про напрями модернізації освіти: зміна змісту навчання, 
спрямованість навчального процесу не лише на знання, а й на 
самостійне оволодіння інформацією, навчання дитини 
самостійно використовувати здобуті знання у повсякденному 
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923. Корюненко, М. Сільська школа вітає міністра / Марія Корю-
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району Чернігівської області. 
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Про зустріч В. Г. Кременем у МОН України делегації Мініс-
терства освіти і науки Республіки Болгарія та підписання 
Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом 
Республіки Болгарія про взаємне визнання документів про 
освіту, наукові ступені і вчені звання. 

928. Василь Кремень : міністр освіти і науки України : [біографія] 
// Золота книга української еліти : інформ.-імідж. альм. – К., 
2001. – Т. 3. – С. 240–241. – Текст парал. англ. 

929. Василь Кремень: На з’їзді була відверта розмова // Освіта 
України. – 2001. – 12 жовт. (№ 47). – С. 2. 
Про зустріч В. Г. Кременя з журналістами з приводу підбиття 
підсумків ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. 

930. Василь Кремень: Шкільний автобус – це автобус, який пере-
возитиме нашу націю у ХХІ століття // Освіта України. – 
2001. – 13 черв. (№ 24). – С. 1 : фотогр. 
Про участь В. Г. Кременя у святі освіти, що відбулося в Чер-
нігові. 

931. Лещенко, З. На шахівниці міністра – мітельшпіль / З. Лещенко 
// Директор шк. – 2001. – Квіт. (№ 14). – С. 2. 
Про прес-конференцію міністра освіти і науки України 
В. Г. Кременя. 

932. Марченко, Л. Школа – для дитини, а не для села / Людмила Мар-
ченко // Сільська шк. – 2001. – 28 берез. (№ 13). – С. 1 : фотогр. 
Про виступ міністра освіти і науки В. Г. Кременя на семінарі 
в Дніпропетровську, присвяченому обговоренню системи 
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роботи органів управлінь освіти та методичних служб з керів-
ними і педагогічними кадрами в умовах освітньої реформи. 
У виступі міністр наголосив на необхідності ефективних 
глобальних змін в освіті, зокрема в сільській школі. 

933. Мацьків, П. «Інтелектуалізація – визначальний чинник утвер-
дження нації» / Петро Мацьків // Галицька зоря. – 2001. – 
26 січ. (№ 7). – С. 1, 4. 
Про відвідання вченим, міністром освіти і науки В. Г. Кременем 
Дрогобича та високу оцінку ним роботи педагогічного універ-
ситету міста. У виступі В. Г. Кремень акцентував на визна-
чальності в майбутньому інтелектуального чинника. На думку 
вченого, комп’ютеризація навчального процесу, повноцінне 
використання Інтернету дасть змогу модернізувати освіту за 
змістом та формою. Стратегічним освітнім завданням 
В. Г. Кремень визначає боротьбу за інформаційний простір. 

934. Міністр, якого любить простий учитель : [із листів до редакції] 
// Освіта. – 2001. – 20–27 черв. (№ 32/33). – С. 12. 

935. Осипчук, Н. ХХІ століття – століття освіти. Це широко відоме 
гасло ЮНЕСКО пріоритетне в роботі АПН [України] : із заг. 
зборів / Наталія Осипчук // Освіта України. – 2001. – 28 берез. 
(№ 13). – С. 5. 
Зі вступним словом виступив В. Г. Кремень. 

936. Осипчук, Н. Василь Кремень: Затверджуючи ректора, треба 
брати до уваги і стан гуртожитків : нотатки із засід. колегії 
МОН України / Наталія Осипчук // Освіта України. – 2001. – 
30 трав. (№ 22). – С. 2. 
Про участь В. Г. Кременя у засіданні колегії МОН України. 

937. Осипчук, Н. Педагогіка якісно нової освіти : із звіт. зборів 
АПН [України] / Наталія Осипчук // Освіта України. – 2001. – 
21 берез. (№ 12). – С. 1–2 : фотогр. 
Про вступне слово В. Г. Кременя. 

938. Осипчук, Н. Учора стартувала ХХ всесвітня зимова олімпіада 
/ Наталія Осипчук // Освіта України. – 2001. – 7 лют. (№ 6). – 
С. 1–2 : фотогр. 
З напутніми словами до спортсменів звернувся В. Г. Кремень. 

939. Про призначення В. Кременя [міністром освіти і науки 
України] : указ Президента України від 5 черв. 2001 р. 
№ 406/2001 // Рідна шк. – 2001. – № 7. – С. 47 : фотогр. 

940. Ткаченко, Л. Василь Кремень: В Українській державі немає 
чужої освіти. Вся освіта наша / Лідія Ткаченко // Директор 
шк. – 2001. – Листоп. (№ 44). – С. 5 : фотогр. 



    131    

Про виступ В. Г. Кременя на засіданні Президії АПН України 
з питань діяльності вищих закладів освіти недержавної форми 
власності. 

941. Ткаченко, Л. Проект Національної доктрини розвитку освіти 
України ХХІ століття / Лідія Ткаченко // Пед. газета. – 2001. – 
Трав. (№ 5). – С. 5. 
Про виступ В. Г. Кременя на обговоренні проекту 23 квітня 
2001 р. 

942. Філософія у вищих навчальних закладах України: проблеми 
викладання : ІІ методол. семінар «Філософія освіти ХХІ сто-
ліття : проблеми і перспективи», 30 листоп. 2001 р. : [прогр. 
семінару] / АПН України, Ін-т вищої освіти АПН України [та 
ін.]. – К. : [б. в.], 2001. – 25 с. 
В. Г. Кремень увійшов до складу оргкомітету семінару (голова) 
та виступив зі вступним словом «Філософія в контексті 
модернізації освіти». – С. 5. 

943. «Через модернізацію освіти – до оновлення і згуртування 
нації» : [про прес-конф. з В. Кременем] / записала О. Гергель 
// Освіта України. – 2001. – 10 січ. (№ 2/3). – С. 2. 

2002 
944. Бєлова, Л. Перший в Україні пам’ятник учительці : [про 

виступ міністра освіти і науки України В. Кременя перед 
учасниками свята] / Людмила Бєлова // Освіта України. – 
2002. – 8 жовт. (№ 80). – С. 1–2. 

945. В Ірані вивчатимуть українську // Освіта України. – 2002. – 
29 жовт. (№ 86). – С. 2. 
У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка 
відбулася зустріч президента Ісламської Республіки Іран пана 
Мохаммада Хатамі з ректором університету В. Скопенком та 
з В. Кременем. 

946. Видання підручників – під прискіпливою увагою уряду 
// Освіта України. – 2002. – 30 серп. (№ 68/69). – С. 1–2. 
Про зустріч В. Г. Кременя з прем’єр-міністром України 
А. К. Кінахом в ДАК «Укрвидавполіграфія» і виступ міністра з 
приводу випуску українськими видавцями високоякісних підруч-
ників нового покоління, які відповідають сучасним педагогічним 
технологіям. 

947. Горенко, І. Руху юних техніків України – 75 / Ігор Горенко 
// Юний технік України. – 2002. – № 2. – С. 1–3. 
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Про привітання міністра освіти і науки України В. Г. Кре-
меня учасників Всеукраїнського зльоту юних техніків із 
ювілеєм (75-ю річницею руху юних техніків України) та 
відзначення їхньої ролі у системі позашкільного виховання 
молоді. 

948. Жовта, І. Василь Кремень: Кошти, передбачені в бюджеті на 
наступний рік, консервують нинішній стан освіти / Ірина Жовта 
// Освіта України. – 2002. – 8 листоп. (№ 89/90). – С. 1–2. 
Про прес-конференцію В. Г. Кременя в МОН України щодо 
основних питань нинішнього стану та розвитку освітньої й 
наукової сфер країни. 

949. Жовта, І. Василь Кремень: Шану і повагу до старших ми 
повинні обов’язково передати молодому поколінню / Ірина 
Жовта // Освіта України. – 2002. – 14 трав. (№ 38/39). – С. 4–5. 
Про вітальне слово міністра освіти і науки України В. Г. Кре-
меня ветеранам війни. 

950. Жовта, І. Науково-технічна співпраця України і Південно-
Африканської Республіки / Ірина Жовта // Освіта України. – 
2002. – 29 листоп. (№ 95). – С. 3. 
Про зустріч міністра освіти і науки України В. Г. Кременя 
з міністром мистецтв, культури, науки і технологій ПАР 
паном Беном Нгубане з нагоди підписання Рамкової програми 
співробітництва між країнами. Під час зустрічі Василь 
Кремень відзначив співпрацю України в галузі науки з 60 краї-
нами світу й висловив побажання надалі тісно співпрацювати 
з Південно-Африканською Республікою. 

951. Жовта, І. Національний педагогічний університет імені 
Михайла Драгоманова помолодшав майже на дві тисячі 
першокурсників / Ірина Жовта // Освіта України. – 2002. – 
20 верес. (№ 75). – С. 2. 
Міністр освіти і науки, голова наглядової ради університету 
В. Г. Кремень привітав першокурсників із вступом до універ-
ситету. 

952. Жовта, І. Рівний доступ до якісної освіти / Ірина Жовта 
// Освіта України. – 2002. – 13 груд. (№ 98/99). – С. 6. 
Про участь В. Г. Кременя в урочистому підписанні Угоди про 
виконання гранту уряду Японії на підготовку проекту «Рівний 
доступ до якісної освіти» та висловлення подяки Японії й 
Посольству Японії в Україні. 
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953. Жовта, І. Робота ВНЗ має відповідати сучасним ринковим 
умовам / Ірина Жовта // Освіта України. – 2002. – 10 груд. 
(№ 97). – С. 2. 
Про виступ В. Г. Кременя на засіданні колегії МОН України 
щодо стану роботи ВНЗ, запобігання порушенням, службовим 
зловживанням, хабарництву в системі освіти, узгодження 
правил роботи навчальних закладів із сучасними ринковими 
умовами. 

954. Жовта, І. У кожній школі має бути психолог : з прес-конф. 
міністра [В. Г. Кременя] / Ірина Жовта // Освіта України. – 
2002. – 11 жовт. (№ 81). – С. 2. 

955. Жовта, І. Уряд опікується журналістською освітою / Ірина 
Жовта // Освіта України. – 2002. – 29 жовт. (№ 86). – С. 2. 
Про зустріч В. Кременя з членами науково-методичної комісії 
з питань журналістики та виступ про потребу максимальної 
індивідуалізації підготовки журналістів, зокрема в аспірантурі. 

956. Жовта, І. Успіхи вінничан – результат спільної роботи освітян 
і місцевої влади: Освіта Вінниччини – її нинішній стан, роз-
виток протягом кількох років – стала предметом розмови чле-
нів колегії М-ва освіти і науки [України] та запрошених / Ірина 
Жовта // Освіта України. – 2002. – 20 груд. (№ 101). – С. 2. 
Про доповідь міністра освіти і науки України В. Г. Кременя 
щодо потреби створення в кожному навчальному закладі умов 
для ефективного навчання. 

957. З ювілеєм! : Василю Григоровичу Кременю 25 червня цього 
року виповнюється 55 // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2002. – 
№ 3. – 2-га с. обкл. 

958. Коноваленко, О. І заквітує сто квіток : [до 55-річчя від дня 
народж. В. Г. Кременя] / Ольга Коноваленко // Освіта. – 2002. – 
26 черв. – 3 лип. (№ 34). – С. 5 : фотогр. 

959. Корюненко, М. Велич нації починається із самоповаги, з лю-
бові до рідного слова : урочистості з нагоди закриття другого 
Міжнар. конкурсу з укр. мови ім. Петра Яцика / Марія 
Корюненко // Освіта України. – 2002. – № 41. – С. 1–2. 
Вітаючи переможців, В. Г. Кремень відзначив особливу участь 
Петра Яцика в започаткуванні цього конкурсу. 

960. Корюненко, М. До науки треба залучати талановиту молодь : 
ця тема була головною на спільному засіданні МОН [України] і 
НАН [України] / Марія Корюненко // Освіта України. – 2002. – 
18 черв. (№ 48). – С. 2. 
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Про співдоповідь міністра освіти і науки України В. Г. Кременя 
з проблеми оновлення наукових кадрів. 

961. Корюненко, М. Мово! Пресвятая Богородице мого народу : 
[вітання Президента України учасникам ІІІ Міжнар. конкурсу 
знавців укр. мови ім. П. Яцика зачитав міністр освіти і науки 
Василь Кремень] / Марія Корюненко // Освіта України. – 
2002. – 22 листоп. (№ 93). – С. 2–3. 
У виступі В. Г. Кременя йшлося про значення конкурсу в роз-
будові української держави, підвищенні престижу української 
мови серед молоді та у вихованні пошани до державної мови. 

962. Корюненко, М. Не лишати дітей на узбіччі життєвого шляху 
/ Марія Корюненко // Освіта України. – 2002. – 25 черв. 
(№ 50/51). – С. 2–4 : фотогр. 
Про участь В. Г. Кременя у Всеукраїнській нараді-семінарі 
«Забезпечення конституційних вимог щодо обов’язковості 
здобуття загальної середньої освіти дітьми і підлітками», 
18–19 червня 2002 р. У доповіді було висвітлено такі питання: 
завдання центральних і місцевих органів у справі забезпечення 
конституційного права молоді на здобуття загальної середньої 
освіти; запобігання дитячій бездоглядності. 

963. Василеві Кременю – 55! : [привітання з нагоди 55-річчя від 
дня народж.] // Освіта України. – 2002. – 25 черв. (№ 50/51). – 
С. 5. 

964. Василь Кремень: Ми повинні зберегти профтехосвіту // Освіта 
України. – 2002. – 4 жовт. (№ 79). – С. 4. 
Про участь В. Г. Кременя в засіданні колегії МОН України. 

965. Василь Кремень: Україна не може розвиватися без огляду на 
процеси, що відбуваються в світі : [про темат. зустріч 
В. Кременя «Реформування освіти в Україні в умовах світового 
глобалізаційного процесу»] // Освіта України. – 2002. – 4 жовт. 
(№ 79). – С. 2. 

966. Кремень Василь Григорович : [біогр. довідка] // Філософ-
ський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди. – К., 2002. – С. 307. 

967. Кремень Василь Григорович : [біогр. довідка] // Шаров І. 
100 сучасників: роздуми про Україну / Ігор Шаров. – К., 2002. – 
С. 218. 

968. Кремень Василь Григорович : до 55-річчя від дня народж. : 
каталог вист. / АПН України, ДНПБ України ; [уклад. 
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Л. І. Ніколюк ; відп. за вип. П. І. Рогова]. – К. : [б. в.], 2002. – 
24 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 6). 

969. Михайленко М. Подяка журналістам від міністра / Марія 
Михайленко // Освіта України. – 2002. – 18 черв. (№ 48). – С. 2. 
В. Г. Кремень привітав представників преси з Днем журна-
ліста та подякував за увагу до освітянського з’їзду, обгово-
рення Національної доктрини, прокоментував суперечки щодо 
намірів українсько-російської комісії підготувати єдиний для 
шкіл обох країн підручник історії. 

970. Мінецька, І. Українська вища школа – складова загально-
європейської освіти / Ірина Мінецька // Освіта України. – 
2002. – 28 трав. (№ 41). – С. 2. 
Про участь В. Г. Кременя у Міжнародному семінарі «Вища 
освіта України та Болонський процес». 

971. Міністр, якого знають усі: Василеві Кременю – 55! // Освіта 
України. – 2002. – 25 черв. (№ 50/51). – С. 5 : фотогр. 
На фотогр.: Художній керівник кінного театру «Запорозькі 
козаки» О. Григор’єв вручив В. Г. Кременю грамоту про його 
зарахування до славного загалу запорозьких козаків. 

972. Міністрові освіти і науки України Василеві Кременю – 55! : 
[привітання] // Рідна шк. – 2002. – № 7. – С. 3. 

973. Наукова підтримка переходу на 12-річну загальноосвітню 
школу – головне завдання науковців АПН [України] на 
найближчі кілька років : [про прес-конф. міністра освіти і науки 
України В. Г. Кременя з нагоди 10-річ. ювілею АПН України, 
13 груд. 2002 р.] // Освіта України. – 2002. – 17 груд. (№ 100). – 
С. 1–3 : фотогр. 

974. Пасемко, І. Доктор Євген Федоренко в Україні / Іван Пасемко 
// Рідна Шк. (Нью-Йорк). – 2002. – № 131. – С. 10–13. 
Про зустріч міністра освіти і науки України В. Кременя з орга-
нізатором і керівником Шкіл Українознавства, ученим секре-
тарем УВАН у США, академіком АПН України проф. Є. Федо-
ренком. Під час зустрічі В. Г. Кремень порушив питання спіль-
ного видання підручників для ЗОШ та ВНЗ України, стану та 
перспектив розвитку українознавства як науки та навчальної 
дисципліни в Україні, проблеми комп’ютеризації українських 
шкіл, комплектування бібліотек шкіл та ВНЗ, стажування 
українських студентів у США. 
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975. Про нагородження орденом «За заслуги» [Кременя Василя 
Григоровича – міністра освіти і науки України, академіка НАН 
України] : указ Президента України від 25 черв. 2002 р. 
№ 579/2002 // Освіта України. – 2002. – 5 лип. (№ 53). – С. 1. 
За вагомі особисті заслуги в розвитку національної освіти і 
науки, активну громадсько-політичну діяльність. 

976. Реформи в освіті не матимуть зворотної дії : [про прес-конф. 
В. Г. Кременя щодо підсумків роботи освіт. галузі за І півріччя] 
// Освіта України. – 2002. – 8 лют. (№ 12). – С. 2. 

977. Реформування освіти триває : [про прес-конф. В. Г. Кременя з 
приводу підсумків півріччя в роботі загальноосвіт. шк., проф.-
техн. і вищ. навч. закл. та наук. колективів] // Уряд. кур’єр. – 
2002. – 2 лют. (№ 22). – С. 4 : фотогр. 

978. Рух юних техніків треба не просто реанімувати. А вивести його 
на рівень нових умов інформаційного суспільства // Освіта 
України. – 2002. – 20 верес. (№ 75). – С. 4–5. 
Про візит В. Г. Кременя до Українського державного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді. – С. 4. 

979. Сніцарьова, Д. Якщо міністр мріє… : [коментар після прес-
конф. з В. Кременем] / Д. Сніцарьова // Дзеркало тижня. – 
2002. – 9 лют. (№ 5). – С. 15. 

980. Ткаченко, Л. Автоматизація і комп’ютеризація – наступний 
етап розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України / Лідія Ткаченко // Освіта України. – 2002. – 7 черв. 
(№ 45). – С. 1, 4. 
Про засідання Президії АПН України та виступ В. Г. Кременя 
щодо подальшого розвитку Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України. 

981. Ткаченко, П. Дбайливе слово міністра / Петро Ткаченко 
// Юний технік України. – 2002. – № 1. – С. 2–3 : фотогр. 
Про відвідання міністром освіти і науки В. Г. Кременем Україн-
ського державного центру науково-технічної творчості учнів-
ської молоді. 

982. Україна – Кіпр: домовленість про співробітництво в освіті 
// Освіта України. – 2002. – 13 груд. (№ 98/99). – С. 1–2 : фотогр. 
Про зустріч В. Кременя з міністром освіти і культури Кіпру 
У. Іоаннідісом, під час якої досягнуто домовленостей щодо 
підписання угоди про співробітництво в галузі науки, освіти та 
культури. 
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983. Філіал Тернопільської державної академії народного госпо-
дарства – у Вірменії // Освіта України. – 2002. – 29 листоп. 
(№ 95). – С. 1, 3 : фотогр. 
Василь Кремень нагородив директора Єреванської філії Терно-
пільської державної економічної академії народного господар-
ства Саака Гудратяна знаком «Відмінник освіти України». 

2003 
984. «Від рівня якості вищої освіти дедалі більше залежатиме доля 

народу, держави і життя кожного громадянина», – так відзна-
чив пріоритетність галузі в загальному поступі суспільства 
міністр освіти і науки України В. Г. Кремень на підсумковій 
колегії МОН [України] / матеріал підгот. А. Подставкіна 
// Рідна шк. – 2003. – № 4. – С. 9. 

985. Ворона, В. Володимир Філіппов і Василь Кремень відвідали 
НАУ / Валерій Ворона // Освіта України. – 2003. – 14 лют. 
(№ 12). – С. 2 : фотогр. 
У рамках Року Росії в Україні Василь Кремень разом із Володи-
миром Філіпповим, міністром освіти Російської Федерації, 
відвідали Національний авіаційний університет України. 

986. Дідівська, І. Найбільшою цінністю стають знання : у час 
переходу до інформаційного суспільства / Інна Дідківська 
// Освіта України. – 2003. – 8 лип. (№ 50/51). – С. 10. 
Про доповідь В. Г. Кременя на ювілейному засіданні пленуму 
Товариства «Знання» України. 

987. Долганова, Л. Зустріч міністрів освіти і науки України та 
Республіки Болгарія / Лілія Долганова // Освіта України. – 
2003. – 4 лют. (№ 9). – С. 1–2 : фотогр. 
Про зустріч міністра освіти і науки України В. Кременя 
з міністром освіти і науки Республіки Болгарія В. Атанасовим 
із питань перспективи обміну учнями та студентами для 
оздоровлення під час канікул, розширення обмінів викладачами 
української та болгарської мов і літератури для довгостро-
кової педагогічної роботи у вищій школі. 

988. Жовта, І. Зовнішнє тестування: У цьому експерименті візьмуть 
участь університети Києва, Львова, Одеси і Харкова / Ірина 
Жовта // Освіта України. – 2003. – 15 квіт. (№ 28/29). – С. 2. 
Про прес-конференцію В. Г. Кременя щодо майбутнього експе-
рименту. 
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989. Жовта, І. Василь Кремень: Ми не можемо утримувати мате-
ріально-технічну базу навчальних закладів, якщо не впишемось 
у сучасні ринкові відносини / Ірина Жовта // Освіта України. – 
2003. – 4 квіт. (№ 25). – С. 2. 
Про виступ В. Г. Кременя на засіданні колегії МОН України. 

990. Жовта, І. Василь Кремень: Співпраця із США є одним з пріо-
ритетів у міжнародній діяльності МОН / Ірина Жовта // Освіта 
України. – 2003. – 14 листоп. (№ 85). – С. 2 : фотогр. 
Про зустріч міністра освіти і науки В. Кременя з президентом 
Американських Рад Д. Девідсоном та підписання Протоколу 
про наміри. 

991. Жовта, І. Оновлення професійної освіти та підготовки в Україні 
/ Ірина Жовта // Освіта України. – 2003. – 28 листоп. (№ 28). – 
С. 3. 
Про виступ В. Г. Кременя на спільному засіданні колегії МОН 
України та Президії АПН України й обговорення проекту 
Концепції розвитку професійної освіти в Україні. 

992. Жовта, І. Першого вересня Дмитро Табачник і Василь Кремень 
вітали малюків дитячого будинку [«Материнка», Біла Церква] 
/ Ірина Жовта // Освіта України. – 2003. – 3 верес. (№ 66). – 
С. 2. 

993. Жовта, І. Реформування вищої освіти і Болонський процес 
/ Ірина Жовта // Освіта України. – 2003. – 9 груд. (№ 92). – С. 3. 
Про виступ В. Г. Кременя на семінарі, який проводили пред-
ставники Ради Європи для керівників українських інститутів, 
університетів та академій. 

994. Жовта, І. «Сучасна освіта в Україні – 2003» : у Києві відкри-
лась Шоста міжнар. виставка навч. закл. / Ірина Жовта // Освіта 
України. – 2003. – 7 лют. (№ 10). – С. 3. 
Про виступ В. Г. Кременя на урочистому відкритті, в якому 
відзначено потужність, авторитетність та популярність 
виставки. 

995. Жовта, І. Учасники VІІІ Української антарктичної експедиції 
відправились на українську антарктичну станцію «Академік 
Вернадський» / Ірина Жовта // Освіта України. – 2003. – 7 лют. 
(№ 10). – С. 1 : фотогр. 
У напутньому слові В. Г. Кремень відзначив важливість роботи 
українських учених в Антарктиді і підкреслив, що VІІІ Україн-
ська антарктична експедиція є результатом спільної діяльності 
МОН України та уряду України. 
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996. Жовта, І. Філії російських ВНЗ у нас та українських – у Росії 
працюватимуть у рамках міжурядової угоди / Ірина Жовта 
// Освіта України. – 2003. – 4 лют. (№ 9). – С. 2. 
Про зустріч В. Г. Кременя з міністром освіти Російської 
Федерації Володимиром Філіпповим та підписання Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації 
про порядок створення і діяльності філій російських вищих 
навчальних закладів в Україні та українських – у Російській 
Федерації, а також Протоколу про внесення змін і доповнень 
до міжурядової угоди між країнами щодо взаємного визнання 
та еквівалентності документів про освіту і вчені звання. 

997. Коваленко, О. Міжнародний рівень для української 
менеджмент-освіти / Ольга Коваленко // Освіта України. – 
2003. – 21 берез. (№ 21). – С. 1, 3. 
В. Г. Кремень від уряду України підписав меморандум про 
взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці 
у вдосконаленні менеджмент-освіти в українських закладах 
вищої школи, відзначивши високий потенціал науки і освіти 
України. 

998. Кузнецов, Ю. Посли іноземних держав цікавилися освітою 
в Україні / Ю. Кузнецов // Освіта України. – 2003. – 1 квіт. 
(№ 24). – С. 2. 
Про зустріч В. Г. Кременя з працівниками дипломатичних 
місій, акредитованих в Україні, що відбулася в Міністерстві 
закордонних справ України. 

999. Куцева, Е. Плохо, когда наши дети не знают украинского 
языка, но так же плохо, когда они не знают и русского / Екате-
рина Куцева ; фот. В. Белокрыла // Донбасс. – 2003. – 20 дек. 
(№ 235). – С. 2. 
Про перевірку міністром освіти і науки України В. Г. Кременем 
виконання державної програми розвитку української мови у Дон-
басі. Міністр відвідав низку міських, районних та сільських шкіл 
Донеччини. В. Г. Кремень провів спільне засідання колегії МОН 
України і Донецької облдержадміністрації та висловив думку 
про необхідність оволодіння молоддю трьома мовами: 
українською як державною, російською та однією із західних 
мов. 
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1000. Малиношевська, С. Хто виховує міністрів : [про матір 
В. Г. Кременя – Варвару Іванівну] / Світлана Малиношевська 
// Освіта України. – 2003. – 17 черв. (№ 44/45). – С. 5 : фотогр. 

1001. Меншун, В. Видатні особистості України : [В. Г. Кремень] 
/ Валентина Меншун // Трибуна. – 2003. – № 7/8. – С. 14. 

1002. Меншун, В. «Знання» – у «Трибуні» і «Трибуна» – у «Знанні» 
/ Валентина Меншун // Трибуна. – 2003. – № 3/4. – С. 22–29. 
Про публікації академіка, міністра освіти і науки України, пре-
зидента Товариства «Знання» України В. Г. Кременя в жур-
налі «Трибуна». – С. 27–28. 

1003. Мінецька, І. Народні депутати обговорювали проект Прог-
рами дій уряду / Ірина Мінецька // Освіта України. – 2003. – 
4 квіт. (№ 25). – С. 4. 
В. Г. Кремень представив урядовий документ, детально зупи-
нившись на розділах, присвячених сфері освіти і науки. 

1004. Міністр освіти і науки [України] Василь Кремень зустрівся 
з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща 
паном Мареком Зюлковським // Освіта України. – 2003. – 
28 берез. (№ 23). – С. 2. 
Обговорювалося питання підготовки до проведення форуму 
вчителів і викладачів польської мови, підписання угоди між 
Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Польща 
щодо взаємного визнання документів про освіту та наукові 
ступені. 

1005. Міністр освіти і науки [України] Василь Кремень зустрівся із 
послом Великої Британії в Україні Робертом Брінклі // Освіта 
України. – 2003. – 4 квіт. (№ 25). – С. 2. 
На зустрічі порушувалися питання вищої освіти, фінансу-
вання освіти в цілому, інформатизації й комп’ютеризації 
навчальних закладів, осучаснення їхньої матеріально-техніч-
ної бази, співпраці обох країн на ниві освіти. 

1006. Міністр освіти і науки України зустрівся з представниками 
дипломатичного корпусу зарубіжних країн // Педагогіка 
толерантності. – 2003. – № 1. – С. 120. 
У зустрічі з В. Г. Кременем взяли участь представники майже 
50 дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Міністр 
розповів про перетворення в усіх ланках освітньої сфери 
України, наголосив на потребі переходу до гуманної толе-
рантної педагогіки. 
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1007. Рапіна, Л. Міністр освіти і науки [України] зустрівся з учи-
телями року / Лідія Рапіна // Освіта України. – 2003. – 24 черв. 
(№ 46/47). – С. 2. 
Про зустріч В. Г. Кременя з переможцями Всеукраїнського 
конкурсу «Вчитель року-2003». 

1008. Сніцарьова, Д. Алло, скривдили студента! / Дарина Сніца-
рьова // Дзеркало тижня. – 2003. – 4–10 жовт. (№ 38). – С. 15. 
Про прес-конференцію В. Г. Кременя, приурочену до Дня пра-
цівників освіти, з питання досягнень і проблем освітньої 
галузі. 

1009. Ткаченко, Л. Василь Кремень: захистити права дитини, 
утвердивши демократичний стиль відносин між суспільством 
і дитиною / Лідія Ткаченко // Освіта України. – 2003. – 
28 берез. (№ 23). – С. 5. 
Висвітлено виступ В. Г. Кременя на березневому засіданні 
Президії АПН України про хід виконання національної 
програми «Діти України». 

1010. Товариству «Знання» України – 55 років / фото С. Віватенка 
// Трибуна. – 2003. – № 3/4. – 1-а с. обкл. : фотогр. [В. Г. Кре-
мень, В. І. Кушерець, В. А. Глушко, Д. М. Єсипенко, В. І. Мен-
шун]. 
Академік НАН України, президент Товариства «Знання» 
України, міністр освіти і науки В. Г. Кремень організував 
роботу товариства, підібравши ініціативну команду, до якої 
увійшли голова правління Товариства, канд. філос. наук 
В. І. Кушерець, його заступник В. А. Глушко, керівник центру 
духовної культури Товариства «Знання» Д. М. Єсипенко, 
головний редактор «Трибуни» В. І. Меншун. 

1011. Україні необхідний мовний прорив, вважає міністр освіти 
і науки Василь Кремень : [про прес-конф. в Сімферополі] 
// Світ. – 2003. – Верес. (№ 35/36). – С. 1. 

1012. Учора завершився третій конкурс, щоб сказати «добридень» 
четвертому : урочисте нагородження переможців ІІІ Міжнар. 
конкурсу з укр. мови ім. П. Яцика – в Нац. опері України 
// Освіта України. – 2003. – 23 трав. (№ 37). – С. 2. 
Про виступ В. Г. Кременя. 

2004 
1013. Булавко, В. «Освіта України – 2004» / Віталій Булавко 

// Освіта України. – 2004. – 12 жовт. (№ 79/80). – С. 1–2 : 
фотогр. 
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Про привітання В. Г. Кременем учасників виставки та від-
значення плідної роботи «Педагогічної преси» – одного з про-
відних освітянських видавництв. 

1014. Важливий крок до визнання України членом європейського 
освітнього простору // Освіта України. – 2004. – 2 черв. 
(№ 42/43). – С. 6 : фотогр. 
Про участь В. Кременя у Міжнародному семінарі «Гарантії 
якості, європейська система передачі і накопичення кредитів 
та практика імплементації Болонського процесу в різних 
європейських країнах». 

1015. Василашко, В. Відзначено учнів-ерудитів / Василь Васи-
лашко // Освіта України. – 2004. – 13 лип. (№ 54/55). – С. 9 : 
фотогр. [Василь Кремень вручає нагороду Миколі Єрьоміну]. 
В. Кремень вручив нагороди переможцям Всеукраїнського 
радіоконкурсу учнівської молоді «Феномен знань». 

1016. Василь Кремень – вчений, політик, людина – в баченнях 
і сприйнятті освітян : [листи щиросердя на адресу міністра] 
// Освіта. – 2004. – 23–30 черв. (№ 29). – С. 4. 

1017. Дмитренко, К. ІІ спортивні ігри школярів України відкрито 
/ Костянтин Дмитренко // Освіта України. – 2004. – 18 трав. 
(№ 38). – С. 2. 
З привітанням виступив міністр освіти і науки України В. Кре-
мень, відзначивши, що заняття фізкультурою – це турбота 
не тільки про своє здоров’я, а й про здоров’я народу, країни. 

1018. Долганова, Л. Взаєморозуміння у сфері науки / Лілія Дол-
ганова // Освіта України. – 2004. – 9 листоп. (№ 88). – С. 2. 
Про зустріч міністра освіти і науки України Василя Кременя 
з делегацією Малайзії на чолі з парламентським секретарем 
Міністерства вищої освіти доктором Адхамом Нохом. 

1019. Долганова, Л. Візит міністра освіти і науки України Василя 
Кременя до Чеської Республіки / Лідія Долганова // Освіта 
України. – 2004. – 9 січ. (№ 1/2). – С. 3 : фотогр. 
Про зустріч Василя Кременя з міністром освіти, молоді та 
спорту Чеської Республіки Петрою Бузковою та підписання 
Угоди «Про співробітництво в галузі освіти і науки на 2003–
2006 роки». В. Г. Кремень відвідав Карлов університет, консер-
ваторію для дітей з вадами зору та Чеську вищу політехнічну 
школу, зустрівся з ректорами та науково-викладацькими ко-
лективами цих закладів. 
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1020. Долганова, Л. Україна – Іран: Співробітництво в освіті / Лілія 
Долганова // Освіта України. – 2004. – 12 берез. (№ 19). – С. 5. 
В. Кремень на чолі української делегації провів переговори 
з делегацією Ісламської Республіки Іран, очолюваною мініст-
ром Дж. Тоуфігі. 

1021. Жовта, І. Високі нагороди – учасникам Всесвітньої універ-
сіади / Ірина Жовта // Освіта України. – 2004. – 8 черв. 
(№ 44/45). – С. 1, 4. 
В. Г. Кремень вручив державні нагороди переможцям та при-
зерам ХХІІ літньої Всесвітньої універсіади і відзначив важли-
вість успіху національної команди. 

1022. Жовта, І. За дорученням Президента України Леоніда Кучми 
Василь Кремень вручив високі державні нагороди / Ірина 
Жовта // Освіта України. – 2004. – 9 січ. (№ 1/2). – С. 1, 2. 
Серед нагороджених – учені й керівники інститутів НАН 
України, науковці провідних столичних закладів вищої школи, 
працівники МОН України. В. Г. Кремень відзначив, що на сто 
відсотків виконано державний бюджет з фінансування педа-
гогічної й наукової галузей, а також триває тенденція до 
зростання кількості молоді, яка навчається у вищих навчаль-
них закладах. 

1023. Жовта, І. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти для 
дітей з особливими потребами / Ірина Жовта // Освіта 
України. – 2004. – 19 жовт. (№ 81/82). – С. 7. 
Про участь В. Г. Кременя у Всеукраїнському семінарі «Роль 
органів управління освітою в забезпеченні рівного доступу до 
якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». 

1024. Жовта, І. Зовнішнє тестування відчинить двері до вищої 
школи обдарованим дітям / Ірина Жовта // Освіта України. – 
2004. – 30 січ. (№ 8). – С. 1–2 : фотогр. 
Про виступ В. Г. Кременя на нараді в МОН України щодо орга-
нізації експерименту з упровадження зовнішнього тестування. 
Міністр виділив дві загрози на шляху його реалізації: 
зловживання, які можуть виникнути в загальнонаціональній 
системі перевірки знань; небезпека перетворення навчання 
у випускних класах на «натаскування учнів на відповіді до 
тестів», що суперечить ідеї гармонійного розвитку дитини як 
особистості. 
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1025. Жовта, І. Кожен другий випускник має шанс здобути вищу 
освіту за державний кошт / Ірина Жовта // Освіта України. – 
2004. – 23 квіт. (№ 31). – С. 2. 
Про виступ В. Г. Кременя на прес-конференції в МОН України 
та презентацію Типових навчальних планів для 12-річної 
школи. 

1026. Жовта, І. Міністр освіти і науки Василь Кремень узяв участь 
в урядовій «Гарячій лінії» / Ірина Жовта // Освіта України. – 
2004. – 15 черв. (№ 46/47). – С. 1, 4. 

1027. Жовта, І. Напередодні нового року члени колегії МОН 
[України] обговорювали проблеми вищої школи / Ірина 
Жовта // Освіта України. – 2004. – 28 груд. (№ 101). – С. 2. 
Резюмуючи обговорення, В. Г. Кремень зазначив, що загост-
рення питання якості вищої освіти потребує рішучих кроків 
МОН України і ДАКУ для його вирішення. 

1028. Жовта, І. Нашу освіту високо цінують й у В’єтнамі : [укла-
дено угоду між Кабміном України та урядом Соціалістичної 
Республіки В’єтнам «Про взаємне визнання документів про 
освіту, наук. ступені і вчені звання»] / Ірина Жовта // Освіта 
України. – 2004. – 9 листоп. (№ 88). – С. 2. 
На думку В. Г. Кременя, підписання угоди стане поштовхом 
до розширення студентських обмінів і двосторонніх відносин 
між вищими навчальними закладами обох країн, а також 
сприятиме розвитку дружніх стосунків, які вже стали 
традиційними. 

1029. Жовта, І. «Освіта та кар’єра – 2004» – до дня студента / Ірина 
Жовта // Освіта України. – 2004. – 17 листоп. (№ 90). – С. 2. 
Про виступ В. Г. Кременя на урочистому відкритті виставки, 
відзначення її ролі в наданні можливості вищій школі 
презентувати свій досвід і більше дізнаватися про роботу 
колег з інших регіонів, а молоді – визначитися з майбутнім 
місцем навчання, професією, кар’єрою. 

1030. Жовта, І. Педагогів цікавить заробітна плата, а батьків – по-
бори в школах та шанси їхніх дітей здобути вищу освіту / Ірина 
Жовта // Освіта України. – 2004. – 12 берез. (№ 19). – С. 2. 
Про відповіді В. Г. Кременя під час «Урядової гарячої лінії». 

1031. Жовта, І. Профспілка – важливий партнер міністерства 
/ Ірина Жовта // Освіта України. – 2004. – 27 квіт. (№ 32/33). – 
С. 2 : фотогр. 
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Міністр освіти і науки України В. Кремень та голова ЦК 
Профспілки працівників освіти і науки України Л. Сачков 
підписали Галузеву угоду між МОН України та профспілкою. 

1032. Жовта, І. Рішення Конституційного суду відповідає інтере-
сам молоді / Ірина Жовта // Освіта України. – 2004. – 12 берез. 
(№ 19). – С. 5. 
Коментар В. Г. Кременем рішення Конституційного суду 
щодо навчання у закладах вищої школи на платній основі. 

1033. Жовта, І. У міністерстві освіти і науки вітали освітян – 
ветеранів ВВВ зі святом Перемоги / Ірина Жовта // Освіта 
України. – 2004. – 11 трав. (№ 36). – С. 3. 
Привітання В. Г. Кременем ветеранів-освітян з 59-ю річни-
цею перемоги у Великій Вітчизняній війні. 

1034. Жовта, І. У НПУ готуватимуть фахівців для системи Мін-
праці / Ірина Жовта // Освіта України. – 2004. – 26 берез. 
(№ 23). – С. 4 : фотогр. [В. Андрущенко, М. Папієв та 
В. Кремень під час підписання Угоди про підготовку фахівців 
для соціальної сфери країни]. 
Про виступ В. Г. Кременя на дні відкритих дверей у Націо-
нальному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. 

1035. Золотарьова, Е. Виставка «Освіта та кар’єра» / Е. Золотарьова, 
І. Жовта // Освіта України. – 2004. – 27 квіт. (№ 32/33). – С. 1–2. 
Про участь В. Г. Кременя у роботі виставки «Освіта та 
кар’єра – Абітурієнт-2004». 

1036. Коваленко, О. Студентський спорт починається із спортив-
них клубів / Ольга Коваленко // Освіта України. – 2004. – 
13 січ. (№ 3). – С. 1, 5. 
Про виступ В. Г. Кременя на ІІІ звітно-виборній конференції 
Спортивної студентської спілки України. 

1037. Корюненко, М. Електронні підручники з Луганщини / Марія 
Корюненко // Освіта України. – 2004. – 13 лют. (№ 12). – С. 1, 8. 
Про участь В. Г. Кременя у виставці «Сучасна освіта України-
2004». Міністр відзначив, що представлені на виставці новітні 
електронні підручники мають упроваджуватися в педагогічну 
практику, та передав підручник з футболу на розгляд до 
Федерації футболу. 

1038. Корюненко, М. Василь Кремень: У 2004 році «Шкільний 
автобус» фінансуватиметься з центрального бюджету : прес-
конф. в МОН [України] / Марія Корюненко, Світлана Красов-
ська // Освіта України. – 2004. – 23 січ. (№ 6). – С. 1–2. 
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Міністр освіти і науки України В. Г. Кремень підбив підсумки 
діяльності МОН України у 2003 р. та ознайомив з перспек-
тивами модернізації освітянської галузі в новому році. 

1039. Корюненко, М. Психологічні проблеми модернізації освіти в 
Україні / Марія Корюненко, Людмила Марченко, Ірина Подо-
лян // Освіта України. – 2004. – 24 груд. (№ 100). – С. 1, 4–6 : 
фотогр. [В. Кремень вручає Є. Березняку диплом Почесного 
академіка]. 
Про виступ В. Г. Кременя на загальних зборах АПН України. 

1040. Кремень Василь Григорович : [біогр. довідка] // Кияни : 
біогр. словник / Укр. т-во істориків науки, Ін-т гуманіт. 
дослідж. Укр. АН. – К., 2004. – С. 192–193 : фотогр. 

1041. Кремень Василь Григорович : [коротка біографічна довідка] 
// 100 сучасників : роздуми про Україну : навч. посіб. / Ігор 
Шаров. – 2-ге вид., переробл. – К., 2004. – С. 218 : фотогр. 

1042. Кушерець, В. Новий етап поширення знань і концепція його 
розвитку / Василь Кушерець // «Знання»: традиції і сучасність 
(1948–2004) / Т-во «Знання» України. – Вид. 2-ге. – К. : Укр. 
Центр духовн. культури, 2004. – 284, [3] с. 
Про активізацію діяльності Товариства «Знання» України під 
керівництвом В. Г. Кременя. 

1043. Малиношевська, С. Один лист з пошти міністра / Світлана 
Малиношевська // Кролевецький вісн. – 2004. – 8 верес. 
(№ 73). – С. 7. 
Про особливу увагу В. Г. Кременя, міністра освіти і науки 
України, до листів громадян. На думку міністра, листування 
сприяє ефективній роботі очолюваного ним міністерства, є 
своєрідним барометром, можливістю відчувати пульс 
життя. Завдяки увазі В. Г. Кременя змінилася доля багатьох 
знедолених родин.  

1044. Марченко, Л. Документи про освіту і вчені звання Україна і 
Перу взаємно визнаватимуть / Людмила Марченко // Освіта 
України. – 2004. – 27 лип. (№ 58/59). – С. 1 : фотогр. 
Про зустріч міністра освіти і науки України В. Г. Кременя 
з делегацією Республіки Перу на чолі з міністром закордонних 
справ М. Р. Куадросом, обговорення питання підготовки на 
компенсаційних засадах у ВНЗ України фахівців із числа 
громадян Перу. 
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1045. Марченко, Л. Парламентські слухання окреслили стан і перс-
пективи розвитку вищої освіти / Людмила Марченко, Ольга 
Коваленко, Ірина Жовта // Освіта України. – 2003. – 25 трав. 
(№ 40). – С. 4–7 : фотогр. 
Про доповідь В. Г. Кременя. – С. 5, 7. 

1046. Марченко, Л. Україна і Болгарія – стосунки міцнішають 
/ Людмила Марченко // Освіта України. – 2003. – 8 черв. 
(№ 44/45). – С. 1–2. 
Про зустріч В. Кременя з міністром освіти і науки Республіки 
Болгарія І. Дамяновим та підписання Протоколу про співро-
бітництво й обміни між міністерствами освіти і науки на 
2004/05 – 2006/07 навчальні роки. 

1047. Марченко, Л. Який саме автобус поїде до сільських шкіл? 
/ Людмила Марченко // Освіта України. – 2004. – 8 черв. 
(№ 44/45). – С. 1. 
Міністр освіти і науки В. Г. Кремень оглянув шкільні авто-
буси, представлені у МОН України. 

1048. Мінецька, І. Країни – учасниці Болонського процесу – на 
перше місце ставлять забезпечення якості вищої освіти / Ірина 
Мінецька // Освіта України. – 2004. – 24 груд. (№ 100). – С. 3 : 
фотогр. 
Про виступ В. Г. Кременя на нараді-семінарі голів комісій 
з вищої освіти Науково-методичної ради МОН України. 

1049. Мінецька, І. Українська освіта змінює обличчя з огляду на 
вимоги сьогодення / Ірина Мінецька // Освіта України. – 
2004. – 8 черв. (№ 44/45). – С. 2. 
Про участь В. Г. Кременя у засіданні Всеукраїнського прес-
клубу в рамках Першої міжнародної виставки засобів масової 
інформації «Інтер-преса» і спілкування міністра з журналіс-
тами на тему пріоритетності освітньої й наукової сфери 
в житті суспільства. 

1050. Ничкало, Н. Г. Василь Григорович Кремень / Н. Г. Ничкало 
// Профтехосвіта України: ХХ століття : енциклопед. вид. 
/ АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; 
[упоряд.: Нелля Ничкало, Ігор Лікарчук, Ніна Падун та ін.]. – 
К., 2004. – С. 647 : фотогр. 

1051. Про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій : 
постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2004 р. 
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№ 1421 // Уряд. кур’єр. – 2004. – 10 листоп. (№ 214). – 
Орієнтир. – № 43. – С. 3–4. 
Про склад Оргкомітету з проведення конкурсу, головою якого 
призначено В. Г. Кременя, міністра освіти і науки України. 

1052. Про новий склад Міжвідомчої комісії з питань усиновлення 
іноземцями дітей, які є громадянами України : указ Прези-
дента України від 11 лют. 2004 р. № 182/2004 // Офіц. вісн. 
України. – 2004. – № 6. – Ст. 311. 
Про включення до складу Міжвідомчої комісії В. Г. Кременя, 
міністра освіти і науки України. 

1053. Розвиток держави залежить від розвитку освіти і науки 
// Уряд. кур’єр. – 2004. – 17 січ. (№ 9). – С. 4. 
Про прес-конференцію В. Г. Кременя. 

1054. Хлєбнікова, Т. Київ – Стамбул: дні освіти й дружби : [спів-
праця в галузі освіти і науки між ГУОН Києва і Департа-
ментом освіти і культури Стамбула] / Тетяна Хлєбнікова 
// Освіта України. – 2004. – 12 жовт. (№ 79/80). – С. 4 : фотогр. 
Про зустріч міністра освіти і науки України В. Г. Кременя 
з делегацією керівників професійних ліцеїв Стамбула, розповідь 
гостям про освітні зміни в Україні, високу якість української 
освіти та обопільну зацікавленість у розширенні співпраці. 

1055. Хлєбнікова, Т. Василь Кремень: Я б затвердив культ здо-
ров’я… : урочисте закриття ІІ Спорт. ігор школярів / Тетяна 
Хлєбнікова // Освіта України. – 2004. – 26 жовт. (№ 84). – 
С. 1–2. 
Про участь В. Г. Кременя в урочистостях. 

1056. Хлєбнікова, Т. Український золотоуст / Тетяна Хлєбнікова 
// Освіта України. – 2004. – 6 лип. (№ 52/53). – С. 6 : фотогр. 
Про виступ В. Г. Кременя на ІV з’їзді Товариства «Знання» 
України та звіт вченого про роботу товариства між ІІІ і 
ІV з’їздами. В. Кремень відзначив, що незважаючи на брак 
бюджетного фінансування та інші труднощі, організація не 
тільки вижила, а й навіть працювала активніше, ніж будь-
коли, завдяки госпрозрахунковій діяльності, налагодженню 
контактів з ученими, насамперед із НАН України, фахівцями 
з АПН України, з вищою школою, завдяки уважному вивченню 
науково-просвітницьких потреб сучасного суспільства. Пре-
зидентом Товариства «Знання» ІV з’їзд одноголосно обрав 
В. Г. Кременя. 
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2005 
1057. Бібліографія наукових праць, статей та публічних виступів 

В. Г. Кременя (у скороченому варіанті) // Кремень В. Освіта і 
наука в Україні – інноваційні аспекти: Стратегія. Реалізація. 
Результати / В. Кремень. – К., 2005. – С. 431–444. 

1058. Всеукраїнський молодіжний конкурс // Пед. газета. – 2005. – 
Черв. (№ 5). – С. 3. 
У церемонії нагородження переможців І та ІІ туру Всеукраїн-
ського молодіжного конкурсу «Молодь України – ХХІ сто-
ліття» взяв участь президент АПН України В. Г. Кремень. 

1059. Експериментальні майданчики ПТО діють : [про чергове 
засід. Від-ня педагогіки і психології проф.-техн. освіти АПН 
України, на якому було заслухано підсумки та звіти про роботу 
експерим. майданчиків у ВПУ № 14 м. Ромни Сум. обл. і ВПУ 
№ 14 м. Кам’янця-Подільського] / підгот. В. Булавко // Освіта 
України. – 2005. – 14 жовт. (№ 76). – С. 3 : фотогр. 
На фотогр: Н. Ничкало, В. Кремень, Т. Десятов, О. Щербак. 

1060. Коваленко, О. Освіта всього світу : [четверта щоріч. спеціа-
ліз. виставка «Освіта та кар’єра – Абітурієнт-2005»] / Ольга 
Коваленко // Освіта України. – 2005. – 15 квіт. (№ 29). – С. 4. 
Президент АПН України В. Г. Кремень відзначив вагомість 
освіти в розбудові конкурентоспроможної держави та вихо-
ванні висококваліфікованих фахівців не лише на теренах 
країни, а й у Європі загалом. 

1061. Кремень Василь Григорович // Хто є хто на Сумщині. Ви-
датні земляки : довідк.-бібліогр. вид. / [авт. ідеї та авт.-упоряд. 
Болгов В. В.]. – К. : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та 
логотипу, 2005. – Вип. 1. – С. 92–93 : фотогр. – Відомості 
доступні також з Інтернету: http://who-is-who.com.ua/ 
bookmaket/sumy/1/24/1.html (дата звернення: 3.02.12). 

1062. Марченко, Л. На освіту і науку в 2006 році заплановано 
виділити близько 30 мільярдів гривень : із комітету Верхов. 
Ради [з питань науки і освіти] / Людмила Марченко // Освіта 
України. – 2005. – 7 жовт. (№ 74). – С. 2. 
Президент АПН України В. Кремень повідомив про потребу 
фінансування фундаментальних досліджень у педагогіці, 
видання експериментальної навчальної й науково-методичної 
літератури, реалізацію державної програми «Вчитель». 

1063. Марченко, Л. Польща зацікавлена в співпраці з АПН щодо 
підготовки науково-педагогічних кадрів / Людмила Марченко 
// Освіта України. – 2005. – 31 трав. (№ 40). – С. 1–2. 
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Про зустріч президента АПН України В. Кременя з ректором 
Академії Підляської Республіки Польща Е. Павловським, керів-
ником кафедри дидактики К. Жегналеком і заступником керів-
ника Польсько-Української асоціації дослідників Ф. Шльо-
секом. 

1064. Мінецька, І. Наш науково-технічний потенціал спроможний 
забезпечити економіку держави : НАН України підбивала 
підсумки своєї роботи / Ірина Мінецька // Освіта України. – 
2005. – 20 трав. (№ 36). – С. 2. 
Про виступ В. Г. Кременя на загальних зборах НАН України. 

1065. Ничкало, Н. Г. Польська академія запросила наших акаде-
міків-педагогів : [презентація АПН України в Польщі] / Нелля 
Ничкало // Освіта України. – 2005. – 11 листоп. (№ 84). – С. 2, 
4. – Див. також № 1071, 1082. 
Президент АПН України В. Кремень у доповіді висвітлив 
питання, пов’язані з історією становлення й розвитку АПН 
України, ознайомив з її структурою та основними напрямами 
діяльності. Про проведення між головою Комітету педагогіч-
них наук Польської академії наук Т. Левовицьким і прези-
дентом АПН України В. Кременем переговорів щодо подальшої 
співпраці. В. Кремень вручив польським ученим нагрудний знак 
МОН України «За наукові досягнення» під час проведення 
у Варшаві польсько-української конференції «Дороги й бездо-
ріжжя в підготовці вчителя», яка відбувалася одночасно 
з презентацією. 

1066. Панчук, Н. Низький уклін нашому університету : 170 років 
Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова / Н. Панчук // Освіта 
України. – 2005. – 26 квіт. (№ 31). – С. 5. 
Серед тих, хто прийшов привітати ювілярів, був президент 
АПН України – В. Г. Кремень. 

1067. Про присудження Державних премій в галузі науки і техніки 
2005 року : указ Президента України від 19 груд. 2005 р. 
№ 1782/2005 // Уряд. кур’єр. – 2005. – 30 груд. (№ 250/251). – 
С. 22. 
Про присудження премії академікові НАН України, прези-
дентові АПН України В. Г. Кременю за шеститомне видання 
«Енциклопедія етнокультурознавства». 

1068. Психологічні проблеми модернізації освіти в Україні : 
[матеріали заг. зборів АПН України] // Пед. газета. – 2005. – 
Січ. (№ 1). – С. 1–6. 
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Про виступ (прикінцеве слово) В. Г. Кременя. – С. 6. 
1069. Регейло, І. Аспірантура – фундамент наукового зростання 

/ Ірина Регейло // Пед. газета. – 2005 – Черв. (№ 6). – С. 5. 
Про виступ президента АПН України, академіка НАН України 
і АПН України, доктора філософських наук, професора 
В. Г. Кременя з лекцією «Розвиток освіти України в контексті 
загальноцивілізаційних змін» перед аспірантами і здобувачами 
в установах АПН України. 

1070. Ткаченко, Л. Нагода пізнати й розкрити себе : [про VІ Між-
нар. тиждень освіти дорослих в Україні «Освіта дорослих для 
свободи совісті і віри»] / Лідія Ткаченко, Віталій Булавко 
// Освіта України. – 2005. – 14 жовт. (№ 76). – С. 6. 
Президент АПН України В. Г. Кремень виступив на засіданні 
першого секційного дня «Свобода совісті і віри: філософські, 
педагогічні, психологічні виміри». 

1071. Ткаченко, Л. Презентація української педагогічної науки в 
Польщі : [міжнар. акція в рамках Року України в Польщі] 
/ Лідія Ткаченко // Уряд. кур’єр. – 2005. – 12 листоп. 
(№ 216). – С. 5. – Див. також № 1065, 1082. 
Про виступ президента АПН України, академіка НАН України 
В. Г. Кременя стосовно історії становлення й розвитку АПН 
України. 

1072. Ткаченко, Л. Сучасна педагогічна освіта – це інноваційна 
педагогічна культура плюс дитиноцентризм / Лідія Ткаченко 
// Освіта України. – 2005. – 27 трав. (№ 38/39). – С. 10–11. 
Про виступ В. Г. Кременя на виїзному засіданні Президії АПН 
України і вченої ради Переяслав-Хмельницького державного 
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди щодо проблем 
підготовки майбутніх учителів з огляду на сучасний розвиток 
подій у світі й завдання освітньої галузі. 

1073. Турбота про вчителя – надія на майбутнє : Всеукр. пед. 
форум з участю Президента України В. Ющенка / матеріали 
підгот.: М. Корюненко, І. Жовта // Освіта України. – 2005. – 
27 трав. (№ 38/39). – С. 1–4, 8. 
Про виступ В. Г. Кременя. – С. 8. 

1074. Шулікін, Д. Освітянські бібліотеки. Погляд у майбутнє 
/ Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2005. – 8 листоп. 
(№ 83). – С. 6 : фотогр. 
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Про участь президента АПН України В. Г. Кременя в роботі 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітянські 
бібліотеки України. Історичні тенденції. Сучасний стан та 
перспективи розвитку», організованої Міністерством освіти 
і науки України, Академією педагогічних наук України, Дер-
жавною науково-педагогічною бібліотекою України імені 
В. О. Сухомлинського. 

2006 
1075. Без науки університету немає : [заг. збори АПН України] 

// Освіта України. – 2006. – 1 груд. (№ 90). – С. 4 : фотогр. 
Про виступ В. Г. Кременя стосовно інтеграції української 
системи вищої освіти в європейський простір. 

1076. Булавко, В. Безперервне навчання – це економічний розквіт 
держави / Віталій Булавко // Освіта України. – 2006. – 
19 верес. (№ 70). – С. 4. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя у від-
критті VІІ Міжнародного «Тижня освіти для дорослих». 

1077. Булавко, В. Завдання педагогів і суспільства – формувати 
вільну самодостатню особистість / Віталій Булавко ; фото 
Елеонори Золотарьової // Освіта України. – 2006. – 17 січ. 
(№ 4). – С. 4. 
Про прес-конференцію президента АПН України В. Г. Кременя 
для журналістів, педагогічних працівників, науковців. Учений 
розповів про дослідження, які здійснюють наукові установи 
АПН України за завданнями державних програм. Академік 
В. Г. Кремень детально розглянув проблеми якості освіти 
ХХІ ст., педагогізації суспільства, наголосивши на необхід-
ності формування людини інноваційного типу. 

1078. Виставка «Сучасна освіта в Україні – 2006» // Директор шк., 
ліцею, гімназії. – 2006. – № 1. – С. 49–51 : фотогр. 
Виставку відкрили і привітали відвідувачів міністр освіти і 
науки С. М. Ніколаєнко, нар. деп. Верховної Ради України 
О. О. Мороз, президент АПН України В. Г. Кремень. 
На фотогр.: В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, О. О. Мороз. – 
С. 50. 

1079. Гожик, П. Ф. Антарктида : до 10-річчя станції «Академік 
Вернадський» / П. Ф. Гожик, В. П. Корнєєв // Географія. – 
2006. – № 17. – С. 15–20. – Бібліогр.: 5 назв. 
Про роботу В. Г. Кременя, уповноваженого Президента 
України, над здійсненням проекту передачі станції «Фарадей» 
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Україні. – С. 19. Академік В. Г. Кремень вів переговори з пред-
ставниками британської антарктичної служби в Україні та 
був організатором першої української морської експедиції. Він 
очолював урядову делегацію в Кейптауні на засіданні з питань 
прийняття України до членів Міжнародного наукового комі-
тету з проблем вивчення природи Антарктиди. В. Г. Кремень 
дипломатично довів доцільність участі України в антарк-
тичних дослідженнях материка і право бути членом Міжна-
родного наукового комітету. 

1080. 25 червня день народження Василя Григоровича Кременя 
// Освіта. – 2006. – 21–28 черв. (№ 26/27). – С. 12. 

1081. Дмитренко, К. Василь Кремень: Ми повинні готувати само-
достатню демократичну особистість : [про методол. семінар 
«Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти»] 
/ Костянтин Дмитренко // Освіта України. – 2006. – 28 листоп. 
(№ 89). – С. 12. 
Про доповідь президента АПН України В. Г. Кременя «Якісна 
освіта в контексті загальноцивілізаційних змін», в якій окрес-
лено програму дій для виконання ключових завдань, що забез-
печують якісну освіту. 

1082. Долганова, Л. Українсько-польські відносини в освіті / Лі-
дія Долганова // Освіта України. – 2006. – 12 груд. (№ 93). – 
С. 1–2 : фотогр. [О. Савченко, В. Кремень, Ф. Шльосек та 
ін.]. – Див. також № 1065, 1071. 
Про зустріч президента АПН України В. Кременя та Ф. Шльо-
сека, іноземного члена АПН України, голови наукового това-
риства «Польща – Україна», директора Інституту педагогіки 
Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської, 
з питань розвитку українсько-польських відносин у галузі 
професійно-технічної освіти. Під час зустрічі сторони дійшли 
висновку про необхідність підписання рамкової Угоди про 
співпрацю між АПН України та Комітетом педагогічних наук 
Польської академії. 

1083. Коваленко, О. Підручник – головна тема дослідницької 
роботи : [засід. Президії АПН України за темою «Стан 
підготовки і апробації підручників в умовах переходу на 
новий зміст шкільної освіти»] / Ольга Коваленко // Освіта 
України. – 2006. – 12 трав. (№ 34). – С. 5. 
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Президент АПН України В. Г. Кремень у заключному слові 
окреслив проблеми з підручникотворення: відсутність видав-
ництва в АПН України, недостатнє фінансування, брак кадрів; 
наголосив на необхідності підготовки вчителів-експери-
ментаторів, розроблення критеріїв ефективності підручників, 
створення та апробації електронних навчальних видань. 

1084. Колесніченко, О. Міжнародні драгомановські читання / Олег 
Колесніченко ; фото Елеонори Золотарьової // Освіта Украї-
ни. – 2006. – 3 листоп. (№ 82). – С. 8–9. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя у науко-
вій конференції «Другі міжнародні драгоманівські читання» 
з нагоди 165-річчя від дня народження Михайла Драгоманова, 
які відбулися у Національному педагогічному університеті. 
Академік вважає за доцільне не лише вивчати спадок М. Дра-
гоманова, а й зіставляти його із сучасними реаліями. 

1085. Кремень Василь Григорович (1947 р. н.). Розвивати особис-
тість // Вчені України : 100 видатних імен / Ігор Шаров. – К., 
2006. – С. 192–195 : фотогр. 
Про життєвий шлях ученого, перебування його на державних 
посадах, наукові та творчі здобутки. 

1086. Василь Кремень: Освіта і система виховання повинні пере-
орієнтуватися на формування в людей інноваційного типу 
культури : [заг. збори АПН України] / підгот. Людмила 
Марченко // Освіта України. – 2006. – 4 квіт. (№ 25). – С. 2–5. 
Про виступ В. Г. Кременя з основною доповіддю, в якій вчений 
підсумував наукову діяльність АПН України у 2005 р. та 
визначив завдання на 2006 р. 

1087. [Василь Кремень, президент АПН України – кращий освітя-
нин 2006 р., лауреат відзнаки «Народ мій завжди буде»] 
// Освіта. – 2006. – 4–11 січ. (№ 1). – С. 9. 

1088. [Василь Кремень – президент АПН України, цьогорічний 
ювіляр, державний і громадський діяч] // Директор шк., ліцею, 
гімназії. – 2007. – № 3. – 1-ша с. обкл. : портр. 

1089. Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, 
державний діяч : біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Понома-
ренко Л. О., Ніколюк Л. І., Моісєєва І. П.; вступ. ст. Тка-
ченко Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред.: Жданова 
Р. С., Бабич Є. К.]. – К. : Т-во «Знання», 2006. – 139 с. – (Сер. 
«Академіки АПН України» ; вип. 6). 
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1090. Лекція академіка В. Г. Кременя // Київський політехнік. – 
2006. – 19 січ. (№ 2). – С. 2. 
У рамках семінару «Проблеми системних міждисциплінарних 
досліджень» 27 груд. 2006 р. В. Г. Кремень виступив з лекцією 
перед студентами та співробітниками Київської політехніки 
«Сучасні цивілізаційні зміни та нові вимоги до освіти». 

1091. Марченко, Л. МОН аналізує національне підручникотво-
рення / Людмила Марченко // Освіта України. – 2006. – 
14 берез. (№ 20). – С. 2. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя в роботі 
колегії МОН України. 

1092. Меншун, В. І. Його біографія зіткана з глибинного знання, 
професійної майстерності і незаплямованого сумління: ака-
демік АПН України В. Г. Кремень / В. І. Меншун // Трибуна. – 
2006. – № 7/8. – C. 16. 

1093. Мінецька, І. У Києві та Москві відбулася Міжнародна нарада-
семінар з актуальних проблем педагогічної освіти / Ірина Мі-
нецька // Освіта України. – 2006. – 22 верес. (№ 71). – С. 2–3 : 
фотогр. [Б. Жебровський, В. Рябов, В. Кремень у Моск. міськ. 
пед. ун-ті]. 

1094. Пріоритети МОН – якісна освіта, демократизація, духов-
ність : із колегії МОН України / підгот.: Ірина Жовта, Дмитро 
Шулікін ; фото Елеонори Золотарьової // Освіта України. – 
2006. – 29 серп. (№ 64/65). – С. 2–5. 
Виступ В. Г. Кременя з питань доступної і якісної освіти, 
демократизації середньої та вищої шкіл, моральності й 
духовності в освіті. 

1095. Ткаченко, Л. Василь Кремень: Кожен освітянин має знати 
напрацювання Академії [педагогічних наук] : [про засід. 
президії АПН України щодо стану і перспектив розвитку 
видавн. діяльності АПН] / Лідія Ткаченко // Освіта України. – 
2006. – 28 лют. (№ 16). – С. 6. 
Президент АПН України В. Кремень, підсумовуючи аналіз ви-
давничої діяльності, запропонував реалізовувати спільні про-
екти з іншими міністерствами й відомствами, а також пере-
давати до бібліотеки рукописи завершених досліджень з по-
дальшим визначенням їхньої затребуваності. 

1096. Ткаченко, Л. Василь Кремень: Філософія освіти має стати 
предметним полем стратегічного прориву в майбутнє / Лідія 
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Ткаченко // Освіта України. – 2006. – 13 черв. (№ 43/44). – 
С. 5. 
Про виступ В. Г. Кременя на спільному засіданні Президії 
АПН України та вченої ради Вінницького національного 
технічного університету, в якому відзначено системність 
досліджень у галузі освітньої діяльності, вироблення методо-
логічних та філософських засад вищої освіти. 

1097. Ткаченко, Л. На шляху до сучасного інформаційного сус-
пільства / Лідія Ткаченко // Освіта. – 2006. – 13–20 груд. 
(№ 49/50). – С. 2–4. 
Про виступ В. Г. Кременя на міжнародный науковый конфе-
ренції з використання інформаційно-телекомуніаційних тех-
нологій, що відбулася у жовтні 2006 р. на базі Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності.  

1098. Ткаченко, Л. Наукова співпраця між Києвом і Москвою 
поглиблюється / Лідія Ткаченко // Освіта України. – 2006. – 
25 лип. (№ 56/57). – С. 2. 
Про візит президента АПН України, академіка НАН України 
і АПН України В. Г. Кременя до Москви й підписання двосто-
ронньої угоди про співробітництво між Академією педагогіч-
них наук України та Російською академією освіти. 

1099. Ткаченко, Л. Об’єднання зусиль для розвитку освіти / Лідія 
Ткаченко // Освіта України. – 2006. – 21 лип. (№ 54/55). – 
С. 3 : фотогр. [Володимир Шевченко, Костянтин Балабанов, 
Василь Кремень]. 
Про відвідання членами Президії АПН України на чолі з її пре-
зидентом В. Г. Кременем Маріупольського державного гума-
нітарного університету та підписання договору про спів-
працю між АПН України і МДГУ. 

1100. Шпиталь, І. Перечитуймо Сухомлинського. Осмислюймо 
Сухомлинського. Впроваджуймо ідеї Сухомлинського в життя! 
/ Іван Шпиталь // Освіта України. – 2006. – 17 листоп. (№ 86). – 
С. 5 : фотогр. [В. Коцур, О. Савченко, В. Кремень]. 
Про виступ В. Г. Кременя, президента АПН України, на 
ХІІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлин-
ський у діалозі із сучасністю: культурологічні виміри шкільної 
й педагогічної освіти». 

1101. Шулікін, Д. Без науки університету немає : [заг. збори АПН 
України про методол. засади трансформації вищої освіти 
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України в контексті Болонського процесу] / Дмитро Шулікін 
// Освіта України. – 2006. – 1 груд. (№ 90). – С. 4 : фотогр. 
[О. Ляшенко, І. Зязюн… В. Кремень та ін.]. 
Про вступне слово президента АПН В. Г. Кременя під час від-
криття загальних зборів. 

1102. Шулікін, Д. Безпека здоров’я дітей : [про круглий стіл «Здо-
ров’я дітей в небезпеці» (Київ) за участю членів президії АПН 
України, керівників та науковців Ін-ту гігієни і мед. екології 
Акад. мед. наук України] / Дмитро Шулікін // Освіта України. – 
2006. – 11 квіт. (№ 27). – С. 5. 
Конференцію відкрив президент АПН України В. Г. Кремень. 
Учений наголосив на необхідності створення передумов здо-
рового середовища, навчання дітей зберігати власне здоров’я. 

1103. Шулікін, Д. В авторській школі Миколи Гузика розвивають 
індивідуальні здібності кожної дитини : [виїзне засідання 
президії АПН України, присвяч. компетентісному підходу до 
навчання, зокрема в автор. шк.] / Дмитро Шулікін ; фото 
Елеонори Золотарьової // Освіта України. – 2006. – 27 жовт. 
(№ 81). – С. 8–9. 
На відкритті засідання президент АПН України В. Г. Кре-
мень висловив думку щодо ролі особистості в розвитку 
суспільства та в історії загалом. 

1104. Шулікін, Д. За програмою «Навчання заради майбутнього» 
підготують 45 тисяч учителів / Дмитро Шулікін // Освіта 
України. – 2006. – 5 груд. (№ 91). – С. 2 : фотогр. 
Президент АПН України В. Кремень та перший заступник 
міністра освіти і науки України А. Гуржій відвідали засідання 
з нагоди відкриття Міжнародного освітнього форуму «Нові 
горизонти інформаційно-комунікаційних технологій в освіті». 

1105. Шулікін, Д. Нова зміна педагогічного флагмана / Дмитро 
Шулікін // Освіта України. – 2006. – 5 верес. (№ 66). – С. 4 : 
фотогр. 
Про виступ президента АПН України В. Г. Кременя перед 
першокурсниками Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова. 

2007 
1106. Академія визначає пріоритети : [про звітно-виборні заг. збори 

АПН України, 15–16 листоп. 2007 р.] // Пед. газета. – 2007. – 
Груд. (№ 12). – С. 1. 



    158    

Зі звітною доповіддю «Про діяльність АПН України у 2002–
2007 рр.» виступив президент АПН України, академік 
В. Г. Кремень. 

1107. Булавко, В. Євген Березняк: Я завжди сповідував і сповідую 
працю… : [у Будинку вчителя відбулася презентація тритом-
ника «Вибрані педагогічні праці» Євгена Березняка] / Віталій 
Булавко ; фото Валерія Соловйова // Освіта України. – 2007. – 
30 берез. (№ 24). – С. 1–2. 
Президент АПН України В. Кремень у своєму виступі від-
значив багатогранність Євгена Березняка як людини, котра 
все своє життя присвятила освіті і педагогічні напрацю-
вання якої сприяють формуванню демократичної, самобут-
ньої особистості. 

1108. Виговська, О. Василь Кремень – найактивніший автор 
нашого журналу / Ольга Виговська // Директор шк., ліцею, 
гімназії. – 2007. – № 3. – С. 40–41 : фотогр. 

1109. Вітаємо! : [В. Г. Кременя із 60-річним ювілеєм вітає колектив 
Київського міського будинку вчителя] // Освіта України. – 
2007. – 22 черв. (№ 46/47). – С. 2. 

1110. Долганова, Л. У душі повинні бути Бог і Україна : [про 
відзначення 125-річчя з дня народж. укр. вченого, громад. та 
церков. діяча Івана Огієнка на пленар. засід. в АПН України] 
/ Лілія Долганова ; фото Елеонори Золотарьової // Освіта 
України. – 2007. – 3 квіт. (№ 25). – С. 4. 
У вступному слові президент АПН України В. Г. Кремень 
відзначив багату духовну спадщину Івана Огієнка, моральне 
самовизначення якого спиралося на істинно глибоку релігій-
ність і відданість ідеї соборності України. 

1111. Долганова, Л. Українські та канадські освітяни працювати-
муть разом / Лілія Долганова // Освіта України. – 2007. – 
6 квіт. (№ 26/27). – С. 2. 
Про зустріч президента АПН України В. Кременя та завіду-
вача кафедри розвитку української громади й міжнародних 
відносин університету ім. П. Куля, директора Українського 
центру засобів і розвитку Провінції Альберта Канади 
Коледжу імені Грента МакЮена пана Уолтера Романа 
Петришина. 

1112. З ювілеєм Вас, вельмишановний Василю Григоровичу! : 
[вітання Президії АПН України] // Освіта України. – 2007. – 
22 черв. (№ 46/47). – С. 2. 
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1113. Коваленко, О. Здобутки і перспективи вітчизняної педа-
гогіки : заг. збори АПН України / Ольга Коваленко // Освіта 
України. – 2007. – 3 квіт. (№ 25). – С. 4. 
Зі звітною доповіддю виступив президент АПН України 
В. Г. Кремень, який наголосив на необхідності приділяти 
більше уваги талановитій молоді, прийому до аспіратури 
творчих педагогів, випускників, які ще на студентській лаві 
виявили науковий потенціал. 

1114. Кремень Василь Григорович : [біогр. довідка] // Київ : іст.-
біогр. енциклопед. довідник / Г. Ю. Івакін, М. Б. Кальниць-
кий, Ю. В. Павленко [та ін.] ; відп. ред. Ю. О. Храмов ; [Ін-т 
гуманіст. дослідж. Укр. акад. наук]. – К. : Фенікс, 2007. – 
С. 767–768 : фотогр. 

1115. Василь Кремень: погляд зблизька / уклад. С. М. Малино-
шевська. – Х. : Лібуркіна Л. М., 2007. – 39 с. 
У виданні подано публікації з кролевецької преси, присвячені 
В. Г. Кременю. 

1116. Ніколаєнко, С. Президенту Академії педагогічних наук 
України Кременю Василю Григоровичу : [вітання міністра 
освіти і науки України з нагоди 60-річчя В. Г. Кременя] 
// Освіта України. – 2007. – 22 черв. (№ 46/47). – С. 1. 

1117. Новообране керівництво АПН України // Пед. газета. – 
2007. – Груд. (№ 12). – С. 1. 
На звітно-виборних загальних зборах АПН України (15–16 лис-
топада 2007 р.) президентом академії обрано дійсного члена 
НАН і АПН України, доктора філософських наук, професора 
Василя Григоровича Кременя. Також академік увійшов до 
складу Президії АПН України. 

1118. Основні результати діяльності Академії педагогічних наук 
України у 2002–2007 роках : матеріали до звіт.-вибор. заг. 
зборів АПН України, 15–16 листоп. 2007 р. / АПН України ; 
[упоряд. П. Б. Полянський]. – К. : Пед. думка, 2007. – 126 с. 
Про видання монографій акад. В. Г. Кременя «Україна: проб-
леми самоорганізації: критика історичного досвіду», «Україна: 
проблеми самоорганізаці: десятиліття соціальної трансфор-
мації» та підручників для вищої школи «Соціологія», «Філосо-
фія: Логос. Софія. Розум» за результатами наукового дослі-
дження «Теоретичні засади розвитку педагогічної та 
історико-педагогічної науки в Україні», проведеного Відділен-
ням теорії та історії педагогіки АПН України. – С. 12. 



    160    

Про кадровий потенціал АПН України, яку очолює президент 
В. Г. Кремень – повний кавалер ордена «За заслуги» трьох 
ступенів. – С. 91. 

1119. Патон, Б. Є. Президенту Академії педагогічних наук України 
академіку НАН і АПН України В. Г. Кременю / Б. Є. Патон 
// Освіта України. – 2007. – 22 черв. (№ 46/47). – С. 2. 
Привітання від президента НАН України Б. Є. Патона до 
60-річчя В. Г. Кременя. 

1120. Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня 
науки : указ Президента України від 16 трав. 2007 р. № 411 
// Уряд. кур’єр. – 2007. – 23 трав. (№ 89). – Орієнтир. – С. 2–3. 
Про нагородження орденом «За заслуги» І ступеня Кременя 
Василя Григоровича, президента Академії педагогічних наук 
України, доктора філософських наук, академіка АПН України 
і НАН України. 

1121. Про освіту – ювілейно! : [15–17 лют. 2007 р. у столич. Палаці 
спорту відбулась Десята Ювілейна міжнар. виставка навч. 
закл. «Сучасна освіта в Україні – 2007»] // Директор шк., 
ліцею, гімназії. – 2007. – № 1/2. – С. 216–218 : фотогр. 
Про відкриття виставки міністром освіти і науки С. М. Ні-
колаєнком та президентом АПН України В. Г. Кременем. – 
С. 216. 

1122. Рябоконь, Л. Педагогічна і психологічна науки в Україні: 
проблеми і перспективи : [про наук. сесію «Розвиток педа-
гогічної і психологічної науки в Україні» до 15-річчя АПН 
України] / Людмила Рябоконь // Пед. газета. – 2007. – Груд. 
(№ 12). – С. 2. 
Президент АПН України В. Г. Кремень у доповіді «Якісна 
освіта в контексті сучасних вимог» розглянув профільне 
навчання в старшій школі, якість навчальних програм та 
проблему переходу до толерантної педагогіки. 

1123. Сачков, Л. С. Вельмишановний Василю Григоровичу! : [ві-
тання від Центр. комітету Профспілки зі славним ювілеєм] 
/ Л. С. Сачков // Освіта України. – 2007. – 22 черв. (№ 46/47). – 
С. 2. 

1124. Соловйов, В. Створено нову асоціацію / В. Соловйов // Освіта 
України. – 2007. – 11 трав. (№ 36). – С. 15. 
У Навчально-методичному центрі Міністерства аграрної 
політики України створено «Асоціацію виробників і поста-
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чальників засобів навчання». Президентом асоціації обрано 
В. Кременя, виконавчим директором – М. Хоменка. 

1125. Ткаченко, Л. Освіта збереже Україну / Л. Ткаченко 
// Освіта. – 2007. – 18–25 лип. (№ 29/30). – С. 4–5. 
Про VIII Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Освіта і доля нації» та виїзне засідання президії АПН України 
і виступ В. Г. Кременя. 
На фотогр.: Василь Кремень дарує Музею Г. С. Сковороди свій 
підручник «Філософія». – С. 4 ; Виступ Василя Кременя. – С. 5. 

1126. Ткаченко, Л. Осердечення суспільства / Л. Ткаченко 
// Освіта. – 2007. – 11–18 квіт. (№ 17/18). – С. 8 : фотогр. 
Про Сухомлинівські читання в Переяслав-Хмельницькому дер-
жавному педагогічному університеті і виступ В. Г. Кременя. 

1127. Ткаченко, Л. Твій славний син, Україно! : (до 60-річчя 
президента АПН України Василя Григоровича Кременя) 
/ Л. Ткаченко // Інф-ка та інформ. технології в навч. закл. – 
2007. – № 4. – С. 113–121 : фотогр. 
На фотогр.: Василь Григорович Кремень. – С. 113 ; Васильку 
10 місяців; Батьки В. Г. Кременя: Григорій Мусійович і Вар-
вара Іванівна. – С. 114 ; Однокурсники. У центрі В. Г. Кремень; 
У житті як на довгій ниві. – С. 115 ; Майбутній вчений-
філософ; Заступник декана філософського факультету по 
роботі з іноземними студентами КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – 
С. 116 ; Зустріч Василя Кременя з Михайлом Горбачовим 
у Карлових Варах; Заступник глави Адміністрації Президента 
України, керівник Управління внутрішньої політики із колек-
тивом управління, 1997. – С. 117 ; Народні депутати Леонід 
Кравчук і Василь Кремень. – С. 118 ; Василь Кремень з Борисом 
Патоном і Володимиром Шинкаруком. – С. 119 ; Зустріч 
із Папою Римським Іоанном Павлом ІІ; Спілкування земляків 
у часи прем’єрства Віктора Ющенка. – С. 120 ; Василь 
Кремень з Відділенням теорії та історії педагогіки АПН 
України. – С. 121. 

1128. Ткаченко, Л. Філософія Василя Кременя: Слово про вчителя 
/ Л. Ткаченко // Голос України. – 2007. – 22 черв. (№ 109). – С. 7 : 
фотогр. 
Про життєвий шлях «міністра трьох скликань», академіка 
НАН України і АПН України, президента АПН України 
В. Г. Кременя. 
На фотогр.: В. Г. Кремень з матір’ю. 
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1129. Ткаченко, Л. Час Василя Кременя : до 60-річчя від дня на-
родж. / Л. Ткаченко // Упр. освітою. – 2007. – Серп. (№ 16). – 
С. 1–2 : фотогр. 
Про Василя Григоровича Кременя – науковця і громадського 
діяча, міністра трьох скликань, депутата Верховної Ради 
України, його внесок у розвиток вітчизняної освіти у постра-
дянський період, коли він розвивав позиції щодо освіти і науки 
як пріоритетних галузей у стратегічних напрямах розвитку 
суспільства. 

1130. Ткаченко Л. Я твій син, Україно! / Л. Ткаченко // Освіта. – 
2007. – 20–27 черв. (№ 26/27). – С. 6–7 : фотогр. 
Нарис про життя і діяльність В. Г. Кременя. 

1131. Указом Президента України Віктора Ющенка : [за ваго-
мий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміц-
нення науково-технічного потенціалу України, підготовку 
наукових кадрів, багаторічну плідну наукову діяльність наго-
роджено орденом «За заслуги» І ступеня В. Г. Кременя – 
президента АПН України, д-ра філософ. наук, проф., акаде-
міка НАН і АПН України] // Освіта. – 2007. – 20–27 черв. 
(№ 26/27). – С. 1 : фотогр. 

1132. 60-річчя академіка НАН України В. Г. Кременя // Вісн. Нац. 
акад. наук України. – 2007. – № 7. – С. 64–65. 
Про трудову та наукову діяльність В. Г. Кременя. 

1133. Шулікін, Д. На часі створення нової редакції Закону України 
«Про вищу освіту» / Дмитро Шулікін // Освіта України. – 
2007. – 12 січ. (№ 1/2). – С. 2. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя у засіданні 
Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки, на 
якому обговорювалося законодавче забезпечення розвитку ви-
щої освіти в Україні. Учений окреслив проблеми, пов’язані із 
приєднанням до Болонського процесу, зокрема визначення місця 
ВНЗ І–ІІ р. а. у системі вищої освіти, становлення системи 
зовнішнього тестування. 

1134. Як сформувати європейця – мають сказати науковці Інсти-
туту проблем виховання АПН України / підгот. Лідія Тка-
ченко // Освіта. – 2007. – 18–25 квіт. (№ 19). – С. 2–3 : фотогр. 
Про виступ Василя Кременя на квітневому засіданні Президії 
АПН України, присвяченому роботі Інституту проблем вихо-
вання та перспективам його розвитку. 
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На фотогр.: Доповідає директор Інституту проблем вихо-
вання Іван Бех. У президії президент Василь Кремень і головний 
учений секретар АПН України Олександр Ляшенко. – С. 2 ; 
Василь Кремень, президент АПН України. – С. 3. 

2008 
1135. Андрущенко, В. Роздуми про освіту : Статті. Нариси. Інтер-

в’ю : наук.-попул. вид. / Віктор Андрущенко. – 2-ге вид., 
доповн. – К. : Знання України, 2008. – 819 с. : фотогр. – 
Бібліогр.: с. 695–712 (303 назви). 
Про президента АПН України В. Г. Кременя, науковця і дав-
нього друга В. П. Андрущенка, який підтримує у практичних 
починаннях, організаційній та управлінській діяльності див. 
с. 6, 390, 536. 
На фотогр.: В. Г. Кремень на Перших «Шинкаруківських філо-
софських читаннях» у Переяслав-Хмельницькому в 1998 р. – 
С. 12 1-ї кольор. вклейки між с. 128 і 129 ; В. Г. Кремень і това-
риство «Інтелект нації». – С. 2 2-ї кольор. вклейки між с. 256 і 
257 ; Міністр освіти і науки України В. Кремень на зустрічі у 
Посольстві України в Афінах (Греція). – С. 2 3-ї кольор. вклейки 
між с. 416 і 417 ; В. Г. Кремень на ХХІ конференції міністрів 
освіти країн Європи в Афінах (Греція) 2003 р. – С. 3 3-ї кольор. 
вклейки між с. 416 і 417 ; Міністр освіти і науки України 
В. Г. Кремень з ректором Національного педагогічного універ-
ситету ім. М. П. Драгоманова В. П. Андрущенком і президен-
том НАН України Б. Є. Патоном. – С. 13 3-ї кольор. вклейки 
між с. 416 і 417 ; В. Г. Кремень на вшануванні президента НАН 
України Б. Є. Патона як почесного доктора Національного 
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова 2004 р. – 
С. 14 3-ї кольор. вклейки між с. 416 і 417 ; В. Г. Кремень на 
підписанні Угоди про співробітництво з Міністром соціальної 
політики та праці України Михайлом Папієвим 2004 р. – С. 15 
3-ї кольор. вклейки між с. 416 і 417 ; Міністр освіти і науки 
України В. Г. Кремень вручає Почесну грамоту МОН України 
ректору НПУ ім. М. П. Драгоманова В. П. Андрущенку. – С. 10 
4-ї кольор. вклейки між с. 576 і с. 577 ; В. Г. Кремень на 
відкритті Міжнародної наукової конференції «Слов’янська 
педагогіка». – С. 12 5-ї кольор. вклейки між с. 704 і 705 ; 
В. Г. Кремень з давніми друзями: академіком В. П. Андрущен-
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ком та академіком І. А. Зязюном. – С. 13 5-ї кольор. вклейки 
між с. 704 і 705. 

1136. Бобир, О. Педагогічна спадщина Констянтина Ушинського 
у світлі сьогодення : виїзне засідання Президії АПН України 
/ О. Бобир // Пед. газета. – 2008. – Трав. – черв. (№ 5/6). – С. 4 : 
фотогр. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя у Всеук-
раїнській науково-практичній конференції «К. Д. Ушинський: 
актуальні проблеми української освіти і педагогічної науки», 
що відбулася в Чернігівському державному педагогічному уні-
верситеті ім. Т. Г. Шевченка. 

1137. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: 
стан,  проблеми,  тенденції  розвитку,  1991–2006 рр. :  наук.-
допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, 
І. П. Моісеєва, Л. І. Ніколюк, О. С. Микитенко ; наук. ред. 
Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Пед. 
думка, 2008. – 487 с. 
Відомості про праці В. Г. Кременя див. Іменний покажчик. – 
С. 173. 

1138. Гуревич, Р. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті – 
виклик ХХІ століття : міжнар. наук.-практ. конф. / Р. Гуревич 
// Пед. газета. – 2008. – Трав. – черв. (№ 5/6). – С. 6 : фотогр. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя у VІІІ Між-
народній науково-практичній конференції «Сучасні інформа-
ційні технології та інноваційні методики навчання в підго-
товці фахівців: методологія, теорія, досвід, перспективи», що 
проходила у Вінницькому державному педагогічному універси-
теті ім. Михайла Коцюбинського на базі Інституту матема-
тики, фізики і технологічної освіти. 

1139. Дічек, Н. Геній досвіду : до 120-річчя з дня народж. Антона 
Макаренка / Наталія Дічек // Пед. газета. – 2008. – Берез. 
(№ 3). – С. 4–5 : фотогр. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя в урочис-
тих зборах, присвячених ювілею Антона Макаренка. 
На фотогр.: Урочисті збори, Василь Кремень у президії. – 
С. 5. 

1140. Завальнюк, О. М. Кам’янець-Подільський національний уні-
верситет імені Івана Огієнка у добу незалежної України 



    165    

/ О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Поділь-
ський : Аксіома, 2008. – 765 с. : фотогр. 
Про роль В. Г. Кременя у вирішенні питання щодо відновлення 
на базі Кам’янець-Подільського державного педагогічного 
університету класичного Кам’янець-Подільського держав-
ного університету імені Івана Огієнка. – С. 41–42 : фотогр. 
Про В. Г. Кременя див. Іменний покажчик. – С. 740. 

1141. Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 
2007 рік / АПН України ; [відп. за вип.: Луговий В. І., 
Бурда М. І.]. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драго-
манова, 2008. – 288 с. 
Про результат проведеного академіком В. Г. Кременем 
у 2007 р. дослідження «Людиноцентризм як складова філосо-
фії освіти». – С. 9. 
Про загальні звітно-виборні збори АПН України, на яких 
проаналізовано наукову й організаційну діяльність Академії за 
звітний період (2002–2007 рр.), обрано керівництво Академії: 
президентом АПН України дійсного члена НАН і АПН 
України В. Г. Кременя. – С. 108–109, 137. 
Про наукову сесію «Розвиток педагогічної і психологічної 
науки в Україні», присвячену 15-річчю АПН України, на якій з 
доповіддю «Якісна освіта в контексті сучасних вимог» 
виступив президент АПН України В. Г. Кремень. – С. 110. 
Про нагородження низки співробітників АПН України дер-
жавними і відомчими нагородами, зокрема кавалером ордена 
«За заслуги» трьох ступенів став президент Академії 
В. Г. Кремень. – C. 141. 
Про журнал «Педагогіка і психологія», головним редактором 
якого є В. Г. Кремень. – С. 151. 
Відомості про опубліковані праці В. Г. Кременя. – С. 206. 

1142. Зінченко, В. Міністри освіти незалежної України : [про Петра 
Таланчука (1991–1994), Михайла Згуровського (1994–1999), 
Василя Кременя (1999–2005), Станіслава Ніколаєнка (2005–
2007), Івана Вакарчука (2007–2010)] / В. Зінченко // Відкритий 
урок : розробки, технології, досвід. – 2008. – № 1. – С. 12–14 : 
фотогр. 

1143. Іван Андрійович Зязюн: педагог, вчений, філософ : 
біобібліогр. покажч. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: 
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Штома Л. Н., Пономаренко Л. О. ; наук. консультант Нич-
кало Н. Г. ; наук. ред.: Ничкало Н. Г., Рогова П. І.]. – 2-ге вид., 
переробл. і доповн. – К., 2008. – 98 [1] с. – (Сер. «Академіки 
АПН України» ; вип. 14). 
Відомості про праці В. Г. Кременя див. Іменний покажчик. – 
С. 86. 

1144. Клименко, І. Європейська інтеграція освіти та науки : між-
нар. конф. / Ірина Клименко // Пед. газета. – 2008. – Груд. 
(№ 12). – С. 1–2 : фотогр. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя у ІІІ Між-
народній науково-практичній конференції «Вища освіта 
України у контексті інтеграції до європейського освітнього 
простору». 

1145. Кремень Василь Григорович // Академія педагогічних наук 
України : інформ. довід. / АПН України. – К. : Пед. думка, 
2008. – С. 7 : фотогр. 

1146. Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, 
державний діяч : бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономарен-
ко Л. О., Ніколюк Л. І. ; вступ. ст. Л. І. Ткаченко ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. – 2-ге вид., 
доповн. – К. : Т-во «Знання» України, 2008. – 166, [1] с. : 
фотогр. – (Сер. «Академіки АПН України» ; вип. 12). 
У біобібліографічному покажчику представлено науковий 
доробок В. Г. Кременя, доктора філософських наук, профе-
сора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка і 
президента АПН України. 

1147. Кузнецов, Ю. 15 років наукової дружби / Юрій Кузнецов 
// Пед. газета. – 2008. – Листоп. (№ 11). – С. 4 : фотогр. 
Про досвід співробітництва АПН України та академічних і 
навчальних закладів Польщі й презентацію праці В. Г. Кре-
меня «Філософія освіти» у Посольстві України у Варшаві. 

1148. Луговий, В. Болонський процес у вищій школі України 
/ Володимир Луговий, Микола Євтух, Іван Волощук // Пед. 
газета. – 2008. – Листоп. (№ 11). – С. 5 : фотогр. 
Про спільне засідання Президії АПН України, Ради ректорів 
вищих навчальних закладів ІІІ і ІV р. а. Запорізької області та 
вченої ради Запорізького національного технічного універси-
тету, на якому виступив президент АПН України В. Г. Кре-
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мень щодо адаптації вищої школи України до стандартів 
європейського простору вищої освіти. 

1149. На порядку денному – профільне навчання : заг. збори АПН 
// Пед. газета. – 2008. – Листоп. (№ 11). – С. 1 : фотогр. 
Про загальні збори АПН України, які відкрив президент АПН 
України В. Г. Кремень. 

1150. Одинадцята міжнародна виставка навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні – 2008» : [27–29 лют. 2008 р. 
у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася виставка 
«Сучасна освіта в Україні – 2008»] // Директор шк., ліцею, 
гімназії. – 2008. – № 1. – С. 109–111 : фотогр. 
Про відкриття Міжнародної виставки першим заступником 
міністра освіти і науки О. П. Гребельником та президентом 
АПН України В. Г. Кременем. 

1151. Розквіт на берегах Дніпра храм мудрості, краси, добра : про 
святкування 90-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара 
/ Інформ.-аналіт. агентство ДНУ ім. О. Гончара // Освіта. – 
2008. – 5–12 листоп. (№ 43/44). – С. 3 : фотогр. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя в урочис-
тостях. 
На фотогр.: Вручення мантії «Почесного доктора Дніпро-
петровського національного університету» В. Г. Кременю. 

1152. Романовський, О. Крок у майбутнє: проблеми формування 
національної еліти : IV Кримські пед. читання / Олександр 
Романовський, Світлана Сисоєва // Пед. газета. – 2008. – Лип. 
(№ 7). – С. 4 : фотогр. 
Про президента АПН України В. Г. Кременя, який очолив 
наукову спільноту учасників Кримських педагогічних читань 
від АПН України. 

1153. Світлана Олександрівна Сисоєва : бібліогр. покажч. / АПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. 
Г. М. Семендяєва ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. 
Л. О. Пономаренко]. – К., 2008. – 96 с. – (Ювіляри АПН 
України ; вип. 26). 
Про праці В. Г. Кременя див. Іменний покажчик. – С. 64. 

1154. В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001–2008 рр. : біб-
ліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Су-
хомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консультант 
О. В. Сухомлинська ; [наук. ред. П. І. Рогова]. – К. : Богда-
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нова А. М., 2008. – 195 с. – (Сер. «Видатні педагоги світу» ; 
вип. 3). 
Відомості про праці В. Г. Кременя див. Іменний покажчик. – 
С. 185. 

1155. Сучасна освіта в Україні : підведено підсумки Одинадцятої 
міжнар. вист. навч. закл. // Пед. газета. – 2008. – Берез. 
(№ 3). – С. 1–2 : фотогр. 
Про Міжнародну виставку навчальних закладів «Сучасна 
освіта в Україні – 2008», яку відкрили перший заступник 
міністра освіти і науки України О. П. Гребельник та прези-
дент АПН України В. Г. Кремень. 

1156. Ткаченко, В. М. Кремень Василь Григорович / Тка-
ченко В. М. // Енциклопедія історії України / НАН України, 
Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 5 : Кон – 
Кю. – С. 321 : фотогр. 

1157. Ткаченко, Л. Академії педагогічних наук України – 15 років 
/ Лідія Ткаченко // Рідна шк. – 2008. – № 1/2. – 2-га с. обкл. : 
5 фотогр. 
Про доповідь президента АПН В. Г. Кременя на науковій сесії 
«Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні», 
присвяченій 15-річчю з дня заснування АПН України, що від-
булася в Академії педагогічних наук України. 
На фотогр. 1: Василь Кремень ознайомлює учасників сесії 
з пятитомним науково-педагогічним виданням «Педагогічна і 
психологічна науки в Україні». 

1158. Ткаченко, Л. Буквар із 30-річним стажем / Лідія Ткаченко 
// Пед. газета. – 2008. – Верес. (№ 9). – С. 1 : фотогр. 
Про презентацію виставки «Сучасному українському Бук-
варю – 30 років», у відкритті якої взяв участь президент 
АПН України В. Г. Кремень. 

1159. Ткаченко, Л. Інформація з усіх галузей освіти і науки – у 
першій «Енциклопедії освіти» / Лідія Ткаченко // Пед. 
газета. – 2008. – Трав. – черв. (№ 5/6). – С. 1 : фотогр. 
Про презентацію Академією педагогічних наук України 
«Енциклопедії освіти», головним редактором якої є академік 
НАН України і АПН України Василь Кремень. 

1160. Ткаченко, Л. Крок вперед у поступу педагогічної науки 
України / Лідія Ткаченко // Рідна шк. – 2008. – № 6. – 2-га с. 
обкл. : фотогр. 
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Про презентацію наукового видання «Енциклопедія освіти», 
головним редактором якого є академік НАН України і АПН 
України В. Г. Кремень, що вийшло у видавництві «Юрінком 
інтер». 

1161. Ткаченко, Л. Моральність у ставленні до дитини : [про 
ІІІ Міжнар. й ХV Всеукр. пед. читання «Василь Сухомлин-
ський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи», 
Кіровоград – Павлиш – Київ за участю педагогів Росії, Китаю, 
Польщі] / матеріали підгот. Лідія Ткаченко // Освіта. – 2008. – 
19–26 листоп. (№ 45/46). – С. 7–9 : фотогр. 
Про виступ академіка НАН України і АПН України В. Кре-
меня на педагогічних читаннях. У вступному слові вчений 
відзначив ідею моральності у ставленні до дитини у творчій 
спадщині В. О. Сухомлинського та необхідність запозичення 
прийомів навчальної і виховної діяльності не лише з його 
теоретичного, а й методичного доробку. 

1162. Ткаченко, Л. Піднятися до Сухомлинського : до ювілею 
Василя Сухомлинського / Лідія Ткаченко // Пед. газета. – 
2008. – Жовт. (№ 10). – С. 1 : фотогр. 
Про ІІІ Міжнародні й ХV Всеукраїнські педагогічні читання 
«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, 
перспективи», що відбулися в Кіровограді – Павлиші – Києві. 
Відкрив Всеукраїнські педагогічні читання президент АПН 
України В. Г. Кремень. 

1163. Ткаченко, Л. Поступ педагогічної науки / Лідія Ткаченко 
// Уряд. кур’єр. – 2008. – 18 черв. (№ 110). – С. 20. 
Про презентацію наукового видання «Енциклопедія освіти», 
головним редактором якого є академік НАН України і АПН 
України В. Г. Кремень. 

1164. Товариству «Знання» України – 60 років : [26 верес. 2008 р. 
у Київ. міському будинку вчителя відбулося уроч. засід., 
присвяч. 60-річчю Т-ва «Знання» України, яке відкрив і про-
вів акад. НАН України, президент АПН України В. Г. Кре-
мень] // Наука і сусп.-во. – 2008. – № 9/10. – С. 24. 

2009 
1165. Алла Михайлівна Богуш – академік АПН України : бібліогр. 

покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухом-
линського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Айвазова Л. М. ; 
наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. 
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ред. Білоцерківець І. П.]. – 2–ге вид., доповн. та переробл. – 
К. : [б. в.], 2009. – 116 с. – (Сер. «Академіки АПН України» ; 
вип. 16). 
Про праці В. Г. Кременя див. Іменний покажчик. – С. 93. 

1166. Бойко, О. Щоб і тіло і душа / Оксана Бойко // Освіта. – 
2009. – 16–23 верес. (№ 41). – С. 3 : фотогр. 
Про святкування Дня фізкультури та спорту, під час якого 
відбулось відриття спорткомплексу «HI-jump» Київського 
університету права НАН України. Перед учасниками свята 
виступив президент АПН України В. Г. Кремень. 

1167. Відкрито центр професій / фото Елеонори Золотарьової 
// Пед. газета. – 2009. – Жовт. (№ 10). – С. 5 : фотогр. 
В Інституті професійно-технічної освіти АПН України, за 
підтримки Товариства технічного співробітництва Німеч-
чини у рамках українсько-німецького проекту «Реформа 
професійно-технічної освіти України з урахуванням енерго-
ефективності» відбулося відкриття Центру сучасних профе-
сій і технологій навчання за участі президента АПН України 
В. Г. Кременя. 

1168. Два погляди на «Білу книгу національної освіти» / підгот. 
Лідія Рапіна // Пед. газета. – 2009. – Верес. (№ 9). – С. 1–3 : 
[5] фотогр. – (Артеківські діалоги – 2009). 
Про участь президента АПН В. Г. Кременя в роботі ІІ Між-
народного освітнього форуму «Артеківські діалоги». 

1169. ХХІV Всесвітня зимова універсіада // Пед. газета. – 2009. – 
Лют. (№ 2). – С. 2 : фотогр. 
Про участь у зимових студентських іграх у Харбіні україн-
ської делегації на чолі з першим заступником міністра освіти 
і науки України О. П. Гребельником та президентом АПН 
України В. Г. Кременем. 

1170. Для модернізації освіти необхідна ефективна співпраця 
/ підгот. Лідія Рапіна ; фото Елеонори Золотарьової // Пед. 
газета. – 2009. – Квіт. (№ 4). – С. 4–5. 
Про обговорення звітної доповіді президента АПН України 
В. Г. Кременя на загальних зборах АПН України. 

1171. Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 
2008 рік / АПН України ; [відп. за вип.: Луговий В. І., 
Бурда М. І.]. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драго-
манова, 2009. – 329 с. 
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Про дослідження теми «Людиноцентризм як складова філо-
софії освіти» академіком В. Г. Кременем. Завдання націо-
нальної системи освіти й виховання на сучасному етапі 
розвитку українського суспільства полягає, на думку вченого, 
у необхідності охарактеризувати буття людини в її особис-
тісній унікальності через актуалізацію педагогічного впливу 
на неї з метою максимального розвитку її творчих можли-
востей. – С. 10. 
Про загальні збори АПН України та звітну доповідь прези-
дента АПН України академіка В. Г. Кременя, в якій підкрес-
лено, що вся наукова діяльність Академії зосереджувалася на 
інноваційній освітній політиці, теоретико-методологічному 
обґрунтуванні розвитку педагогічної і психологічної наук, 
дослідженні теоретичних, дидактичних та методичних засад 
розвитку освіти як цілісної неперервної системи, модернізації 
змісту навчання відповідно до нової структури школи, 
забезпеченні якісного психологічного супроводу навчально-
виховного процесу на різних освітніх рівнях, створенні і впро-
вадженні нових засобів та технологій навчання і виховання. – 
С. 122. 
Про методологічний семінар «Психолого-педагогічні засади 
розвитку особистості в освітньому просторі», де на пленар-
ному засіданні у виступі президента АПН України В. Г. Кре-
меня були розглянуті проблеми трансформації особистості 
в освітньому просторі сучасної цивілізації. – С. 126. 
Про організацію і проведення круглого столу на тему «Зако-
нодавче забезпечення інтеграції дослідницької і освітньої 
складових діяльності вищої школи в Україні», у роботі якого 
взяв участь президент АПН України В. Г. Кремень. – С. 127. 
Про видання «Енциклопедія освіти» – результат наполегливої 
праці науковців України на чолі з АПН України; головним 
редактором є президент Академії академік В. Г. Кремень. – 
С. 127. 
Про спільне засідання Президії АПН України, вченої ради Черні-
гівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка і учасників Всеукраїнської науково-практичної конфе-
ренції «К. Д. Ушинський і актуальні проблеми педагогічної 
науки і освіти», яке було присвячене 185-річчю К. Д. Ушин-
ського і проходило в Чернігівському державному педагогічному 



    172    

університеті. Із доповіддю «Ідеї К. Д. Ушинського в контексті 
сучасної епохи» виступив В. Г. Кремень. – С. 130. 
Про перебування делегації АПН України на чолі з президен-
том В. Г. Кременем у Республіці Польща з метою участі 
у презентації наукових праць українських і польських вчених 
«Філософія освіти», «Професійна освіта в Польщі та Україні 
в світлі змін» та Десятого польсько-українського щорічника 
«Професійна освіта: педагогіка і психологія». – С. 181. 
Про методологічний семінар АПН України «Диференціація 
навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: 
теорія, практика, перспективи», проведений Відділенням за-
гальної середньої освіти. На пленарному засіданні виступив із 
доповіддю президент АПН України В. Г. Кремень. – С. 198. 
Відомості про основні наукові праці В. Г. Кременя. – С. 243, 
254–255, 281. 

1172. Кращі освітяни 2008 року : [перелік номінантів] // Освіта. – 
2009. – 7–14 січ. (№ 1/2). – С. 5–7. 
Про президента АПН України В. Г. Кременя, визнаного кра-
щим освітянином року, лауреата відзнаки «Засвіти вогонь». – 
С. 6. 

1173. Кремень Василь Григорович // Флагмани освіти і науки 
України : кращі освітяни та науковці України : [довідк.-біогр. 
вид.]. – К. : Галактика-С, 2009. – С. 272– 273 : фотогр. 

1174. Курбатов, С. Знайти людину : спроби розв’язання проблем 
людини сучасною філософією освіти / Сергій Курбатов, Лідія 
Ткаченко // Освіта. – 2009. – 16–23 груд. (№ 52). – С. 6 : 
фотогр. 
Про науково-практичну конференцію «Філософія людино-
центризму: теорія, методологія, практика» в Інституті 
обдарованої дитини АПН України (15 грудня 2009 р.), на якій 
обговорювалася монографія президента АПН України, акаде-
міка В. Г. Кременя «Філософія людиноцентризму в страте-
гіях освітнього простору». 

1175. Курбатов, С. Концепція університету світового класу: Шан-
хайська версія : міжнар. конф. / Сергій Курбатов, Лідія 
Ткаченко // Пед. газета. – 2009. – Листоп. (№ 11). – С. 1–2 : 
фотогр. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя у Третій 
міжнародній конференції з питань створення університету 
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світового класу, яка відбулася 2–4 листопада в м. Шанхай 
(КНР) на базі Інституту вищої освіти Шанхайського 
університету Хіа Тон. 
На фотогр: Василь Кремень з учасниками конференції. – С. 1. 

1176. Луговий, В. Інститут вищої освіти: підсумок зробленого, 
осмислення нових завдань : [про збори колективу Ін-ту, 
присвячені 10-тій річниці заснування, які відбулися в Київ. 
будинку вчителя] / Володимир Луговий, Лідія Рапіна // Пед. 
газета. – 2009. – Лип. (№ 7). – С. 4 : фотогр. 
Про відкриття зборів та привітання В. Г. Кременем їхніх 
учасників та гостей. 

1177. Магістрів з аеронавтики готуємо разом // Пед. газета. – 
2009. – Черв. (№ 6). – С. 5. 
Про українську делегацію на чолі з президентом АПН України 
В. Г. Кременем, яка відвідала Політехнічний університет 
м. Турин (Італія). 

1178. Михайличенко, А. Відкриття «Центру енергоефективності» 
/ А. Михайличенко // Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 1. – 
С. 19. 
Про урочисте відриття Центру, в якому серед почесних 
гостей взяв участь президент АПН України В. Г. Кремень. 
На фотогр.: Василь Кремень серед учасників відкриття 
Центру в Інституті професійно-технічної освіти АПН 
України (11 лютого 2009 р.). – 1-ша і 2-га с. обкл. 

1179. Нагороджено переможців проекту «Добро починається 
з тебе» : [про пленар. засід. Нац. благод. форуму «Добро 
починається з тебе», яке відбулося 21 трав. 2009 р. в Київ. дит. 
академії мистецтв] // Пед. газета. – 2009. – Трав. (№ 5). – С. 1. 
Про участь у заході почесних гостей, серед яких був при-
сутній президент АПН України В. Г. Кремень. 

1180. Наукова школа академіка Олексія Чебикіна / Південноукр. 
держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [упоряд. І. М. Пиво-
варчик ; наук. ред. О. А. Копусь]. – О. : Друкар. дім, 2009. – 
94, [1] с. : 37 с. кольор. іл. – (Наук.-докум. сер. кн. «Наукові 
школи Південноукраїнського державного педагогічного уні-
верситету імені К. Д. Ушинського). 
На кольор. іл. між с. 64–65 є наступні фотогр.: Академік 
Олексій Чебикін знайомить президента АПН України 
В. Г. Кременя із системою викладання в університеті; Зустріч 
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академіків В. П. Андрущенка, В. Г. Кременя, О. Я. Чебикіна 
з академіком Російської академії В. В. Рубцовим та обгово-
рення проблем розвитку сучасної психологічної освіти, 
м. Москва; Академік Олексій Чебикін знайомить президента 
АПН України В. Г. Кременя з експериментом, що проводиться 
у ПНЦ АПН України. 

1181. Національна академія педагогічних наук України // Науко-
вий потенціал України. Київський літопис ХХІ століття. – К. : 
Стройкова Людмила Іванівна, 2009. – С. 10–30. 
Про В. Г. Кременя – президента АПН України, дійсного члена 
НАН України та АПН України. – С. 10–11. 

1182. Новий призов на службу майбутнього / фоторепортаж 
студента НПУ ім. Драгоманова Генадія Левіта // Освіта. – 
2009. – 26 серп. – 2 верес. (№ 39/40). – С. 2 : фотогр. 
Про урочистості з нагоди посвяти у студенти першокурсників 
Національного педагогічного університету ім. М. П. Дра-
гоманова, які відбувалися на сцені Національного палацу 
мистецтв «Україна». Серед почесних гостей був присутній 
голова наглядової ради НПУ ім. М. П. Драгоманова, президент 
АПН України В. Г. Кремень. 
На фотогр.: В. Г. Кремень перед мікрофоном. 

1183. Профілактика ВІЛ/СНІДу в профтехосвіті / фото Елеонори 
Золотарьової // Пед. газета. – 2009. – Черв. (№ 6). – С. 1 : 
фотогр. 
Президент АПН України В. Г. Кремень і представник Німець-
кого товариства технічного співробітництва (GTZ), керівник 
проекту з профілактики ВІЛ/СНІДу в Східній Європі Торстен 
Бреціна підписали Меморандум про співпрацю в рамках про-
екту «Профілактика ВІЛ/СНІДу в Східній Європі» між 
Німецьким товариством технічного співробітництва та 
Академією педагогічних наук України. 

1184. Рапіна, Л. Освіта і кар’єра – 2009 / Лідія Рапіна ; фото 
Максима Короденка // Пед. газета. – 2009. – Квіт. (№ 4). – 
С. 2 : фотогр. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя у від-
критті щорічної Міжнародної спеціалізованої виставки 
«Освіта та кар’єра – Абітурієнт 2009». 

1185. Рапіна, Л. Освіта часів української революції : 20 січня в Пед. 
музеї України відкрито Всеукр. вист. «Освітній ренесанс доби 
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Української революції» / Лідія Рапіна // Пед. газета. – 2009. – 
Січ. (№ 1). – С. 1 : фотогр. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя у від-
критті виставки. 

1186. Рапіна, Л. Роль університету в регіональному розвитку : 
виїзне засід. АПН / Лідія Рапіна // Пед. газета. – 2009. – Лип. 
(№ 7). – С. 1–2 : фотогр. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя у виїз-
ному засіданні АПН України. 

1187. Рапіна, Л. Центр енергоефективності – в Інституті проф-
техосвіти / Лідія Рапіна // Пед. газета. – 2009. – Лют. (№ 2). – 
С. 1 : фотогр. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя в урочис-
тому відкритті Центру енергоефективності Інституту про-
фесійно-технічної освіти АПН України в межах українсько-
німецького проекту «Реформа професійної освіти з ураху-
ванням енергоефективності». 

1188. Рапіна, Л. Шкільний учитель виграє битву за майбутнє 
України : [про Міжнар. наук. конф. «1020 років шкільної 
освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи», що 
відбулась у Київ. міськ. пед. ун-ті ім. Б. Д. Грінченка] / Лідія 
Рапіна // Пед. газета. – 2009. – Трав. (№ 5). – С. 1 : фотогр. 
Про виступ В. Г. Кременя, в якому він наголосив на проблемі 
людиноцентризму в освітній діяльності української школи 
у зв’язку з переходом до демократичної й толерантної педа-
гогіки. 

1189. Сігаєва, Л. Наукова співпраця вчених-педагогів України і 
Польщі / Лариса Сігаєва, Лідія Ткаченко // Освіта. – 2009. – 
27 трав. – 3 черв. (№ 21/22). – С. 8–9 : фотогр. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя в Міжна-
родній науково-практичній конференції під патронатом 
ЮНЕСКО «Проблеми освіти у Польщі та в Україні в кон-
тексті процесів глобалізації та євроінтеграції». Це – проект 
АПН України, який був здійснений у співпраці з Інститутом 
педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України на базі 
Житомирського державного університету ім. Івана Франка. 
На фотогр. 1: Відкриття конференції. Справа наліво: Василь 
Кремень, Петро Саух, Тадеуш Левовицький, Нелля Ничкало, 
Світлана Сисоєва. – С. 8. 
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1190. Ткаченко, Л. Спільною мовою освіти – до єдиного освіт-
нього простору / Лідія Ткаченко // Рідна шк. – 2009. – № 11. – 
2-га с. обкл. : 4 фотогр. 
Про Міжнародний семінар «Інтернаціоналізація пострадян-
ської університетської освіти», яким розпочався другий етап 
проекту «Імплементація західних освітніх стандартів у пост-
радянських країнах», що триває в рамках українсько-швед-
ських міжнародних зв’язків. На заході президент АПН України 
В. Г. Кремень підтвердив готовність Академії бути теоре-
тичним майданчиком для опрацювання найсучасніших техно-
логій у сфері міжнародної академічної співпраці. 
На фотогр. 1: Василь Кремень, Лі Бенніч-Бьоркман та Сергій 
Курбатов. 

1191. Філософія освіти : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. 
/ [авт. колектив: Т. Андрущенко, В. Бех, Ю. Бех та ін. ; за заг. 
ред. В. Андрущенка, І. Предборської]. – К. : Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2009. – 328 с. 
Про аксіологічну парадигму управління освітою В. Г. Кре-
меня, яка ґрунтується на використанні цінностей в якості 
основного інструмента організації та регуляції навчально-
виховного процесу. – С. 302. 
Про синергетичну парадигму управління освітою В. Г. Кре-
меня. – С. 303. 

1192. Віктор Ющенко, Іван Вакарчук та Василь Кремень зустрілися 
з лідерами ЗНО // Пед. газета. – 2009. – Лип. (№ 7). – С. 1. 
Про зустріч високих посадових осіб, у тому числі президента 
АПН України В. Г. Кременя, із кращими учасниками зовніш-
нього незалежного оцінювання. 

2010 
1193. Андрущенко, В. Управління педагогічним університетом : 

Статті. Доповіді. Звіти : 2003–2010 рр. : наук. вид. / Віктор 
Андрущенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : 
Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 944, [7] с. : 
фотогр. 
Про академіка НАН України, президента НАПН України, 
голову наглядової ради Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова В. Г. Кременя див. с. 5. 
На фотогр. : В. Г. Кремень див. с. 5, 29, 307, 311, 519, 520, 
710, 714. 
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1194. Баукова, У. Гуманізм освіти: любов – це джерело виховання 
/ Ульяна Баукова // Пед. газета. – 2010. – Лип. (№ 7). – С. 2 : 
фотогр. 
Про виступ із вітальним словом президента НАПН України 
В. Г. Кременя на українсько-турецькій філософсько-педаго-
гічній конференції «Григорій Сковорода і Фетхуллах Гюлен: 
своєчасність традиції гуманізму». 
На фотогр.: Василь Мадзігон, Василь Кремень, Володимир 
Сергійчук і Гарун Токак. 

1195. Виговська, О. Тринадцята міжнародна виставка навчальних 
закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» / Ольга Виговська 
// Директор шк., ліцею, гімназії. – 2010. – № 1. – С. 46–50. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя у від-
критті виставки. 

1196. Визначено пріоритетні завдання Академії на 2010 рік 
/ підгот. Лідія Рапіна ; фото Елеонори Золотарьової // Пед. 
газета. – 2010. – Квіт. (№ 4). – С. 2 : [5] фотогр. 
Про загальні збори НАПН України, на яких зі звітною 
доповіддю виступив президент НАПН України В. Г. Кремень. 

1197. Головне – якість і конкурентоспроможність вищої освіти 
/ підгот. Лідія Рапіна ; фото Максима Короденка // Пед. 
газета. – 2010. – Трав. (№ 5). – С. 3 : фотогр. 
Про розширену колегію Міністерства освіти і науки України, 
що відбулася в Харкові, присвячену розгляду питання роз-
витку вищої освіти в нашій державі, та участь президента 
НАПН України В. Г. Кременя в обговоренні доповіді міністра 
освіти і науки. 

1198. Горська, С. Всесвіт дитячої душі : нотатки нашого спецкора 
з І всеукр. з’їзду пед. працівників дошкіл. освіти / Світлана 
Горська // Освіта. – 2010. – 10–17 листоп. (№ 46). – C. 2. 
Про виступ президента АПН України В. Г. Кременя на з’їзді 
педагогічних працівників дошкільної освіти. Академік розгля-
нув проблему особистісно орієнтованого навчання, методо-
логії дитиноцентризму, залучення іноземного досвіду, необ-
хідності належного рівня матеріально-технічного забезпе-
чення галузі, поліпшення підготовки кадрів для дошкільних 
закладів. 

1199. Долганова, Л. Громадянська культура й визнання професії 
вчителя / Лілія Долганова // Пед. газета. – 2010. – Черв. 
(№ 6). – С. 1, 3. 
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Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя у 23 сесії 
Установчої конференції міністрів освіти країн-членів Ради 
Європи. 

1200. Долганова, Л. 23 сесія установчої конференції міністрів 
освіти країн-членів Ради Європи / Лілія Долганова // Директор 
шк., ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 190 : фотогр. 
Про президента НАПН України В. Г. Кременя, який був 
у складі української делегації на конференції у м. Любляни 
(Республіка Словенія). 

1201. Долганова, Л. НАПН України і «Майкрософт Україна» про-
довжують співпрацю / Лілія Долганова // Пед. газета. – 2010. – 
Квіт. (№ 4). – С. 1 : фотогр. 
Про робочу зустріч президента НАПН України В. Г. Кременя 
з представниками ТОВ «Майкрософт Україна». 

1202. Долганова, Л. Розмаїття дитячих талантів / Лілія Долганова 
// Пед. газета. – 2010. – Трав. (№ 5). – С. 2 : фотогр. 
Про ІІІ Всеукраїнську виставку-фестиваль «Обдаровані діти 
України», в урочистому відкритті якої взяв участь прези-
дент НАПН України Василь Кремень. 

1203. Долганова, Л. Україна – Корея: співпраця в освіті / Лілія 
Долганова // Освіта України. – 2010. – 2 лют. (№ 9). – C. 2 : 
фотогр. 
Про зустріч президента АПН України В. Г. Кременя з екс-
послом Республіки Корея в Україні професором Сеульського 
університету Хо Сун Чьол. 

1204. Долганова, Л. УМО та корейський університет планують 
співпрацювати / Лілія Долганова // Пед. газета. – 2010. – Січ. 
(№ 1). – С. 3 : фотогр. 
Про зустріч президента АПН України Василя Кременя з екс-
послом Республіки Корея в Україні, професором Сеульського 
університету Хо Сун Чьол. 

1205. Загальна середня освіта в Україні: 12 чи 11 років? / підгот. 
Лідія Рапіна ; фото Максима Короденка // Пед. газета. – 
2010. – Черв. (№ 6). – С. 1–3 : фотогр. 
Про парламентські слухання «Запровадження 12-річної загаль-
ної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подо-
лання». 
На фотогр.: Василь Кремень на парламентських слуханнях. – 
С. 1. 
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1206. Звіт про роботу Національної академії педагогічних наук 
України за 2009 рік / НАПН України ; [відп. за вип.: 
Луговий В. І., Бурда М. І.]. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту 
ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 342 с. 
Про роботу Відділення загальної педагогіки та філософії 
освіти, зокрема про завершене у 2009 р. дослідження акаде-
міка В. Г. Кременя «Людиноцентризм як складова філософії 
освіти», в якому визначено освіту як багатомірну і багато-
функціональну систему, побудовану на цивілізаційних засадах, 
як складову переходу від індустріального до науково-інфор-
маційного суспільства; висунуто й обґрунтовано принципи 
інтелектуального й духовного розвитку особистості в поєд-
нанні з цінностями освітнього процесу як важливими мо-
рально-духовними константами європейського та україн-
ського суспільства. – С. 11. 
Про звітну доповідь президента НАПН України, академіка 
В. Г. Кременя, в якій підкреслено, що вся діяльність академії 
спрямовувалась на наукове і методичне забезпечення пере-
творень в усіх ланках національної освіти, розвиток педаго-
гічної та психологічної наук, власне інституційне вдоскона-
лення. – С. 131. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя у пле-
нарному засіданні методологічного семінару, на якому пред-
метом обговорення стало питання «Реалізація європейського 
досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України». – 
С. 134. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя у виїз-
ному засіданні Президії НАПН України на базі Миколаїв-
ського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. – 
С. 137. 
Про публікації у науково-теоретичному та інформаційному 
журналі НАПН України «Педагогіка і психологія», головним 
редактором якого є В. Г. Кремень. – С. 178. 
Про українську делегацію, очолювану президентом НАПН 
України В. Г. Кременем, яка відвідала Політехнічний універ-
ситет м. Турин. Візит здійснено в рамках проекту Європей-
ського Союзу ТЕМРUS. – С. 201. 
Про методологічний семінар НАПН України «Реалізація євро-
пейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі 
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України», проведений Відділенням вищої освіти, на пленар-
ному засіданні якого виступив В. Г. Кремень. – С. 212. 
Відомості про публікації В. Г. Кременя. – С. 267–268, 300. 

1207. Камінецький, Я. Центр досліджень з професійної педагогіки 
відзначив 15-річчя / Ярослав Камінецький, Лариса Кубська 
// Пед. газета. – 2010. – Лют. (№ 2). – С. 4. 
Про виступ президента АПН України В. Г. Кременя на 
ІІІ Всеукраїнському педагогічному конгресі і VІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Сучасні освітні технології 
у професійній підготовці майбутніх фахівців». 

1208. Кафедра педагогічної творчості, 1989–2009 : інформ.-біб-
ліогр. покажч. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад.: 
Н. В. Гузій, Л. В. Савенкова, Т. В. Шестакова та ін. ; за заг. 
ред. Н. В. Гузій]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2010. – 39 с. 
Про видання президента НАПН України В. Г. Кременя див. с. 36. 

1209. Квітка, Д. ТОП-10 : Особистості, які зробили вагомий внесок 
у розвиток сучасної української освіти : [Лілія Гриневич, Іван 
Вакарчук, Ігор Лікарчук, Василь Кремень, Станіслав Ніко-
лаєнко, Олексій Онищенко, Петро Таланчук, Володимир 
Полохало] / Д. Квітка // Відкритий урок : розроб., технології, 
досвід. – 2010. – № 12. – С. 86–88. 

1210. Коваленко, О. Про наукову діяльність Національної академії 
педагогічних наук України за 2009 рік та завдання на 2010 рік : 
загальні збори НАПН України / Ольга Коваленко ; фотогр. 
Максима Короденка // Освіта України. – 2010. – 23 берез. 
(№ 23). – С. 4–5 : фотогр. 
Про виступ президента НАПН України В. Г. Кременя зі звіт-
ною доповіддю «Посилювати методологічний, науково-мето-
дичний супровід європейської інтеграції національної освіти 
України». 

1211. Коваленко, О. Дмитро Табачник: статус і місце кожної дер-
жави визначається її інтелектуальним потенціалом / Ольга 
Коваленко // Освіта України. – 2010. – 18 трав. (№ 35/36). – 
С. 1–2 : фотогр. 
Про урочисте засідання до Дня науки, що відбулося в кон-
ференц-залі Комітету України з питань науково-технічного 
та інноваційного розвитку, на якому виступив президент 
НАПН України В. Г. Кремень. 
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На фотогр.: Василь Кремень. – С. 1. 
1212. Короденко, М. Відбулося засідання оновленої колегії МОН 

/ Максим Короденко // Освіта України. – 2010. – 20 квіт. 
(№ 29). – С. 2 : фотогр. 
Про представлення міністром МОН України Д. В. Табач-
ником дійсних членів колегії, у тому числі президента НАПН 
України В. Г. Кременя. 
На фотогр:. Василь Кремень, Леонід Сачков. 

1213. Короденко, М. «Знання» – людям / Максим Короденко 
// Освіта України. – 2010. – 19 січ. (№ 5). – С. 1 : фотогр. 
Про виступ В. Г. Кременя – президента Товариства «Знання» 
на ІІ пленумі правління товариства. 

1214. Короденко, М. Василь Кремень: сучасна дитина має право на 
сучасну освіту / Максим Короденко // Освіта України. – 
2010. – 1 черв. (№ 41/42). – С. 2. 
Про конференцію «Яка школа потрібна Україні?», організо-
вану НАПН України напередодні Дня захисту прав дитини, на 
якій виступив президент НАПН України В. Г. Кремень. 

1215. Короденко, М. Оновлення підручників і програм / Максим Ко-
роденко // Освіта України. – 2010. – 16 лют. (№ 13). – С. 1–3 : 
фотогр. 
Про засідання колегії МОН, де одним із питань розгляду було 
оновлення підручників і програм з української мови. Прези-
дент АПН України В. Г. Кремень виступив за варіативність 
підручників, наклад яких є не меншим ніж 300 тис. примір-
ників. 

1216. Коротяєв, Б. Освіта – точка відліку / Борис Коротяєв // Ди-
ректор шк., ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 166–173. 
Про працю В. Г. Кременя «Філософія людиноцентризму 
в стратегіях освітнього простору». – С. 167. 

1217. Курбатов, С. Елітна освіта в Україні та у світі / Сергій 
Курбатов, Лідія Ткаченко // Освіта України. – 2010. – 24 груд. 
(№ 95). – С. 5 : фотогр. 
Про круглий стіл «Елітна освіта в Україні та світі в дзеркалі 
університетських рейтингів», що став фінальним у проекті 
«Університетські рейтинги в Україні», який відкрив президент 
НАПН України В. Г. Кремень. У виступі вчений наголосив на 
необхідності розширення наукових досліджень України, 
спільних для світового освітнього простору, і зазначив, що 
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НАПН України бере активну участь у розробленні теоретико-
методологічного підґрунтя формування систем рейтингування 
вітчизняних ВНЗ. 
На фотогр.: Василь Кремень, Сергій Курбатов. 

1218. Курбатов, С. Університетські рейтинги: pro et contra : круг-
лий стіл / Сергій Курбатов, Лідія Ткаченко // Пед. газета. – 
2010. – Груд. (№ 12). – С. 3. 
Про круглий стіл «Елітна освіта в Україні та світі в дзеркалі 
університетських рейтингів», що став фінальним у проекті 
«Університетські рейтинги в Україні», який відкрив прези-
дент НАПН України В. Г. Кремень. 

1219. Литвин, В. 25 червня – День народження Василя Кременя, 
президента Національної академії педагогічних наук України : 
[вітання до дня народження] / Володимир Литвин, Володимир 
Полохало, Леонід Сачков, Леонід Губерський // Освіта. – 
2010. – 23–30 черв. (№ 29/30). – С. 2 : фотогр. 
Вітання В. Г. Кременю до дня народження від Голови Верхов-
ної Ради України, голови Комітету з питань науки і освіти, 
голови Профспілки працівників освіти і науки України, рек-
тора КНУ імені Тараса Шевченка. 

1220. Володимир Іларіонович Луговий – віце-президент НАПН 
України, директор Інституту вищої освіти НАПН України : 
матеріали до біобібліогр. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пєєва С. П., Айвазо-
ва Л. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. 
Пономаренко Л. О. ]. – К. : Т-во «Знання» України, 2010. – 
63 с. – (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 17). 
Відомості про праці В. Г. Кременя див. Іменний покажчик. – 
С. 53. 

1221. Ляшенко, О. Сучасна школа має готувати випускників з ін-
новаційним мисленням і культурою / Олександр Ляшенко, 
Олександр Рудяков // Пед. газета. – 2010. – Жовт. (№ 10). – 
С. 3 : фотогр. 
Про відкриття В. Г. Кременем Міжнародного кримського пе-
дагогічного конгресу «Інновації в освіті». 
На фотогр.: Василь Кремень відкриває засідання. 

1222. Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади – 2010» 
// Директор шк., ліцею, гімназії. – 2010. – № 2. – С. 58–61 : 
фотогр. 
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Про урочисте відкриття 17–19 березня 2010 р. у Київському 
Палаці дітей та юнацтва міжнародної виставки, на якій 
серед почесних гостей був присутній президент АПН України 
В. Г. Кремень. 

1223. [Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник та Прези-
дент НАПН України Василь Кремень вітають ветеранів-осві-
тян з 65-ю річницею Перемоги] / фото Костянтина Голубєва 
// Рідна шк. – 2010. – № 6. – 1-ша с. обкл. : фотогр. 

1224. Найбільшим державним пріоритетом має стати дошкільна 
освіта / підгот. Лідія Рапіна ; фото Елеонори Золотарьової 
// Пед. газета. – 2010. – Листоп. (№ 11). – С. 4 : фотогр. 
Про доповідь президента НАПН України В. Г. Кременя на 
І Всеукраїнському з’їзді педагогічних працівників дошкільної 
освіти, що відбувся 5 листопада 2010 р. у Києві. 

1225. Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т 
енциклопед. дослідж. НАН України ; [уклад.: М. Г. Желєзняк, 
Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич]. – К. : [б. в.], 2010. – 475, [1] с. 
Зі змісту: Кремень Василь Григорович, доктор філософських 
наук (1991), академік НАПН (1995), НАНУ (2000) : [перелік 
біобібліографічних видань, присвячених вченому]. – С. 160. 

1226. Невтомний освітянин : до 60-річчя наук.-дослід. і пед. шляху 
Івана Жерносека / фото Елеонори Золотарьової // Пед. 
газета. – 2010. – Верес. (№ 9). – С. 3 : фотогр. 
Про відкриття виставки, присвяченої творчому доробку 
колишнього директора Центрального інституту вдоскона-
лення вчителів, колишнього члена колегії Міністерства 
освіти УРСР Івана Жерносека, на якій був присутній Василь 
Кремень. 

1227. Нові шляхи у професійній і вищій освіті // Пед. газета. – 
2010. – Жовт. (№ 10). – С. 2. 
Про виступ В. Г. Кременя на Міжнародному семінарі з освіт-
ньої політики «Нові шляхи в професійній та вищій освіті: чи 
могла би професійно орієнтована освіта сприяти забезпе-
ченню України висококваліфікованою робочою силою?». 

1228. Освіта для суспільства: роль учителя : конф. міністрів освіти 
країн-членів Ради Європи // Освіта України. – 2010. – 11 черв. 
(№ 44). – С. 1–2 : фотогр. 
Про міжнародну конференцію у м. Любляна (Республіка Сло-
венія), на якій була присутня українська делегація, до складу 
якої увійшов президент НАПН України В. Г. Кремень. 
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На фотогр.: Василь Кремень, Дмитро Табачник, президент 
Словенії Данило Тюрк. – С. 1. 

1229. Освіта і сучасні цивілізаційні зміни : заг. збори НАПН 
України / підгот. Лідія Рапіна ; фото Елеонори Золотарьової 
// Пед. газета. – 2010. – Листоп. (№ 11). – С. 1–3 : [7] фотогр. 
Про виступ президента НАПН України В. Г. Кременя на за-
гальних зборах Національної академії педагогічних наук 
України, який розглянув три аспекти: 1) вплив сучасних цивілі-
заційних змін на місце освіти в суспільстві; 2) вимоги до 
фахівця і корективи в освіті, щоб готувати людину до конку-
рентного життя; 3) зміни в освітньому просторі під впливом 
цивілізаційних процесів. 
На фотогр. 1: Володимир Голуб, Василь Мадзігон, Василь Кре-
мень, Дмитро Табачник, Володимир Луговий у президії. – С. 1. 

1230. Володимир Пащенко : бібліогр. покаж. / Полтав. нац. пед. 
ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 147 с. : 
фотогр. – (Серія: Науковці університету). 
Про видання президента НАПН України В. Г. Кременя див. 
Іменний покажчик. – С. 144. 

1231. Порохняк, К. Формувати інноваційну людину : закликав 
Василь Кремень у контексті підготовки фахівців аграрної 
сфери / Катерина Порохняк // Освіта. – 2010. – 7–14 квіт. 
(№ 17/18). – С. 7  : [2] фотогр. 
Про участь В. Г. Кременя в обговоренні Угоди про співпрацю 
між НАПН України та Міністерством аграрної політики 
України. У своєму виступі вчений порушив питання підго-
товки інноваційного професіонала. 

1232. Пріоритети освітньої політики : колегія МОН / фото 
Максима Короденка // Пед. газета. – 2010. – Серп. (№ 8). – 
С. 1–3 : фотогр. 
Про виступ В. Г. Кременя на засіданні розширеної колегії 
МОН України, що відбулося в Палаці культури НТУ України 
«КПІ». 
На фотогр.: В. Г. Кремень під час виступу. – С. 1. 

1233. Про єдиний в Україні Інститут духовного розвитку та його 
директора – Галину Шевченко // Директор шк., ліцею, гім-
назії. – 2010. – № 3. – С. 92 : фотогр. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя у свят-
кових урочистостях. 
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На фотогр.: В. Г. Кремень, президент НАПН України 
з Г. Шевченко. 

1234. Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономарен-
ко Л. О., Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. консультант 
Кизенко В. І. ; авт. вступ. ст.: Бібік Н. М., Кизенко В. І. ; наук. 
ред. Рогова П. І.]. – К. : [б. в.], 2010. – 185 с. 
Відомості про праці В. Г. Кременя див. Іменний покажчик. – 
С. 173. 

1235. Рапіна, Л. Діалог двох учителів : XVII Всеукраїнські Сухом-
линівські і VIII Всеукраїнські Захаренківські педагогічні 
читання на Черкащині : [пед. читання відбулися 18–19 трав. в 
м. Черкаси та с. Сахнівка Черкас. обл.] / Лідія Рапіна // Пед. 
газета. – 2010. – Трав. (№ 5). – С. 1 : фотогр. ; Черв. (№ 6). – 
С. 4 : фотогр. 
Про заключний виступ В. Г. Кременя на педагогічних читан-
нях, в якому президент НАПН України окреслив першочергові 
завдання, що постали перед усім українським суспільством. 

1236. Рапіна, Л. Рада Європи вивчає мовну освіту в Україні / Лідія 
Рапіна ; фото Елеонори Золотарьової // Пед. газета. – 2010. – 
Жовт. (№ 10). – С. 1. 
Про виступ президента НАПН України В. Г. Кременя на 
зустрічі в МОН України з експертами Ради Європи з питань 
моніторингу мовної освіти. 

1237. Рапіна, Л. Цьогорічні підсумки і плани на 2011 / Лідія Рапіна 
// Пед. газета. – 2010. – Груд. (№ 12). – С. 1 : фотогр. 
Про чергове засідання Президії НАПН, що відбулося 16 грудня 
2010 р. за участі президента НАПН України В. Г. Кременя. 
На фотогр.: Едуард Помиткін, Василь Мадзігон, Василь 
Кремень. 

1238. Рапіна, Л. Як модернізувати підготовку вчителів : виїзне 
засідання НАПН України : [про спільне засід. Президії НАПН 
України і вченої ради Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки на 
тему «Модернізація підготовки педагогічних кадрів в універ-
ситеті в умовах євроінтеграції»] / Лідія Рапіна // Пед. газета. – 
2010. – Лип. (№ 7). – С. 1–2 : фотогр. 
Про вручення Василем Кременем найвищої відзнаки Академії – 
Золотої медалі Костянтина Ушинського провідним ученим 
Волинського національного університету в галузі педагогіки. 
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Про доповідь Василя Кременя перед викладачами  та вчите-
лями щодо виховання дитини ХХІ століття. 

1239. Регейло, І. Програма спільної діяльності міністерства і ака-
демії: підсумки реалізації / Ірина Регейло, Тетяна Куліш ; 
фото Елеонори Золотарьової // Пед. газета. – 2010. – Груд. 
(№ 12). – С. 2 : фотогр. 
Про чергове засідання Президії НАПН України за участі 
президента НАПН України Василя Кременя, на якому під-
бито підсумки виконання Програми спільної діяльності МОН 
України та НАПН України на 2008–2010 рр., затвердженої 
постановою Колегії МОН України і Президії НАПН України, 
та визначено пріоритети співпраці на наступні роки. 
На фотогр.: Василь Мадзігон, Євген Суліма, Василь Кремень, 
Володимир Луговий. 

1240. Розпочато роботу над новим держстандартом // Освіта України. –  
2010. – 16 листоп. (№ 85). – С. 1–2 : фотогр. 
Для підготовки нової редакції Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої освіти, удосконалення змісту та 
структури шкільної освіти створено комітет, який очолив 
президент НАПН України В. Г. Кремень. 
На фотогр.: Дмитро Табачник та Василь Кремень. – С. 1. 

1241. Рудько, С. Зібралися, щоб звірити досягнення : міжнар. вист. 
«Сучасні навчальні заклади – 2010» / Світлана Рудько, Віталій 
Сокол // Освіта. – 2010. – 17–24 берез. (№ 13/14). – С. 4–5 : 
фотогр. 
Про президента НАПН України В. Г. Кременя, який взяв 
участь у церемонії урочистого відкриття і оглянув експо-
зицію виставки. 
На фотогр.: Виступає Василь Кремень. – С. 4. 

1242. Семенченко, Н. Министры образования и науки Украины 
/ Наталия Семенченко // Образование в Украине / Наталия 
Семенченко. – К. : Саммит-книга, 2010. – С. 114–123 : фотогр. 
Оцінка діяльності В. Г. Кременя як міністра освіти і науки 
України (1999–2005 рр.). – С. 116–117. 
На фотогр.: Василь Григорович Кремень. – Кольор. вклейка 
між с. 232–233. 

1243. Солодовник, О. Україна – п’ять років у Болонському процесі : 
[круглий стіл, присвячений упровадженню Болонського про-
цесу] / Олена Солодовник // Освіта України. – 2010. – 15 черв. 
(№ 45). – С. 5 : фотогр. 
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На фотогр.: Дмитро Табачник, Валерій Геєць, Леонід Губер-
ський, Василь Кремень. 

1244. Таланова, Ж. Всеукраїнський інформаційний день Програми 
Темпус / Жанна Таланова // Пед. газета. – 2010. – Січ. (№ 1). – 
С. 6. 
Про участь президента АПН України В. Г. Кременя у семі-
нарі «Всеукраїнський інформаційний день Програми Темпус». 

1245. Таланова, Ж. Стан і проблеми участі України в Болонському 
процесі / Жанна Таланова ; фото Елеонори Золотарьової 
// Пед. газета. – 2010. – Черв. (№ 6). – С. 6. 
Про круглий стіл «Стан та проблеми участі України в Болон-
ському процесі», що відбувся 1–2 червня 2010 р. в НАПН 
України, який відкрив президент НАПН України В. Г. Кремень. 
На фотогр:. Василь Кремень, Дмитро Табачник, Клаудія 
Фішер. 

1246. Ткаченко, Л. АПН України в інформатизації освіти / Лідія 
Ткаченко // Рідна шк. – 2010. – № 3. – С. 75–76. 
Про чергове засідання Президії Академії, на якому розглядалися 
питання про дослідження проблем створення електронних 
навчальних ресурсів для загальноосвітньої школи. В. Г. Кремень 
у своєму виступі наголосив, що АПН України має охопити 
дослідженнями напрями від методологічного обґрунтування 
інформатизації освіти, підготовки людини і суспільства до 
життєдіяльності в нових умовах до практичного втілення 
ідей у навчальних і методичних розробках. 

1247. Ткаченко, Л. Виникнення нового мислення : НАПН України 
як фактор інформатизації сусп-ва / Лідія Ткаченко // Упр. 
освітою. – 2010. – Трав. (чис. 10). – С. 10–12 : фотогр. 
Про виступ президента НАПН України В. Г. Кременя під час 
чергового засідання Президії Академії, на якому розглядалися 
питання про дослідження проблем створення електронних 
навчальних ресурсів для загальноосвітньої школи. 

1248. Ткаченко, Л. Інформаційна культура у суспільстві знань 
/ Лідія Ткаченко // Освіта. – 2010. – 3–10 берез. (№ 11). – С. 4–
5 : фотогр. 
Про засідання Президії АПН України і виступ на ньому 
В. Г. Кременя, який наголосив, що основне завдання Академії 
вбачається в організації та здійсненні досліджень проблем 
створення електронних навчальних ресурсів і прогнозування 
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освітньої політики щодо розроблення й запровадження нових 
інформаційних технологій в освіті. 
На фотогр:. Василь Кремень. – С. 4. 

1249. Ткаченко, Л. Україна – Польща: проблеми підготовки вчи-
теля // Освіта України. – 2010. – 14 трав. (№ 33/34). – С. 6 : 
фотогр. 
Про збірник «Освітні парадигми та підготовка вчителів» за 
редакцією академіка НАПН України Василя Кременя, інозем-
ного члена НАПН України Тадеуша Левовицького, члена-ко-
респондента НАПН України Світлани Сисоєвої, видання 
якого здійснено у Польщі до наукової конференції «Освітні 
парадигми та підготовка вчителя». 

1250. Лідія Іванівна Ткаченко – науковець, журналіст : бібліогр. 
покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлин-
ського ; [упоряд.: Айвазова Л. М., Ніколюк Л. І., Пєєва С. П., 
Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А. ; наук. ред. Рогова П. І. ; 
бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцеркі-
вець І. П.]. – К. : [Інформ. Системи], 2010. – 144 с. – (Сер. 
«Ювіляри НАПН України» ; вип. 30). 
Відомості про праці В. Г. Кременя див. Іменний покажчик. – 
С. 121. 

1251. Тринадцята міжнародна виставка навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні – 2010» // Директор шк., ліцею, 
гімназії. – 2010.  – № 1. – С. 46–49 : фотогр. 
Про відкриття 24–26 лютого 2010 р. у Київському Палаці 
дітей та юнацтва міжнародної виставки, на якій серед по-
чесних гостей був присутній президент АПН України 
В. Г. Кремень. 

1252. У ЄС шукають нові шляхи розвитку професійної освіти 
// Пед. газета. – 2010. – Груд. (№ 12). – С. 3. 
Про участь В. Г. Кременя у роботі конференції «Зміцнення 
зв’язків з ринком праці – пошук нових шляхів розвитку про-
фесійної освіти у сучасну епоху», яка відбулася в Турині 
(Італійська Республіка). 
Про виступ В. Г. Кременя на пленарному засіданні з доповіддю 
«Взаємозв’язок освітніх маршрутів і потреб у професійних 
кваліфікаціях: досвід України». 

1253. Україна наукова = Science in Ukraine : довідк.-імідж. вид. 
Т. 2 : Національна академія педагогічних наук України / [авт.-
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упоряд. Болгов В. В.]. – К. : Укр. акад. геральдики, товар. 
знаку та логотипу, 2010. – 159 с. : фотогр. – Відомості доступ-
ні також з Інтернету: http://who-is-who.com.ua/book/ 
apnu2008info.html. 
Про обрання дійсного члена АПН України В. Г. Кременя на за-
гальних зборах АПН України 17–18 грудня 1997 р. президентом 
Академії.  – С. 4. 
Кремень Василь Григорович – президент академік НАПН 
України : [біогр. довідка]. – С. 7 : фотогр. На фотогр.: Зустріч 
глави держави з випускниками ; Відзначення 90-річчя НАН 
України з Б. Є. Патоном. 
Василь Григорович Кремень – у складі Відділення загальної 
педагогіки та філософії освіти НАПН України. – С. 18. 

1254. Українська та рідні мови в школах національних меншин 
// Пед. газета. – 2010. – Січ. (№ 1). – С. 2 : [3] фотогр. 
Про грудневе засідання Президії АПН України, на якому було 
розглянуто результати дослідження проблем науково-мето-
дичного забезпечення навчання української мови та рідних 
мов у школах національних меншин України, яке здійснював 
Інститут педагогіки АПН України. 
На фотогр. 1: Василь Мадзігон, Василь Кремень, Володимир 
Луговий. 

1255. Фесик, О. Як модернізувати підготовку вчителя : виїзне засі-
дання НАПН України / Олеся Фесик, Лідія Рапіна // Пед. 
газета. – 2010. – Лип. (№ 7). – С. 1–2 : фотогр. 
Про виїзне засідання Президії НАПН України спільно з вче-
ною радою Волинського Національного університету ім. Лесі 
Українки під головуванням президента НАПН України 
В. Г. Кременя. 
На фотогр.: Волинський національний університет ім. Лесі 
Українки вітає учасників виїзного засідання на чолі 
з В. Г. Кременем. – С. 1. 

1256. Шевнін, О. Освітяни-аграрії стажуватимуться в Академії 
педнаук / Олексій Шевнін // Освіта України. – 2010. – 23 квіт. 
(№ 30). – С. 4 : фотогр. 
Про обговорення підготовки Угоди про співробітництво Мін-
агрополітики України й НАПН України, в якому взяв участь 
президент НАПН України В. Г.  Кремень. 
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На фотогр.: Представники обох сторін: Володимир Шев-
ченко, Микола Хоменко, Тетяна Іщенко, Василь Кремень, 
Нелля Ничкало. 

1257. Шулікін, Д. Доповнено список підручників, що видавати-
муться за держзамовленням / Дмитро Шулікін // Освіта 
України. – 2010. – 1 черв. (№ 41/42). – С. 2 : фотогр. 
Про чергове засідання колегії МОН України під головуванням 
Д. В. Табачника, на якому був присутній президент НАПН 
України В. Г. Кремень. 
На фотогр.: Борис Жебровський, Максим Луцький, Василь 
Кремень, Леонід Сачков. 

1258. Шулікін, Д. Зменшити термін навчання і підвищити якість 
освіти / підгот. Дмитро Шулікін ; фотогр. Максима Короденка 
// Освіта України. – 2010. – 15 черв. (№ 45). – С. 1–3 : фотогр. 
Про обговорення у Верховній Раді проблеми введення 12-річної 
загальної середньої освіти в Україні, в якому взяли участь 
керівники МОН України, НАПН України, ректори вищих нав-
чальних закладів, представники громадських організацій, серед 
яких був присутній президент НАПН України В. Г. Кремень. 
На фотогр.: Василь Кремень серед учасників парламентських 
слухань. – С. 2. 

1259. Ювілей основної вищої педагогічної школи України // Пед. 
газета. – 2010. – Січ. (№ 1). – С. 1 : [3] фотогр. 
Про участь Президента АПН України В. Г. Кременя в урочис-
тостях з нагоди 175-річчя Національного педагогічного уні-
верситету ім. М. П. Драгоманова. 
На фотогр. 2: Василь Кремень, Валерій Геєць та Юрій 
Богуцький. 

2011 
1260. Академія розширює міжнародну співпрацю / підгот. Лідія 

Рапіна ; фото Елеонори Золотарьової // Пед. газета. – 2011. – 
Січ. (№ 1). – С. 2 : фотогр. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя у засі-
данні Президії НАПН України, яка розглянула питання про 
міжнародне наукове співробітництво НАПН України за 
2008–2010 роки. 

1261. Роман Антонович Арцишевський : біобібліогр. покажч. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Наук.-
метод. центр світоглядної освіти молоді ; [упоряд. і авт. вступ. 
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сл. І. Я. Коцан]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
2011. – 58, [1] с. 
Про основні віхи життя і творчості професора Р. А. Арци-
шевського, його відгук про талановитого філософа,науковця і 
державного діяча В. Г. Кременя. 
На фотогр.: Р. А. Арцишевський на зустрічі з В. Г. Кременем, 
2008 р. – С. 58. 

1262. Володимир Павлович Бех : біобібліогр. покажч. / М-во 
освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; 
[голов. ред. Г. І. Волинка ; відп. ред.: А. А. Кравченко, 
Л. Л. Макаренко ; уклад.: Л. В. Савенкова, Н. І. Тарасова]. – 
К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 170 с. : 
фотогр. – (Серія «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»). 
На фотогр. (зліва направо): В. П. Бех, В. П. Андрущенко, Свя-
тійший Патріарх Філарет, В. Г. Кремень на прийомі у Його 
Святості Філарета (2009). – С. 165. 

1263. Виговська, О. День української освіти в Росії : НАПН 
у Москві / Ольга Виговська, Тетяна Годецька // Директор шк., 
ліцею, гімназії. – 2011. – № 4. – С. 49–58 : фотогр. 
Про нагородження президента НАПН України В. Г. Кременя 
золотою медаллю Російської академії освіти. – С. 50. 

1264. Гончаренко, С. Кремень Василь Григорович / Гончаренко С. 
// Український педагогічний енциклопедичний словник 
/ Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, доповн. й виправл. – Рівне : 
Волин. обереги, 2011. – С. 244. 

1265. Горська, С. Ім’я на прапорі університету і в бронзі на столич-
ній площі / С. Горська // Освіта. – 2011. – 31 серп. – 7 верес. 
(№ 35/36). – С. 11 : фотогр. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя у від-
критті пам’ятника Борису Грінченку. 

1266. Діалог між Україною й Туреччиною продовжується // Пед. 
газета. – 2011. – Трав. (№ 5). – С. 3–4. 
Про виступ Президента НАПН України В. Г. Кременя на дру-
гому етапі Міжнародної наукової конференції «Двадцять 
років діалогу взаєморозуміння і взаємодії між незалежною 
Україною й Туреччиною». 

1267. Дні освіти і науки України в Росії : міжнародна співпраця 
// Пед. газета. – 2011. – Верес. (№ 9). – С. 1 : фотогр. 
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Про Дні освіти і науки України в Російській Федерації та 
нагородження президента НАПН України В. Г. Кременя золо-
тою медаллю Російської академії освіти. 

1268. Довбищенко, В. Цілісний погляд на освіту і її розвиток / Во-
лодимир Довбищенко ; фото Елеонори Золотарьової // Пед. 
газета. – 2011. – Лют. (№ 2). – С. 1, 3 : фотогр. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя в Між-
народній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта 
в Україні-2011». 

1269. Долганова, Л. Готувати лідерів покликані університети 
/ Лілія Долганова // Пед. газета. – 2011. – Листоп. (№ 11). – 
С. 1 : фотогр. 
Про робочу зустріч, яку провели президент НАПН України 
Василь Кремень і віце-президент НАПН України Володимир 
Луговий з Маршаллом Крістенсеном, д-ром іст. наук, прези-
дентом і засновником Фонду сприяння освіті, ректором і 
засновником Казахсько-американського вільного університету. 

1270. Долганова, Л. Нагороди від «Українського літопису» / Лілія 
Долганова ; фото Елеонори Золотарьової // Пед. газета. – 
2011. – Листоп. (№ 11). – С. 3 : фотогр. 
Про історико-культурний проект «Український літопис», 
у рамках якого відбулися урочистості з нагоди 20-ї річниці 
підтвердження на Всенародному референдумі Акту проголо-
шення незалежності України. Пам’ятними знаками були 
нагороджені перший Президент України Леонід Кравчук, 
академік НАН України і НАПН України, президент НАПН 
України Василь Кремень, доктор юридичних наук і професор, 
заслужений юрист України Василь Костицький. 
На фотогр.: Вручення нагороди Василю Кременю. 

1271. Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук Ук-
раїни у 2010 році / НАПН України ; [відп. за вип.: Луговий В. І., 
Бурда М. І.]. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгома-
нова, 2011. – 367 с. 
Про започатковане академіком В. Г. Кременем у 2010 р. дослі-
дження на тему «Філософія людиноцентризму як основа 
формування творчої особистості «суспільства знань». – С. 12. 
Про звітну доповідь президента НАПН України академіка 
В. Г. Кременя на загальних зборах НАПН України у березні 
2010 р., у якій підкреслено, що основні зусилля Академії 
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спрямовувалися на забезпечення якості досліджень, розроб-
лення методологічних, науково-методичних засад організації, 
функціонування, розвитку усіх освітніх рівнів відповідно до 
людиноцентристської концепції формування успішної, конку-
рентоздатної людини інноваційного типу у контексті націо-
нального самовизначення та європейської інтеграції україн-
ського суспільства, глобалізаційних викликів. – С. 128. 
Про виступ президента НАПН України В. Г. Кременя на тре-
тій сесії загальних зборів НАПН України про сучасні цивілі-
заційні зміни. – С. 123. 
Про методологічний семінар 17 листопада 2010 р. «Соці-
ально-психологічні чинники взаємодії суспільства та освіти», 
пленарне засідання якого відкрив президент НАПН України 
В. Г. Кремень. – С. 136. 
Про проведення 1–2 червня 2010 р. круглого столу «Стан та 
проблеми участі України в Болонському процесі», який відкрив 
президент НАПН України В. Г. Кремень. У своєму виступі 
вчений відзначив важливість публічного обговорення проблем 
реформування вищої освіти України відповідно до положень 
Болонського процесу із залученням широкої освітянської 
громадськості. – С. 136–137. 
Про виїзне засідання Президії НАПН України на базі Волин-
ського національного університету ім. Лесі Українки, на 
якому предметом обговорення було питання «Модернізація 
підготовки педагогічних кадрів в університеті в умовах 
євроінтеграції». Головував на засіданні президент НАПН 
України В. Г. Кремень, який зазначив, що в Україні потрібно 
виховувати дитину ХХІ століття, а для цього педагоги 
повинні якісно працювати, постійно вдосконалювати не лише 
знання дисципліни, а й знання людських якостей школярів. – 
С. 139–140. 
Про публікації в журналі «Педагогіка і психологія», головним 
редактором якого є В. Г. Кремень. – С. 181. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя 
у зустрічі, яка відбулася у рамках співпраці з Радою Європи 
5 жовтня 2010 р. з її експертами, під час якої обговорено 
стан іншомовної політики в системі загальної середньої 
освіти та вироблено рекомендації для поліпшення якості і 
практичного спрямування мовної освіти в Україні. – С. 193. 
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Про видання польською мовою наукової праці В. Г. Кременя 
«Філософія освіти». – С. 198. 
Про виступ В. Г. Кременя на пленарному засіданні методоло-
гічного семінару «Безперервна професійна освіта в контексті 
європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз» та участь 
у методологічному семінарі «Соціально-психологічні чинники 
взаємодії суспільства та освіти». – С. 218. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя у круг-
лому столі «Поліфункціональна діяльність директора сучас-
ного навчального закладу в умовах інноваційних пере-
творень». – С. 232. 
Відомості про опубліковані праці В. Г. Кременя. – С. 279, 315. 

1272. Знання – фундамент життя. Василь Кремень // 100 особис-
тостей України, 1991–2011 / Ігор Шаров. – К., 2011. – С. 232–
233 : фотогр. 
Про основні дати життя вченого, посади, які він займає, 
його наукові звання, відомі праці, державні нагороди. 

1273. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному про-
цесі // Пед. газета. – 2011. – Лип. (№ 7). – С. 1–2 : [2] фотогр. 
Про розширене засідання Президії НАПН України, Ради рек-
торів вищих навчальних закладів Одеського регіону, вченої 
ради Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 
та Управління освіти і науки Одеської міської ради в Одесі, 
яке відкрив президент НАПН України В. Г. Кремень. 
На фотогр. 1: В. Г. Кремень з учасниками виїзного засідання ; 
на фотогр. 2: М. І. Бурда, В. І. Луговий, В. Г. Кремень, 
П. П. Воробієнко. 

1274. Календар знаменних і пам’ятних дат Cумщини на 2012 рік 
/ Упр. культури і туризму Cумської облдержадмін., Облас. 
універс. наук. б-ка ; [упоряд. О. К. Линник]. – Суми : [б. в.], 
2011. – 45 с. : фотогр., мал. – Бібліогр. в кінці ст. 
Про ювілейну дату – 65 років з дня народження президента 
НАПН України В. Г. Кременя. – С. 6. 

1275. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педа-
гогічної науки на 2012 рік / упоряд.: Л. І. Ніколюк, Л. О. Ду-
бова ; наук. ред.: П. І. Рогова, Л. О. Пономаренко // Шкіл. б-ка 
плюс. – 2011. – Листоп. (№ 21/22). – С. 3–62 ; Шкіл. світ. – 
2011. – Груд. (№ 45). – С. 3–96. 
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Про В. Г. Кременя див. розділ III «Науковці НАПН України – 
ювіляри 2012 р.» 

1276. Кардинальні завдання інформатизації освіти / фото Елео-
нори Золотарьової // Пед. газета. – 2011. – Листоп. (№ 11). – 
С. 2 : фотогр. 
Про загальні збори НАПН України «Інформатизація освіти 
в Україні: стан, проблеми, перспективи», які відбулися в Інсти-
туті педагогіки під головуванням президента НАПН України 
В. Г. Кременя. 

1277. Качалова, А. ХІV конкурс шкільних газет стане міжнарод-
ним / Анастасія Качалова // Пед. газета. – 2011. – Лют. 
(№ 2). – С. 2 : фотогр. 
Про підтримку президентом НАПН України В. Г. Кременем 
проведення конкурсу. 

1278. Олександр Васильович Киричук – академік НАПН України, 
доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти Ук-
раїни : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пєєва С. П., Пономарен-
ко Л. О., Стельмах Н. А. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. 
Пономаренко Л. О.]. – К. : [б. в.], 2011. – 82 с. 
Відомості про праці В. Г. Кременя див. Іменний покажчик. – 
С. 71. 

1279. Коваленко, О. Проект закону «Про вищу освіту» вже підго-
товлений / Ольга Коваленко ; фото Ольги Коваленко // Освіта 
України. – 2011. – 14 січ. (№ 3/4). – С. 1–2 : фотогр. 
Про засідання президії Спілки ректорів вищих навчальних 
закладів України з обговорення проекту Закону України «Про 
вищу освіту», в якому взяв участь президент НАПН України 
В. Г. Кремень. 

1280. Кращі освітяни 2010 року // Освіта. – 2011. – 5–12 січ. 
(№ 1). – С. 4. 
Про В. Г. Кременя, президента НАПН України, визнаного кра-
щим освітянином року, лауреатом відзнаки «Засвіти вогонь». 

1281. Кремень Василь Григорович // Флагмани освіти і науки 
України : [довідк.-біогр. видання / упоряд.: Г. І. Захарченко, 
Р. В. Захарченко ; наук. консультант Анатолій Шаблій]. – К. : 
Галактика-С, 2011. – С. 329 : фотогр. 

1282. Кремень Василь Григорович [Електронний ресурс] // Вікі-
педія : віл. енцикл. – Текст. дані. – К., 2011. – Режим доступу: 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/Кремень_Василь_Григорович (дата 
звернення: 2.02.12). – Назва з екрана. 

1283. Кремень Василь Григорович [Електронний ресурс] // Ен-
циклопедія Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. – Текст. дані. – К., 2011. – Режим доступу: 
http://wiki.univ.kiev.ua/index.php?title=Кремень_Василь_Григоро
вич (дата звернення: 2.02.12). – Назва з екрана. 

1284. Василь Кремень (Академія педагогічних наук) [Електронний 
ресурс] // Компас : рейтинг укр. вищ. навч. закл. за рівнем 
задоволеності освітою. – Текст. дані. – К., 2011. – Режим 
доступу: http://www.yourcompass.org/ua/about/experts.php (дата 
звернення: 4.04.12). – Назва з екрана. 
В. Г. Кремень увійшов до складу Експертної ради, яка забез-
печує необхідний рівень прозорості пілотного рейтингу 
вищих навчальних закладів України «Компас» і його відповід-
ність міжнародній практиці. Подано також біографічну 
довідку. 

1285. Кремень Василь Григорович – президент, академік НАПН 
України [Електронний ресурс] // Національна академія педа-
гогічних наук України. – Текст. дані. – К., 2011. – Режим 
доступу: http://naps.gov.ua/ua/structure/leadership/president/ 
(дата звернення: 3.02.12). – Назва з екрана. 

1286. Кузьмінський, А. Педагогічна наука на тлі подій і явищ 
ХХІ століття : [про IV Укр.-пол. форум «Розвиток педагогіч-
них наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття», що 
відбувся 23–25 трав. 2011 р. в Черкас. нац. ун-ті ім. Богдана 
Хмельницького] / Анатолій Кузьмінський // Рід. школа. – 
2011. – № 10. – С. 3–7 : фотогр. 
Про склад офіційної української делегації, яку очолив 
В. Г. Кремень. 
Про присвоєння президенту НАПН України В. Г. Кременю 
звання «Почесний професор ЧНУ ім. Богдана Хмельниць-
кого». – С. 4. 
На фотогр.: Анатолій Кузьмінський і Василь Кремень. 

1287. Кузьмінський, А. Розвиток педагогічних наук в Україні і 
Польщі на початку ХХІ століття / Анатолій Кузьмінський, 
Олена Біда, Людмила Швидка [та ін.] ; фото Олександра 
Кучая // Пед. газета. – 2011. – Черв. (№ 6). – С. 1–3 : фотогр. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя 
у IV Українсько-польському форумі «Розвиток педагогічних 
наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття». 
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1288. Курбатов, С. Королівство Швеція: враження українського 
науковця / Сергій Курбатов // Пед. газета. – 2011. – Серп. 
(№ 8). – С. 6. 
Про тісні зв’язки Національної академії педагогічних наук 
України з науковою громадою Швеції та візит до скандинав-
ського королівства президента НАПН України В. Г.  Кременя 
та віце-президента НАПН України В. І. Лугового. 

1289. Курбатов, С. Університетська освіта ХХІ століття / Сергій 
Курбатов // Пед. газета. – 2011. – Трав. (№ 5). – С. 3 : [3] фотогр. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя у Між-
народній науковій конференції «Інтернаціоналізація постра-
дянського університету», яка відбулася на базі НАПН України. 
На фотогр. 2: Президент НАПН України Василь Кремень та 
заступник аташе з питань культури Посольства США 
в Україні Тімоті Стендарт. 

1290. Лошакова, О. Ювілей найстарішого університету Донбасу 
/ Олена Лошакова // Пед. газета. – 2011. – Берез. (№ 3). – С. 1–
2 : фотогр. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя у від-
значенні 90-річчя Луганського національного університету 
ім. Т. Шевченка. 

1291. Матеріали III Всеукраїнського з'їзду працівників освіти 
/ М-во освіти і науки, молоді та спорту. – К. ; [Чернівці] : 
Букрек, 2011. – 382, [1] с. 
Відомості про включення Василя Григоровича Кременя до 
складу Робочої групи з опрацювання питань щодо забезпе-
чення проведення Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. – 
С. 12. 
В. Г. Кремень у списку делегатів ІІІ Всеукраїнського з’їзду 
працівників освіти. – С. 299. 

1292. Національна доповідь НАПН України // Пед. газета. – 
2011. – Серп. (№ 8). – С. 1. 
Національна академія педагогічних наук України видала 
«Національну доповідь про стан і перспективи розвитку 
освіти в Україні», до редакційної колегії якої увійшов 
президент НАПН України В. Г. Кремень. 

1293. Нелля Григорівна Ничкало – академік НАПН України : 
біобібліогр. покаж. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти 
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дорослих, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. 
Штома Л. Н. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; наук. ред. 
Рогова П. І.]. – 2-ге вид., доповн. – К. : [б. в.], 2011. – 210, 
[1] с. : фотогр. 
Праці президента НАПН України В. Г. Кременя див. «Іменний 
покажчик». – С. 175. 

1294. Німецька асоціація освіти дорослих зібрала освітян 
32 країн // Пед. газета. – 2011. – Трав. (№ 5). – С. 3. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя 
в ХІІІ Німецькій конференції з питань освіти дорослих на 
тему «Безперервна освіта для всіх». 

1295. Нові горизонти української освіти : колегія / підгот. Лідія 
Рапіна // Пед. газета. – 2011. – Серп. (№ 8). – С. 1 : фотогр. 
Про розширене засідання колегії Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України 26 серпня 2011 р. в Київському 
інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, 
в якому взяли участь прем’єр-міністр України Микола 
Азаров, міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро 
Табачник, президент НАПН України Василь Кремень. 

1296. Плахтій, В. Проблеми полікультурності в українсько-
польському проекті : міжнар. співпраця / Валентина Плахтій 
// Пед. газета. – 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 1, 3 : фотогр. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя у Між-
народній науково-практичній конференції «Культурно-істо-
рична спадщина Польщі та України як чинник розвитку 
полікультурної освіти» на базі Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії. 
На фотогр. (зліва направо): Світлана Сисоєва, Інна Шоро-
бура, Тадеуш Левовицький, Василь Кремень, Лілія Бернадські, 
Олександра Савченко. 

1297. Повестка заседания Бюро Президиума Российской академии 
образования, 14 сентября 2011 г. [Электронный ресурс] 
// Российская академия образования. – Текст. дан. – М., 
2011. – Режим доступа: http://www.raop.ru/index.php?id=1002 
(дата обращения: 5.04.2012). – Загл. с экрана. 
Про нагородження В. Г. Кременя Золотою медаллю Росій-
ської академії освіти «За достижения в науке». 

1298. Програма ІІІ Міжнародного семінару молодих вчених 
«Проектна активність викладача у формуванні духовно-
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моральної культури молоді ХХІ століття» / Акад. міжнар. 
співробітництва з креативної педагогіки, Вінниц. соц.-екон. 
ін-т ун-ту «Україна», Вінницька філія ун-ту сучас. знань, 
Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Вінниця, 2011. – 
С. 2. 
Про доповідь В. Г. Кременя «Людиноцентризм як стратегія 
національного освітнього простору». – С. 2. 

1299. V Міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка 
С. Я. Батишева : Безперервна професійна освіта в умовах 
інформаційного суспільства: досвід, проблеми, шляхи реалі-
зації : програма, 7–10 верес. 2011 р., [Київ–Миколаїв] / НАПН 
України, Рос. акад. освіти, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова 
[та ін.]. – К. ; Миколаїв : [б. в.], 2011. – 88 с. 
Про участь президента НАПН України В. Г. Кременя у від-
критті V Міжнародних наукових читань, присвячених па-
м’яті академіка С. Я. Батишева. – С. 3–4, 7–8. 

1300. П’ять років становлення Інституту професійно-технічної 
освіти / фото Елеонори Золотарьової // Пед. газета. – 2011. – 
Квіт. (№ 4). – С. 2 : фотогр. 
Про привітання президентом НАПН України В. Г. Кременем 
ювілярів. 
На фотогр.: В. Кремень спілкується з науковцями перед по-
чатком конференції. 

1301. Рапіна, Л. Родоначальник академії : Ін-ту педагогіки випов-
нилося 85 років / Лідія Рапіна ; фото Елеонори Золотарьової 
// Пед. газета. – 2011. – Груд. (№ 12). – С. 1 : фотогр. 
Про урочистості, присвячені ювілею Інституту педагогіки, 
та виступ президента НАПН України В. Г. Кременя. 

1302. Рябоконь, Н. Підписано угоду з Національним університетом 
оборони / Наталія Рябоконь // Пед. газета. – 2011. – Трав. 
(№ 5). – С. 1 : фотогр. 
Про урочисту церемонію підписання Угоди «Про наукове спів-
робітництво між Національною академією педагогічних наук 
України та Національним університетом оборони України», 
в якій взяв участь президент НАПН України В. Г. Кремень. 

1303. Сіпко, К. Неуспішність – через неуважність оточення / Кирило 
Сіпко, Олена Шунько ; фото Елеонори Золотарьової // Пед. 
газета. – 2011. – Жовт. (№ 10). – С. 5 : фотогр. 
Про серію міжнародних науково-практичних семінарів «Сучас-
ний погляд на обдарованість та розвиток талантів», які було 
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започатковано з ініціативи Інституту обдарованої дитини, 
Малої академії наук, за підтримки Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту, Національної академії педагогічних 
наук України. 
На фотогр.: Олександр Буров, Тревор Дж. Теббс, Василь Кре-
мень, Володимир Камишин. 

1304. Створено асоціацію ректорів педагогічних університетів 
Європи // Пед. газета. – 2011. – Верес. (№ 9). – С. 2 : фотогр. 
Про Європейський форум ректорів педагогічних універси-
тетів і його підтримку від НАПН України, зокрема прези-
дентом НАПН України В. Г. Кременем. 

1305. Таланова, Ж. Європейський освітній простір: перспективи 
для України / Жанна Таланова // Пед. газета. – 2011. – Листоп. 
(№ 11). – С. 3 : фотогр. 
Про VI Міжнародну науково-практичну конференцію «Вища 
освіта України у контексті інтеграції до європейського 
освітнього простору», пленарне засідання якої розпочав пре-
зидент НАПН України В. Г. Кремень. 
На фотогр.: В. Г. Кремень серед учасників-доповідачів між-
народної конференції. 

1306. Увага одеситів! [Електронний ресурс] // Управління освіти та 
науки Одеської міської ради : офіц. сайт. – Текст. дані. – О., 
2011. – Режим доступу: http://www.gorono.od.ua/index.php? 
action=news&id=568 (дата звернення: 4.04.12). – Назва з екрана. 
Про відкриття В. Г. Кременем розширеного засідання Прези-
дії Національної академії педагогічних наук України, Ради 
ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, вченої 
ради Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 
та управління освіти та науки Одеської міської ради «Теорія 
і практика використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у навчальному процесі», яке відбулося 16 червня 
2011 р. у м. Одесі. 

1307. Українська Рада Миру [Електронний ресурс] : [офіц. 
сайт]. – Текст. дані. – К., 2011. – Режим доступу: 
http://www.peacecouncil.org.ua/ua/ (дата звернення: 4.04.12). – 
Назва з екрана. 
В. Г. Кремень у складі Дорадчо-консультативної ради Президії 
Української Ради Миру. 
Про нагородження В. Г. Кременя Почесним знаком Української 
Ради Миру «Орден Миру» І-го ступеня за вагомий особистий 
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внесок у справу збереження справедливості, гуманізму, миру і 
злагоди в Україні та за її межами. 

1308. Хроніка наукового життя Інституту професійно-технічної 
освіти // Наук. вісн. Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України. 
Проф. педагогіка : [зб. наук. пр.] / Ін-т проф.-техн. освіти 
НАПН України]. – К., 2011. – № 2. – С. 101–104. 
Про виступ президента НАПН України В. Г. Кременя на 
V Міжнародних наукових читаннях «Безперервна професійна 
освіта в умовах інформаційного суспільства: досвід, проб-
леми, шляхи реалізації», присвячені пам’яті академіка 
С. Я. Батишева. 

1309. Чотирнадцята міжнародна виставка навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні – 2011» // Директор шк., ліцею, 
гімназії. – 2011. – № 3. – С. 4–5 : фотогр. 
Про освітянський форум, який відкрив президент НАПН 
України В. Г. Кремень. 

1310. Шануємо історію. Примножуємо традиції. Крокуємо в май-
бутнє : [про урочистості з нагоди 90-річчя Черкас. нац. ун-ту 
ім. Богдана Хмельницького] // Рід. школа. – 2011. – Жовт. 
(№ 10). – 2-га с. обкл. : фотогр. 
На 3 фотогр.: Василь Кремень серед учасників ІV Українсько-
польського форуму. 

1311. Олександр Васильович Шестопалюк. Ректор. Учений. 
Педагог : до 60-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Він-
ниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Бібліотека ; 
[уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; автори вступ. ст.: 
Г. С. Тарасенко, В. О. Гандзюк ; відп. за вип. В. С. Білоус]. – 
Вінниця : Вінницька газета, 2011. – 90, [1] с. – (Сер. «Педагоги 
Вінниччини»). 
Відомості про наукові праці президента НАПН України 
В. Г. Кременя див. Іменний покажчик. – С. 89. 
На фотогр.: О. В. Шестопалюк з міністром освіти України 
В. Г. Кременем (2003). – С. 69. 

1312. VI Міжнародна науково-практична конференція «Профе-
сійне становлення особистості: проблеми та перспективи» 
[Електронний ресурс] // Хмельницький національний універ-
ситет : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Хмельницький, 2011. – 
Режим доступу: http://www.khnu.km.ua/uk/component/content/ 
article/1-news/821-2011-10-26-16 (дата звернення: 5.04.2012). – 
Назва з екрана. 
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Те саме: Профессиональное становление личности, проблемы 
и перспективы [Электронный ресурс] // Абитуриентам.сом : 
[новостной образоват. портал]. – Текст. дан. – К., 4.11.2011. – 
Режим доступа: http://abiturientam.com/hnu/1050-news.html 
(дата обращения: 5.04.2012). – Загл. с экрана. 
Про VІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Профе-
сійне становлення особистості: проблеми і перспективи», яка 
проходила 24–26 жовтня 2011 р. в Хмельницькому національ-
ному університеті. Під час пленарного засідання відбулась 
урочиста церемонія нагородження лауреатів громадської 
відзнаки срібною медаллю «Василь Зеньковський». За значний 
особистий внесок у розвиток філософської науки срібну 
медаль вручили В. Г. Кременю. 

2012 
1313. Варшавські зустрічі науковців України та Польщі / матеріал 

надано Відділенням проф. освіти і освіти дорослих НАПН 
України // Рідна шк. – 2012. – № 6. – 2-га с. обкл. : фотогр. 
Про перебування української делегації на чолі з президентом 
НАПН України Василем Кременем у Польщі 17–18 травня 
2012 р. та презентацію книги В. Кременя «Філософія антро-
поцентризму в освітній перспективі» польською мовою. 

1314. Виговська, О. Разом з академією 13-ий рік поспіль / Ольга 
Виговська // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2012. – № 1. – 
С. 102–105 : фотогр. 
Про президента НАПН України, академіка НАН України і 
НАПН України, голову редакційної ради журналу «Директор 
школи, ліцею, гімназії» В. Г. Кременя, підтримку ним проекту 
«Педагоги-новатори в Україні». 

1315. Горська, С. Квінтесенція / Світлана Горська // Освіта. – 
2012. – 28 берез. – 4 квіт. (№ 16). – С. 3 : фотогр. 
Про ХХІ Міжнародну виставку «Освіта та кар’єра-2012», яку 
урочисто відкрили в Національному центрі ділового та куль-
турного співробітництва «Український дім» міністр освіти і 
науки, молоді та спорту України Д. В. Табачник і президент 
НАПН України В. Г. Кремень. 

1316. Довбищенко, В. Академія презентує інноваційні розробки 
/ Володимир Довбищенко // Пед. газета. – 2012. – Лют. 
(№ 2). – С. 1 : фотогр. 
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Про ХV Ювілейну міжнародну виставку навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні-2012», на якій з вітальним словом 
до учасників і гостей звернувся президент НАПН України 
В. Г. Кремень. 
На фотогр.: В. Г. Кремень з учасниками виставки біля стенда 
Національного медичного університету ім. О. Богомольця. 

1317. Життєві миттєвості Василя Кременя // Пед. газета. – 2012. – 
Черв. (№ 6). – С. 2 : фотогр. 
На фотогр.: Перший сімейний відпочинок, 1977 р. ; Василь 
Григорович з мамою Варварою Іванівною ; Продовження роду. 
З онукою Юлією ; Підписання угоди ; У колі однокурсників ; Під 
час офіцерських зборів у військовій частині біля Батурина, 
1970 р. ; Спортивний забіг у Київському національному педаго-
гічному університеті ім.. М. Драгоманова, 2003 р. ; Із Прези-
дентом США Біллом Клінтоном. 

1318. Засенко, В. Канадський досвід в освіті України : [про укр.-
канад. проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими 
потребами в Україні», 2008–2013 рр.] / В’ячеслав Засенко, 
Світлана Калашнікова, Параска Доценко // Пед. газета. – 
2012. – Черв. (№ 6). – С. 1 : фотогр. 
Про зустріч президента НАПН України Василя Кременя із 
президентом Канадського бюро міжнародної освіти Карен 
МакБрайд. 
На фотогр.: Василь Кремень, Світлана Калашнікова, Воло-
димир Луговий під час зустрічі з Карен МакБрайд. 

1319. Комітет з Державних премій України в галузі науки і тех-
ніки [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Текст. дані. – 
К., 2012. – Режим доступу: http://www.kdpu-nt.gov.ua/ (дата 
звернення: 4.04.12). – Назва з екрана. 
У складі Комітету – В. Г. Кремень, президент Національної 
академії педагогічних наук України, академік Національної 
академії наук України, заступник голови Комітету. 

1320. Кращі освітяни 2011 року : [перелік номінантів] // Освіта. – 
2012. – 4–11 січ. (№ 1/2). – С. 7–10. 
За монографію «Філософія людиноцентризму в освітньому 
просторі» В. Г. Кременя, президента НАПН України, визнано 
кращим освітянином року, лауреатом відзнаки «Залиш мені 
в спадщину думку найвищу». – С. 8. 
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1321. Кремень Василий Григорьевич [Электронный ресурс] // Рос-
сийская академия образования. – Текст. дан. – М., 2012. – 
Режим доступа: http://www.raop.ru/index.php?id=408 (дата обра-
щения: 5.04.2012). – Загл. с экрана. 
В. Г. Кремень – член Російської академії освіти, обраний 
27.04.2001 р. 

1322. Кремень Василь Григорович : біогр. довідка // Освіта 
України. – 2012. – 25 черв. (№ 26). – С. 5. 

1323. Кремень Василь Григорович [Електронний ресурс] // Все-
український прес-центр : Укрінформ. – Текст. дані. – К., 
2012. – Режим доступу: http://presscenter.ukrinform.ua/ 
vip_gallery.php?photo_id=395 (дата звернення: 4.04.12). – 
Назва з екрана. 

1324. Кремень Василь Григорович [Електронний ресурс] // Київ-
ський університет імені Бориса Грінченка : [портал]. – Текст. 
дані. – К., 2012. – Режим доступу: http://www.kmpu.edu.ua/pro-
universitet/universitetskij-klub/klub-pochesnih-profesoriv/1793-
kremen-vasil-grigorovich.html (дата звернення: 3.02.12). – 
Назва з екрана. 
Інформацію про трудову та наукову діяльність В. Г. Кременя 
подано на сторінці «Університетський клуб» у рубриці «Клуб 
почесних професорів». 

1325. Кремень Василь Григорович [Електронний ресурс] // Народна 
освіта : електрон. наук. фах. вид. / Київ. облас. ін-т післядиплом. 
освіти пед. працівників, Ін-т педагогіки АПН України, Міжнар. 
освіт. фонд ім. Ярослава Мудрого. – Текст. дані. – К., 2007–
2012. – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/avtor/ 
korotka_dovidka/kremen.htm (дата звернення: 4.04.12). – Назва 
з екрана. 

1326. Кремень Василь Григорович [Електронний ресурс] // Націо-
нальна академія наук України : голов. портал. – Текст. дані. – 
К., 2012. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/Person/K/ 
Pages/Kremen.aspx (дата звернення: 3.02.12). – Назва з екрана. 
В. Г. Кремень – академік НАН України, обраний 7 квітня 
2000 р. (спеціальність: філософія, Відділення історії, філо-
софії та права, Секція суспільних і гуманітарних наук). 

1327. Кремень Василь Григорович [Електронний ресурс] // Націо-
нальна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [офіц. 
сайт]. – Текст. дані. – К., 2012. – Режим доступу: 
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http://www.nbuv.gov.ua/people/kremen.html (дата звернення: 
2.02.12). – Назва з екрана. 
Подано інформацію про трудову та наукову діяльність 
В. Г. Кременя, бібліографію його публікацій (за даними Україн-
ського реферативного журналу «Джерело» – всього 73 доку-
менти) та тексти вибраних публікацій В. Г. Кременя. 

1328. [Кремень Василь Григорович] [Електронний ресурс] // Офі-
ційна Україна сьогодні : Інтернет-довідник. – Текст. дані. – К., 
2012. – Режим доступу: http://dovidka.com.ua/user/?code=44058 
(дата звернення: 2.02.12). – Назва з екрана. 

1329. Кремень Василь Григорович [Електронний ресурс] // Пор-
тал сучасних педагогічних ресурсів. – Текст. дані. – Донецьк, 
2012. – Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua/ 
pedagog_personalias_kremen_vg/ (дата звернення: 2.02.12). – 
Назва з екрана. 

1330. Кремень Василь Григорович [Електронний ресурс] // Ранг : 
портал рейтинг. агенції. – Текст. дані. – К., 2012. – Режим 
доступу: http://rang.ua/ru/dossier/__p3_20/__id65_135 (дата 
звернення: 3.02.12). – Назва з екрана. 

1331. Василю Кременю – 65 : на чолі цивілізаційних перетворень 
України / ред. часоп. «Упр. освітою», Лідія Ткаченко // Упр. 
освітою. – 2012. – Серп. (№ 16). – С. 3. 

1332. Кузьмінський, А. Три зустрічі у Варшаві : [про міжнар. наук. 
співробітництво України і Республіки Польща] / Анатолій 
Кузьмінський // Пед. газета. – 2012. – Трав. (№ 5). – С. 2 : 
фотогр. 
Про перебування української делегації на чолі з президентом 
НАПН України В. Кременем у Республіці Польща 17–18 травня 
2012 р. 
У Посольстві України В. Кремень вручив медаль «Ушин-
ський К. Д.» професору Є. Куніковському. Також відбулася 
презентація книги В. Г. Кременя «Filozofia antropocentryzmu w 
edukacyjnej przestrzeni» («Філософія антропоцентризму 
в освітньому просторі»). 
В Академії спеціальної педагогіки ім. М. Гжегожевської на 
конференції, присвяченій підсумкам міжнародного наукового 
конкурсу «Науковий дебют-2011. Сталий розвиток» 
В. Г. Кремень у доповіді висловив цінні філософські думки й 
настанови для молодої генерації майбутніх науковців. 
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На засіданні Сенату Академії спеціальної педагогіки 
ім. М. Гжегожевської у Варшаві В. Кремень вручив Є. Бузеку, 
депутату Європейського парламенту, медаль «Григорій Ско-
ворода» та виступив із доповіддю, в якій охарактеризував 
сучасні проблеми вищої школи в Україні. 
На фотогр.: Ф. Шльосек, Є. Бузек, Я. Лащик, В. Кремень, 
С. Квятковський. 

1333. Меншун, В. Наші вітання / Валентина Меншун // Трибуна. – 
2012. – № 5/8. – С. 8–9 : 2 фотогр. 
Про вітання президенту Товариства «Знання» України 
В. Г. Кременю з нагоди ювілею – 65-річчя з дня народження від 
правління Товариства «Знання», редакції журналу «Трибуна». 
На 1 фотогр.: В. Г. Кремень з мамою – Варварою Іванівною. – 
С. 8. 
На 2 фотогр.: В. Г. Кремень з дружиною – Любов’ю Володи-
мирівною. – С. 8. 

1334. Науковий простір академіка Олександри Савченко / НАПН 
України, Ін-т педагогіки НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Кодлюк Я. П., Довга Т. Я., 
Заліток Л. М., Покусова О. С. ; за ред. Я. П. Кодлюк]. – К. : 
Богданова А. М., 2012. – 309 с., 16 с. іл. 
Праці за ред. В. Г. Кременя див. Іменний покажчик. – С. 306. 
Фотографії з В. Г. Кременем див. Кольорову клейку між. с. 280 
і 281. 

1335. Національній академії педагогічних наук України – 20 років 
// Директор шк., ліцею, гімназії. – 2012. –№ 1. – 1-ша, 4-та с. 
обкл. : фотогр. 
На фотогр. 1-ої с. обкл.: Президент НАПН України В. Г. Кре-
мень. 
На фотогр. 4-ої с. обкл.: Академіки НАПН – співзасновники, 
члени редакційної ради та автори журналу «Директор 
школи, ліцею, гімназії». 

1336. Основні результати діяльності Національної академії 
педагогічних наук України у 2007–2012 роках : матеріали до 
звітно-вибор. Заг. зборів НАПН України 5 квітня 2012 р. 
/ Нац. акад. пед. наук України ; [відп. за вип.: Луговий В. І., 
Бурда М. І.]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. –
111 с. : табл. 
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Про діяльність президента НАПН України В. Г. Кременя див. 
с. 6, 18, 49, 50, 81, 83, 84, 93. 

1337. Перше вересня – свято знань і єднань / підгот. Лідія Рапіна 
// Пед. газета. – 2012. – Серп. (№ 8). – С. 1–2 : фотогр. 
Про виступ Василя Кременя на колегії МОНмолодьспорту, 
що відбулась 28 серпня у київській ЗОШ № 78, щодо науково-
методичного забезпечення переходу української школи на 
новий зміст освіти. 
На фотогр.: Виступ Василя Кременя. – С. 1. 

1338. Почесні доктори університету [Електронний ресурс] 
// Дніпропетровський національний університет імені Олеся 
Гончара. – Текст. дані. – Д., 2012. – Режим доступу: 
http://www.dnu.dp.ua/print/doctors (дата звернення: 4.04.12). – 
Назва з екрана. 
Серед почесних докторів Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара – В. Г. Кремень, обраний 
рішенням вченої ради 2008 р. 

1339. Почесні професори Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського [Елект-
ронний ресурс] // Портал Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Текст. 
дані. – О., 2012. – Режим доступу: http://portal.pdpu.edu.ua/ 
SitePages/Po4esni_profesoru.aspx (дата звернення: 4.04.12). – 
Назва з екрана. 
Серед почесних професорів Південноукраїнського національ-
ного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського – 
В. Г. Кремень. 

1340. Президент Академії у вирах шкільного новаторства : [про 
президента НАПН України В. Г. Кременя, голову Ради про-
екту «Педагоги-новатори в Україні», та його підтримку 
директорів-новаторів] // Директор шк., ліцею, гімназії. – 
2012. – № 3. – 4-та с. обкл. : фотогр. 

1341. Президенту НАПН України вручено орден Ярослава 
Мудрого // Пед. газета. – 2012. – Лип. (№ 7). – С. 2 : фотогр. 
Про вручення ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня 
президенту Національної академії педагогічних наук України, 
академіку НАН України і НАПН України В. Г. Кременю за 
значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм. 
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1342. Про відзначення державними нагородами України з нагоди 
Дня Конституції України : Указ Президента України 
№ 417/2012 від 27 черв. 2012 р. // Офіц. вісн. Президента 
України. – 2012. – № 21. – С. 19. – Відомості доступні також 
з Інтернету: http://president.gov.ua/documents/14874.html (дата 
звернення: 04.07.2012). 
За значний особистий внесок у державне будівництво, соці-
ально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній 
розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий 
професіоналізм указом Президента України нагороджено 
Василя Григоровича Кременя – президента Національної 
академії педагогічних наук України, академіка НАН України і 
НАПН України, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. 

1343. Рапіна, Л. Педагогічна і медична академії співпрацюють 
з «Відкритим світом» : [підписання Меморандуму між 
президентом НАПН України, Президентом НАМН України 
з кер. нац. проекту «Відкритий світ»] / Лідія Рапіна // Пед. 
газета. – 2012. – Січ. (№ 1). – С. 1 : фотогр. 
В. Г. Кремень про доцільність проекту «Відкритий світ», який 
вирішує питання забезпечення учнів 5–9 класів (понад 1,5 млн 
дітей) доступом до навчання з використанням новітніх тех-
нологій за умов збереження здоров’я підростаючого покоління. 

1344. Рудько, С. Лідери – лауреати / Світлана Рудько, Віталій 
Сокол // Освіта. – 2012. – 28 берез. – 4 квіт. (№ 16). – С. 4–5 : 
фотогр. 
Про ІІІ Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти-2012», 
на якій міністр освіти і науки, молоді та спорту України 
Д. В. Табачник і президент НАПН України В. Г. Кремень вру-
чили нагороди переможцям рейтингового виставкового кон-
курсу – вищим навчальним закладам ІІІ–ІV р. а.: Гран-прі 
«Лідер вищої освіти України», «Лідер післядипломної освіти 
України», «Лідер міжнародної діяльності» та «Лідер науко-
вої діяльності». 

1345. Рудько, С. Справжній тріумф професіоналів / Світлана Рудько, 
Віталій Сокол // Освіта. – 2012. – 7–14 берез. (№ 11/12). –            
С. 2–3 : фотогр. 
Про урочисте відкриття ІІІ Міжнародної виставки «Сучасні 
заклади освіти-2012», у якій взяв участь і виступив із віталь-
ним словом президент НАПН України В. Г. Кремень. 
На фотогр.: президент НАПН України В. Г. Кремень (другий 
справа). 
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1346. «Сучасна освіта в Україні – 2012». Є чим пишатися / підгот. 
за матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту // Освіта 
України. – 2012. – 20 лют. (№ 8). – С. 3 : фотогр. 
Про ХV Ювілейну міжнародну виставку навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні – 2012», у відкритті якої взяв 
участь президент НАПН України В. Г. Кремень. 

1347. Табачник, Д. Заходи, що формують освітянську політику. 
Спільні здобутки і плани міністерства й академії / Дмитро 
Табачник // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2012. – № 1. – 
С. 4–7 : фотогр. 
На фотогр.: Президент НАПН України В. Г. Кремень у пре-
зидії. – С. 7. 

1348. Ткаченко, Л. А парад ідей триває : [про держ. і громад. діяча, 
вченого-філософа і педагога Василя Кременя] / Лідія 
Ткаченко // Освіта. – 2012. – 20–27 черв. (№ 27). – С. 4–5 : 
фотогр. 

1349. Ткаченко, Л. Академік мудрості та людяності : Василь Гри-
горович Кремень – учений, державний і громадський діяч – 
відзначає своє 65-річчя / Лідія Ткаченко // Голос України. – 
2012. – 26 черв. (№ 116). – С. 5.  – Відомості доступні також з 
Інтернету: http://naps.gov.ua/ua/press/about_us/102/ (дата звер-
нення: 01.07.2012). 

1350. Ткаченко, Л. Зустрічі вчених у рамках Днів освіти і науки 
Російської Федерації в Україні / Лідія Ткаченко // Справи 
сімейні. – 2012. – № 9. – С. 24 : фотогр. 
Про виступ В. Г. Кременя на зустрічі делегації вчених Росій-
ської академії освіти в рамках Днів освіти і науки Російської 
Федекрації в Україні з ученими НАПН України, що відбулася 
14 вересня 2012 р. 
На фотогр.: Академіки В. І. Луговий, С. Д. Максименко, 
В. Г. Кремень, С. В. Дармодехін. 

1351. Ткаченко, Л. На чолі цивілізаційних перетворень України : 
до 65-річного ювілею В. Г. Кременя / Лідія Ткаченко // Рідна 
шк. – 2012. – № 6. – С. 74–76. 

1352. Товариство «Знання» України [Електронний ресурс] : 
[офіц. сайт]. – Текст. дані. – К., 2012. – Режим доступу: 
http://znannya.org.ua/ (дата звернення: 4.04.12). – Назва з 
екрана.  
Подано інформацію про трудову діяльність В. Г. Кременя – 
президента Товариства «Знання» України з 1999 р. 
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1353. Товариство «Знання» України: хроніка роботи // Трибуна. – 
2012. – № 5/8. – С. 12. 
Про засідання президії правління Товариства «Знання» 
України під головуванням президента Товариства «Знання» 
України, академіка Національної Академії наук, президента 
Національної академії педагогічних наук В. Г. Кременя. 

1354. Топузов, О. Одинадцятий випуск «Проблем сучасного під-
ручника» / Олег Топузов, Віталій Лапінський // Пед. газета. – 
2012. – Лют. (№ 2). – С. 6 : фотогр. 
Про конференцію, яку відкрив президент НАПН України 
В. Г. Кремень, присвячену виходу одинадцятого випуску за 
2011 р. збірника наукових праць «Проблеми сучасного підруч-
ника» – єдиного в Україні педагогічного наукового видання, 
повністю присвяченого актуальним питанням теорії і прак-
тики сучасного підручникотворення. 

1355. Триває обговорення законопроектів про вищу освіту / за 
матеріалами сайта МОНмолодьспорту України // Пед. 
газета. – 2012. – Січ. (№ 1). – С. 2. 
Про перше засідання Комітету Верховної ради України 
з питань науки і освіти, на якому увагу було зосереджено на 
проектах Закону України «Про вищу освіту». На засіданні 
виступив президент НАПН України В. Г. Кремень, зазна-
чивши, що нові реалії потребують нового закону, який би 
зберіг усе найкраще, що є в чинній законодавчій базі, і вра-
хував нові вимоги та умови. 

1356. Чітко, по діловому : заг. звітно-виборчі збори НАПН України 
[«Про діяльність Національної академії педагогічних наук 
України в 2011 році та в період 2007–2012 рр. і завдання 
перспективного розвитку»] // Освіта. – 2012. – 11–18 квіт. 
(№ 17/18). – С. 3 : фотогр. 
Про обрання президентом НАПН України Василя Григоро-
вича Кременя та його доповідь. 
На фотогр.: виступає В. Г. Кремень. 

1357. Шановний Василю Григоворичу! : [привітання з 65-річчям 
від дня народж. від Президента України] / В. Янукович // Ди-
ректор шк., ліцею, гімназії. – 2012. – № 3. – 1–2-а с. обкл. : 
фотогр. 
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РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧІ  
ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ,  
У ПІДГОТОВЦІ ЯКИХ БРАВ УЧАСТЬ В. Г. КРЕМЕНЬ  

ЯК НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ І МІНІСТР ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
Закони України 

 

1999 
1. Про внесення змін до Закону України «Про сприяння соціаль-

ному становленню та розвитку молоді в Україні» : Закон України 
від 21 трав. 1999 р. № 696-ХІV // Голос України. – 1999. – 16 черв. 
(№ 108). – С. 9 ; Уряд. кур’єр. – 1999. – 26 черв. (№ 118). – С. 13. 

2. Про внесення змін до статті 16 Закону України «Про профе-
сійно-технічну освіту» : Закон України від 13 трав. 1999 р. 
№ 652-ХІV // Відомості Верхов. Ради України. – 1999. – № 26. – 
C. 519. 

3. Про загальну середню освіту : Закон України вiд 13 трав.1999 р. 
№ 651-XIV // Голос України. – 1999. – 23 черв. ; Інформ. зб. М-ва 
освіти України. – 1999. – № 15. – С. 6–31 ; Почат. школа. – 1999. – 
№ 8. – C. 1–11 ; Освіта України. – 1999. – 23 черв. (№ 25). 
Те саме // Освіта України : нормативно-правові документи. – 
К. : Міленіум, 2001. – С. 103–126. 

2000 
4. Про внесення змін до Закону України «Про сприяння соціаль-

ному становленню та розвитку молоді в Україні» : Закон Украї-
ни від 23 берез. 2000 р. № 1613-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2000. – 
26 квіт. – Орієнтир. – С. 12–14. 

5. Про позашкільну освіту : Закон України від 22 черв. 2000 р. 
№ 1841-ІІІ // Голос України. – 2000. – 1 серп. (№ 137). – С. 4–6. 
Те саме // Освіта України : нормативно-правові документи. – 
К. : Міленіум, 2001. – С. 229–250. 

2001 
6. Про внесення змін до статті 61 Закону України «Про освіту» : 

Закон України від 13 груд. 2001 р. № 2887-ІІІ // Відомості Вер-
хов. Ради України. – 2002. – № 11. – С. 239–240 ; Директор 
шк. – 2002. – № 10. – С. 7. 

7. Про дошкільну освіту : Закон України від 11 лип. 2001 р. 
№ 2628-ІІІ // Голос України. – 2001. – 2 серп. (№ 136). –             
С. 10–12 ; Освіта України. – 2001. – 12 серп. (№ 33). – С. 3–6. 
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Те саме // Освіта України : нормативно-правові документи. – 
К. : Міленіум, 2001. – С. 63–86. 

8. Про освіту : Закон України із змінами і допов. … [станом на 
2001 р.] // Освіта України : нормат.-прав. документи : до 
ІІ Всеукр. з’їзду працівників освіти. – К. : Міленіум, 2001. – 
C. 11–38. 

9. Про охорону дитинства : Закон України від 26 квіт. 2001 р. 
№ 2402-ІІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 2001. – № 30. – 
С. 604–614 ; Голос України. – 2001. – 6 черв. (№ 98). – С. 10–12 ; 
Директор шк. – 2002. – Лют. (№ 8). – С. 7–10 ; Офіц. вісн. 
України. – 2001. – № 22. – Ст. 981. 
Те саме // Права дитини : до ІІ Всеукр. з’їзду працівників освіти 
/ М-во освіти і науки України, Представництво ЮНІСЕФ 
в Україні. – К., 2001. – С. 24–39. 
Те саме // Права дитини: від витоків до сьогодення : зб. текстів, 
метод. та інформ. матеріалів. – К., 2002. – С. 230–248. 

10. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю : Закон України 
// Голос України. – 2001. – 27 лип. (№ 132). – С. 4. 

2002 
11. Закон України «Про вищу освіту» : наук.-практ. коментар 

/ [авт. колектив: Гончаренко Владлен Гнатович, Левківський 
Казимир Михайлович, Лисенков Сергій Леонідович та ін.] ; за 
заг. ред. Кременя В. Г. – К. : СДМ-Студіо, 2002. – 323 с. 

12. Про вищу освіту : Закон України від 17 січ. 2002 р. №2984-ІІІ 
// Вища шк. – 2002. – № 6. – С. 74–120 ; Відомості Верхов. Ради 
України. – 2002. – № 20. – C. 506–536 ; Голос України. – 2002. – 
5 берез. (№ 43). – С. 10–15 ; Освіта. – 2002. – 20–27 лют. 
(№ 12/13). – С. 5–12 ; Освіта України. – 2002. – 26 лют. (№ 17). – 
С. 2–8 ; Уряд. кур’єр. – 2002. – 15 трав. (№ 86). – Орієнтир. – 
С. 1–16. 

2003 
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України : 

Закон України від 22 трав. 2003 р. № 860-ІV // Голос України. – 
2003. – 24 черв. (№ 115/116). – С. 21 ; Уряд. кур’єр. – 2003.– 
20 черв. (№ 112). – С. 10. – Внесено зміни до законів України 
«Про професійно-технічну освіту», «Про наукову і науково-
технічну діяльність», «Про позашкільну освіту». 

14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
з питань професійно-технічної освіти : Закон України від 
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11 верес. 2003 р. № 1158-ІV // Голос України. – 2003. – 16 жовт. 
(№ 195). – С. 18–19 ; Освіта України. – 2003. – 17 жовт. (№ 78). – 
С. 2, 6, 8 ; Проф.-техн. освіта. – 2003. – № 4. – С. 2–5 ; Уряд. 
кур’єр. – 15 жовт. (№ 193). – Орієнтир. – № 39. – С. 1–4. 

15. Про внесення зміни до Закону України «Про вищу освіту» : 
Закон України // Голос України. – 2003. – 22 лип. (№ 134). – 
С. 21 ; Уряд. кур’єр. – 2003. – 23 лип. (№ 134). – Орієнтир. – 
№ 27. – С. 10–11. 

16. Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» : Закон України від 20 листоп. 2003 р. 
№ 1316-ІV // Уряд. кур’єр. – 2003. – 17 груд. (№ 238). – 
Орієнтир. – № 46. – С. 10–12 ; Голос України. – 2004. – 13 січ. 
(№ 5). – С. 16. 

17. Про внесення змін до Закону України «Про органи і служби у 
справах неповнолітніх та спеціальні установи для непов-
нолітніх» : Закон України від 3 квіт. 2003 р. № 673-ІV // Голос 
України. – 2003. – 13 трав. (№ 86). – С. 21 ; Уряд. кур’єр. – 
2003. – 25 квіт. (№ 78). – С. 10. 

18. Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004–
2008 роки : Закон України від 18 листоп. 2003 р. № 1281-ІV // 
Голос України. – 2003. – 16 груд. (№ 239). – С. 14–15 ; Уряд. 
кур’єр. – 2003. – 17 груд. (№ 238). – Орієнтир. – № 46. – С. 4–9. 

19. Про захист суспільної моралі : Закон України від 20 листоп. 
2003 р. № 1296-IV // Голос України. – 2004. – 13 січ. (№ 5). – 
С. 14–15 ; Уряд. кур’єр. – 2003. – 26 груд. (№ 245). – С. 11–12. 

20. Про охорону дитинства : Закон України за станом на 20 трав. 
2003 р. – К. : Парлам. вид-во, 2003. – 24 с. – (Сер. «Закони 
України»). 

2004 
21. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(у сфері вищої освіти) : Закон України вiд 14 груд. 2004 р. 
№ 2229-IV // Голос України. – 2005. – 11 січ. (№ 3). – С. 11 ; 
Уряд. кур’єр. – 2005. – 19 січ. (№ 9). – Орієнтир. – № 3. – С. 4–5. 

22. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та 
охорони здоров’я, що проживають у сільській місцевості : Закон 
України від 20 квіт. 2004 р. № 1694-IV // Голос України. – 2004. – 
30 груд. (№ 249). – С. 24 ; Уряд. кур’єр. – 2004. – 30 груд. 
(№ 250). – Орієнтир. – № 48. – С. 1–2. 
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23. Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-
технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації 
роботодавцю : Закон України від 4 листоп. 2004 р. № 2150-ІV 
// Уряд. кур’єр. – 2004. – 24 листоп. (№ 224). – Орієнтир. – 
№ 45. – С. 1–2. 

24. Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених 
статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науко-
во-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних 
закладів : Закон України від 9 верес. 2004 р. № 1994-IV 
// Освіта. – 2004. – 20–27 жовт. (№ 45). – С. 2. 

2005 
25. Про внесення змін до Закону України «Про охорону дитин-

ства» : Закон України від 3 лют. 2005 р. № 2414-IV // Голос 
України. – 2005. – 25 лют. (№ 36). – С. 8 ; Право України. – 
2005. – № 4. – С. 137 ; Уряд. кур’єр. – 2005. – 2 берез. (№ 39). – 
Орієнтир. – С. 1. 

26. Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну 
освіту» : Закон України вiд 2 черв. 2005 р. № 2626-IV // Голос 
України. – 2005. – 6 лип. (№ 121). – С. 14 ; Уряд. кур’єр. – 
2005. – 2 лип. (№ 120). – С. 14. 

27. Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо Центру 
з усиновлення дітей : Закон України від 16 листоп. 2005 р. 
№ 3097-ІV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 51. – Ст. 3170. 

28. Про внесення змін до статті 35 Закону України «Про вищу 
освіту» : Закон України від 4 листоп. 2005 р. № 3074-ІV // Голос 
України. – 2005. – 1 груд. (№ 228). – С. 5. 
Зміни щодо затвердження складу Наглядової ради націо-
нальних вищих навчальних закладів. 

29. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування : Закон України від 13 січ. 2005 р. № 2342-ІV 
// Голос України. – 2005. – 8 лют. (№ 23). – С. 6–8 ; Уряд. 
кур’єр. – 2005. – 2 лют. (№ 19). – Орієнтир. – № 5. – С. 1–7. 

30. Про основи соціального захисту бездомних громадян і без-
притульних дітей: Закон України від 2 черв. 2005 р. № 2623-ІV 
// Голос України. – 2005. – 25 черв. (№ 116). – С. 17. 
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Нормативно правові документи Міністерства освіти і науки 
України (2000–2005 рр.) 

2000 
1. Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

12.04.2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку 
дітей і підлітків шкільного віку в Україні» : наказ М-ва освіти і 
науки України від 29.06.2000 р. № 252 // Інформ. зб. М-ва 
освіти України. – 2000. – № 14. – С. 26–32. 

2. Про внесення доповнень до Типових правил прийому до профе-
сійно-технічних навчальних закладів України : наказ М-ва освіти 
і науки України від 19.07.2000 р. № 331 // Інформ. зб. М-ва 
освіти України. – 2000. – № 17. – С. 23–24. 

3. Про внесення змін до наказу Міносвіти України від 12.08.99 р. 
№ 292 «Про запровадження Закону України «Про загальну 
середню освіту» : наказ М-ва освіти і науки України від 
28.02.2000 р. № 36 // Інформ. зб. М-ва освіти України. – 2000. – 
№ 8. – С. 15–18. 

4. Про забезпечення економічних інтересів і соціального захисту 
працівників соціальної сфери села та вирішення окремих 
питань, що виникли в процесі проведення земельної реформи : 
наказ М-ва освіти і науки України від 12.05.2000 р. № 131 
// Інформ. зб. М-ва освіти України. – 2000. – № 11. – С. 3–6. 

5. Про затвердження Положення про вище професійно-технічне 
училище та центр професійно-технічної освіти : наказ М-ва 
освіти і науки України від 20.06.2000 р. № 225 // Інформ. зб. 
М-ва освіти України. – 2000. – № 17. – С. 24–32. 
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ДОПОМІЖНІ ПОКАЖЧИКИ 
 

Іменний покажчик1 
 

                                                           
1 У квадратних дужках [ ] зазначено номери позицій з розділу «В. Г. Кремень – 
редактор періодичних видань з педагогіки, психології та бібліотекознавства». 

А 
Абизов В. Є.  49 
Авраменко О. Б.  687 
Азаров М.  1295 (перс.) 
Айвазова Л. М.  1165, 1220, 
1234, 1250 (упоряд.) 
Аксьонова О. П.  606 
Акуленко В.  [4] (ред.) 
Алексюк А. М.  158 
Алєксєєнко Т. Ф.  681 
Алєщенко М. І.  686 
Ангельський О. В.  759 
Андрос Є. І.  704 (упоряд.) 
Андрусишин Б. І.  832 (ред.) 
Андрущенко А.  184 
Андрущенко В. П.  81, 83, 99, 
133, 177, 178, 180, 234, 235, 273, 
274, 330, 402, 489, 539, 541, 549, 
558, 604–607, 635, 663, 682–687, 
757–759, 762, 769, 838, 865, 1135, 
1193; 142, 178, 210, 433, 537, 538, 
547, 594–596, 598, 599, 635, 642, 
660, 665, 666, 668, 739, 740, 748, 
832, [1], [2], [3], [8], [11], [14], [17] 
(ред.); 583, 1034, 1180, 1262 (перс.) 
Андрущенко І. Ф.  605 
Андрущенко Т. В.  402, 635, 642, 
1191 
Аніщенко В. М. 681 
Антоневська А.  [5] (ред.) 
Антонович Є. А.  544 (ред.) 
Антонюк О.  78 
Арцишевський Р. А.  484 (ред.);  
1261 (перс.) 
Астахова В. И.  [15] (ред.) 
Атанасов В.  987 (перс.) 
Афанасенко В. С.  180, 235, 272, 
341 

Б 
Бабак В.  537, 538 (ред.) 
Бабин І. І.  834 
Бабич Є. К.  1089 (ред.) 
Базилевич В. Д.  482 
Базовкін Є. Г. (Базовкин Е. Г.)    
19, 20, 25, 28, 35, 36, 40, 44, 47 
(перс.) 
Байдак Л.  37 
Бакіров В. С. (Бакиров В. В.)  402, 
433, 537, 538, 595, 596, 598, 665, 
666, 739, 740, [15], [18] (ред.);  
860 
Балабанов К.  1099 (перс.) 
Баланюк Т. М.  1311 (уклад.) 
Балл Г.  [2] (ред.) 
Барабаш О. Д.  682 
Барматова І.  [3] (ред.) 
Бартош С. В.  737 (ред.) 
Батишев С. Я. 1299, 1308 (перс.) 
Баукова У.  1194 
Беднарський Х.  367 (перс.) 
Безгін І.  394 (ред.) 
Безлюда Д. М.  55 
Беспалько Л. В.  [14] (ред.) 
Белокрыл В.  999 (фотогр.) 
Беляєв Ю. І.  685 
Бенніч-Бьоркман Лі  1190 
(перс.) 
Береговий Я. Л.  [9] (ред.) 
Березняк Є.  594, 1039, 1107 (перс.) 
Бернадські Л.  1296 (перс.) 
Берсенєв В. А.  [9] (ред.) 
Бех В. П.  635, 642, 1191; 1262 
(перс.); [17] (ред.) 
Бех І. Д.  158, 582, 599, [6], [8], 
[9], [19] (ред.);  607, 762, 763;  
1134 (перс.) 
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Бех Ю.  635, 642, 1191 
Бєлікова В. В.  757 
Бєлов О. Ф.  66, 75 (ред.) 
Бєлова Л.  944 
Биков В. Ю.  599 (ред.) 
Бібік Н. М.  599 (ред.);  1234 
Біда О.  1287 
Бідюк Н. М.  [10] (ред.) 
Біленко Т. І.  [17] (ред.) 
Білий О. В.  610 
Білик О. О.  798 
Білоус А. О.  35, 36 
Білоус В. С.  1311 (відп. за вип.) 
Білоусько О. А.  101 (рец.) 
Білоцерківець І. П.  1165, 1250 (ред.) 
Бінько І.  80 
Бобир О.  1136 
Богданович І. І.  766 
Богуцький Ю.  1259 (перс.) 
Богуш А. М.  1165 (перс.) 
Бойко О.  1166 
Бойченко М. І.  330, 489, 539;  
433 (ред.) 
Болгов В. В.  691, 1061, 1253 
Болюбаш Я. Я.  387, 389, 834, 
873; 751, 831(ред.) 
Бондаренко В.  [5] (ред.) 
Бондаренко В. Д.  53, 59, 64 
Боровська Н.  874 
Бородюк Н.  201 
Бочкарьов В.  343 
Бреціна Т. 1183 (перс.) 
Бржестовська Л. О.  334 (ред.) 
Брінклі Р.  1005 (перс.) 
Брушлинский А. В.  17 
Буган Ю. В.  758 
Будак В. Д.  683;  809 (ред.) 
Бузало В.  394 
Бузек Є.  1332 (перс.) 
Бузкова П.  1019 (перс.) 
Булавко В.  875, 876, 883, 911, 
1013, 1070, 1076, 1077, 1107;  
1059 (підгот.) 
Бульвінська О.  541 

Бурда М. І.  711, 1271, 1336 
(відп. секр.); 867 (ред.);  1141, 
1171, 1206;  1273 (перс.) 
Буров О.  1303 (перс.) 
 

В 
Вакарчук І.  595, 596, 598, 666, 
676, 739 (ред.); 1142, 1192, 1209 
(перс.) 
Валевський О.  55 
Варава В.  612 
Варзар І.  78 
Василашко В.  368, 388 (упоряд.); 
1015 
Васютинський В. О.  749 (ред.) 
Васянович Г. П.  755 (ред.) 
Вачевський М. В.  434 
Вашуленко М.  884 
Величко А. Г.  311 
Вербицький В.  [11] (ред.) 
Вергун В. А.  393 (ред.) 
Вєтров С.  519 
Виговська О.  528, 529, 864, 
1108, 1195, 1263; [3] (ред.) 
Віватенко С.  1010 (фотогр.) 
Вільш І.  165, 349, 409, 494, 707, 
774 (ред.) 
Власова О. І.  748 (ред.) 
Вовк В. С.  334 (ред.) 
Возіанов О. Ф.  672 (ред.) 
Волга Л.  150 
Волинка Г. І.  1262 (ред.) 
Волович В. І. (В. И.)  81, 83, 133, 
177, 231, 272, 340, 341, 435, 609;  
433 (ред.) 
Волощук І.  1148 
Воробієнко П. П.  1273 (перс.) 
Воробйов Є. М.  270 
Ворона В.  985 
Воронін В.  394 
Воронкова В. Г.  234 
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Г 
Гаврилів Т.  59 (пер.) 
Гавриш О.  181 
Гаевский Б. А.  33 
Гайдай Т. В.  482 
Гайдуков Л. Ф.  178 
Галковська Т.  358 
Галькевич Т. А.  1225 (упоряд.) 
Гандзюк В. О.  1311 
Гармаш А. А.  834 
Геєць В. М. (Геец В. М.)  400; 
1243, 1259 (перс.) 
Гергель О.  156, 186, 242, 886–
888, 912, 943 
Глузман О.  [2] (ред.) 
Глушко В. А.  1010 (перс.) 
Годецька Т.  1263 
Гожик П. Ф.  1079 
Голікова О.  356 
Головащенко С.  80 
Головченко В. І.  393 (ред.) 
Головченко Г. Т.  270, 340, 435, 550 
Голод О.  59 (пер.) 
Голуб В.  1229 (перс.); [12] (ред.) 
Голубєв К.  218, 1223 (фотогр.);  
913 
Гончаренко В.  877 
Гончаренко В. Г.  267 
Гончаренко С. У.  802, [10] (ред.);  
868, 1264 
Горбачов М.  1127 (перс.) 
Горбик Л.  192 
Горбунова Л.  549 
Горенко І.  947 
Гориславец В.  174 
Горлач М. І. (Горлач Н. И.)  83, 
99, 231, 270; 81, 133, 177, 180, 
235, 340, 341, 395 (ред.) 
Горностай П. П.  749 (ред.) 
Горська С.  1198, 1265, 1315 
Гофер Е.  59 (видавець) 
Гражевська Н. І.  482 
Гребельник О. П.  1150, 1155, 
1169 (перс.) 

Гресь В. А.  576 
Григоренко В.  877, 889, 890 
Григор’єв О.  971 (перс.) 
Григорук Н.  107 
Гриневич Л.  1209 (перс.) 
Грінченко Б.  1265 (перс.) 
Громовий В.  612 
Губенко О. В.  147 
Губерський Л. В.  178, 179, 765, 
838, 860, 1219;  388, 393, 597 
(ред.);  814, 1243 (перс.) 
Гудзик К.  116 
Гудратян С.  983 (перс.) 
Гузій Н. В.  1208 (упоряд.) 
Гуревич Р. С.  710 (ред.);  1138 
Гуржій А. М.  339, 342, 347;  392 
(ред.);  1104 (перс.) 
Гутник Л. М.  1225 (упоряд.) 
Гуц І.  900 (перс.) 
Гхош М.  64 (ред.) 
 

Ґ 
Ґавел В.  57 (перс.) 
 

Д 
Дамянов І.  (перс.) 
Даниленко В. Я.  729, 754 (ред.) 
Дармодехін С. В.  1350 (перс.) 
Девідсон Д.  990  (перс.) 
Демків Т. Ф.  158 
Денисенко Л.  299 
Десятов Т.  1059 (перс.) 
Дідківська І.  986 
Дічек Н.  1139 
Дмитренко К.  1017, 1081 
Довбищенко В.  1268, 1316 
Довга Т. Я.  1334 (упоряд.) 
Довгий С. О. 232 
Долганова Л.  278, 301, 614, 987, 
1018–1020, 1082, 1110, 1111, 
1199–1204, 1269, 1270 
Дорогунцов С.  392 (ред.) 
Дорошенко Ю.  72 
Доценко П.  1318 
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Драгоманов М. П.  1084 (перс.) 
Дронова Н.  375 
Дубова Л. О.  1275 (упоряд.) 
Дуткевич П.  64 (ред.) 
 

Е 
Евграшина М.  192 
 

Є 
Євтух В.  276 
Євтух М. Б.  540, 740 (ред.);  
694, 1148;  [16] (ред.) 
Єресько О.  806 
Єрьомін М.  (перс.) 
Єсипенко Д. М.  61, 77 (ред.);  
1010 (перс.) 
 

Ж 
Жаров В. О.  232 
Жданова Р. С.  1089 (ред.) 
Жебровський Б.  769;  779 (ред.);  
1093, 1257 (перс.) 
Жегналек К.  1063 (перс.) 
Желєзняк М. Г.  1225 (упоряд.) 
Жерносек І.  770, 1226 (перс.) 
Жованик О.  163 
Жовта І.  277, 302, 312, 362, 
914–919, 948–956, 988–996, 
1021–1035, 1045; 1073, 1094 
(підгот.) 
Жулинський М.  898 (перс.) 
 

З 
Завальнюк О. М.  1140 
Завєтний С. О. (Заветный С. А.)    
654, 657, 715, 764, 786; 837, [18] 
(ред.) 
Заїка В.  [12] (ред.) 
Зайчук В.  879 (перс.) 
Зайчук В. О.  266 (ред.) 
Заліток Л. М.  1154, 1334 
(упоряд.) 
Зарічанська О.  285, 319 
Засенко В.  1318 

Заставний Р.  695 
Засульський М.  797 
Захарченко Г. І.  792, 1281 
(упоряд.) 
Захарченко Р. В.  792, 1281 
(упоряд.) 
Згуровський М.  1142 (перс.) 
Здіорук С.  55 
Зеньковський В.  1312 (перс.) 
Зінченко В.  1142 
Золотарьова Е.  1035;  1077, 
1084, 1094, 1103, 1110, 1167, 
1170, 1183, 1196, 1224, 1226, 
1229, 1236, 1239, 1245, 1260, 
1268, 1270, 1276, 1300, 1301, 
1303 (фотогр.) 
Зоц В.  438, 444 
Зюлковський М.  1004 (перс.) 
Зязюн І. А.  130, 274, 582, 624; 
165, 349, 409, 485, 494, 546, 564, 
600, 677, 678, 707, 710, 752, 774, 
836, 840, [10], [13] (ред.);  563, 
1101, 1135, 1143 (перс.) 
Зязюн Л.  549 
 

И 
Иващенко В. П.  311 
 

І 
Івакін Г. Ю.  1114 
Іванцов О.  151, 380 
Івченко Т.  403 
Івшина Л.  151, 380 
Ільїн В. В.  401, 491, 551, 658, 
659, 760, 765 
Іоаннідіс У.  982 (перс.) 
Іщенко Т.  1256 (перс.) 
 

К 
Калашнікова С.  1318 
Кальницький М. Б.  1114 
Камишин В.  1303 (перс.) 
Камінецький Я.  1207 
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Каплуновська О. М.  509 
(упоряд.) 
Карпов Я. С.  336 
Каташов А. І.  558 
Качалова А.  1277 
Квітка Д.  1209 
Квятковський С.  1332 (перс.) 
Кизенко В. І.  1234(наук. 
консультант) 
Киричук О. В.  1278 (перс.) 
Кисельник В. В.  336 
Кім Йонг Хван  916 (перс.) 
Кінах А.  946 (перс.) 
Клименко І.  1144 
Клінтон Б.  1317 (перс.) 
Коваленко О.  70, 92, 134, 347, 
399, 423, 997, 1036, 1045, 1060, 
1083, 1113, 1210, 1211, 1279;  
709 (підгот.) 
Кодлюк Я. П.  1334 (упоряд.) 
Козлакова Г.  547 
Козяр М. М.  485 (ред.) 
Колесник В. Ф.  814 
Колесніченко О.  1084 
Колодний А.  61, 77, 131, 224, 
269 (ред.) 
Комарніцький О. Б.  1140 
Конверський А. Є.  838 (ред.) 
Коноваленко О. С.  146, 152, 
153, 846, 958 
Кононенко П. П.  282 (ред.) 
Копусь О. А.  624, 1180 (ред.) 
Корнєєв В. П.  399, 1079 
Короденко М.  781, 782, 1212–
1215;  1184, 1197, 1205, 1210, 
1232, 1258 (фотогр.) 
Корольов Б. І.  22 (ред.);  275 
Коротяєв Б.  611, 688, 1216 
Корсак К.  547 
Корчевна І.  138 
Корюненко М.  148, 280, 345, 
413, 437, 505, 507, 647, 878, 891–
893, 920–927, 959–962, 1037–
1039;  1073 (підгот.) 
Костицький В.  1270 (перс.) 

Костюк Г. С.  91 (перс.) 
Коцан І. Я.  601, 679, 753 (ред.);  
1261 (упоряд.) 
Коцур В.  1100 (перс.) 
Кравченко А. А.  1262 (ред.) 
Кравченко Є. П.  368, 388 
(упоряд.) 
Кравчук Л.  1127, 1270 (перс.) 
Крамущенко Л. В.  130 
Краснякова Є. В.  747 (відп. за 
вип.) 
Красовська С.  1038 
Кремень В. І. (мати)  1000 
(перс.) 
Кремінський Б.  897 
Кривонос І. Ф.  130 
Крістенсен М.  1269 (перс.) 
Крячков Г.  [4] (ред.) 
Куадрос М. Р.  1044 (перс.) 
Кубська Л.  1207 
Кудряченко А. І.  276, 610, 766, 898, 
899, 998, 1147;  365, 812, [4] (ред.) 
Кузнецов Ю.  258, 413, 437; 647 
(фотогр.) 
Кузьмінський А.  576 (ред.);  
1286, 1287, 1332 
Кукушкин О. Н.  311 
Кулагін Ю. І.  234 (ред.) 
Куліш Т.  1239 
Куніковський Є.  1332 (перс.) 
Курас І. Ф. (Курас И. Ф.)  52, 78, 
386 (ред.);  233 
Курбатов С.  1174, 1175, 1217, 
1218, 1288, 1289;  1190 (перс.) 
Курило В.  611, 688 
Куцева Е.  999 
Кучай О.  1287 (фотогр.) 
Кучма Л.  1022 (перс.) 
Кушерець В. І.  1010 (перс.);  
1042 
 

Л 
Лапінський В.  1354 
Лащик Я.  1332 (перс.) 
Левенець Ю. А.  663, 865 (рец.) 
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Левіт Г.  1182 (фотогр.) 
Левківський К. М.  230 (відп. за 
вип.);  267; [1] (ред.) 
Левовицький Т.  165, 349, 409, 
494, 677, 707, 716, 735, 756, 830, 
842, 843 (ред.);  856, 1065, 1189, 
1249, 1296 (перс.) 
Левченко В.  167 
Ленін В. І.  6 (перс.) 
Лещенко З.  931 
Лещик О.  239 
Линник О. К.  1274 (упоряд.) 
Лисенков С. Л.  267 
Литвин В.  273, 1219 
Лікарчук І.  346, 392, 1050 
(упоряд.);  921, 1209 (перс.) 
Ліщинер Л.  900 
Лобовик Б.  61 (ред.) 
Лошакова О.  1290 
Луговий В. І.  489, 539, 541, 549, 
602, 607, 660, 671, 674, 680, 750, 
762, 835, 867 (ред.);   
801, 810, 1141, 1148, 1171, 1176, 
1206;  1220, 1229, 1239, 1254, 
1269, 1273, 1288, 1318, 1350 
(перс.);  1271, 1336 (відп. за 
вип.) 
Луцький М. Г.  747 (ред.);  1257 
(перс.) 
Любар О. О.  295, 307, 308, 331, 
405, 406, 410, 417, 425, 431 
(упоряд.) 
Ляшенко К. І.  364 
Ляшенко О.  806, 1221; 1101, 
1134 (перс.) 
 

М 
Мадзігон В. М.  434, 810;  540, 
543, 544, 548, 602, 671, 680, 711, 
762, 867, [16] (ред.);  1194, 1229, 
1237, 1239, 1254 (перс.) 
Мазаракі А. А.  483 (ред.); 737 
Мазоренко Д. І. (Д. И.)  764 ;  
837, [18] (ред.) 
Макаренко А.  560, 1139 (перс.) 

Макаренко Л. Л.  1262 (ред.) 
МакБрайд К.  1318 (перс.) 
Максименко С. Д.  98, 416, 673, 
749, [19] (ред.);  100;  807, 1350 
(перс.) 
Максимович О.  199 
Малиношевська С.  1000, 1043;  
1115 (упоряд.) 
Маначинський О.  24 
Маноха І. П.  866 (ред.) 
Манько В.  542 (ред.) 
Мацьків П.  933 
Марченко Л.  218, 345, 932, 
1039, 1044–1047, 1062, 1063, 
1091; 1086  (підгот.) 
Масол Л.  453; [6] (ред.) 
Мельник Л. Г.  400 
Меншун В. І.  329, 355, 376, 581, 
798, 851, 901, 1001, 1002, 1092, 
1333;  [14] (ред.);  1010 (перс.) 
Микитенко О. С.  1137 (упоряд.) 
Митко А.  463 
Михайленко М.  969 
Михайличенко А.  1178 
Михальченко М. І.  22 (ред.); 
541, 663, 865; 850 (перс.) 
Мищенко М. Д. див. Міщенко 
М. Д. 
Мінецька І.  970, 1003, 1048, 
1049, 1064, 1093 
Мірохіна Т. В.  1311 (упоряд.) 
Міщенко М. Д.  20, 26, 28, 29, 
32, 44, 75 
Мовчан В.  879 
Моісєєва І. П.  1089, 1137 
(упоряд.) 
Моісєєва Н. І.  [18] (ред.) 
Мороз О. О.  1078 (перс.) 
Мостова Т.  96, 106, 108, 111, 
300, 880, 881 
 

Н 
Нагірна А.  510 
Нгубане Бен  950 (перс.) 
Небоженко В.  26, 32 
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Нестеренко Г. О.   604–606, 668, 
682–687, 757–759 (ред.) 
Ничкало Н. Г.  165 349, 409, 494, 
564, 707, 710, 734, 764, 774, 802, 
809 (ред.); 346, 392 (упоряд.); 794, 
1059, 1189, 1256, 1293 (перс.);  
1050, 1065;  1143 (наук. консуль-
тант) 
Ніколаєнко С. М.  334 (упоряд.); 
398, 436, 545 (ред.); 445; 1078, 
1121, 1142, 1209 (перс.) 
Ніколюк Л. І.  968, 1089, 1137, 
1146, 1250, 1275 (упоряд.) 
Новацький Т. В.  815 (перс.) 
Нох А.  1018 (перс.) 
 

О 
Овдієнко Н.  569 
Огієнко І.  1110 (перс.) 
Огнев’юк В.  397, 842, 856 (ред.) 
Олексієнко Б. М.  100 
Олійник В.  47;  674, 750, 835 (ред.) 
Онаць О.  167 
Онищенко О.  819 
Онищенко О. С.  388 (ред.); 1209 
(перс.) 
Онкович Г.  489, 539 
Онышкив Ю.  568 
Осипов Г. В.  17 
Осипчук Н.  903–905, 935–938 
 

П 
Пабат В. В.  451 
Павленко Ю. В.  1114 
Павло II  734, 1127 (перс.) 
Павловські Е.  1063 (перс.) 
Падун Н.  346, 392, 1050 
(упоряд.) 
Пазиніч С. М.  337, 477, 493, 
552, 554, 649, 655;  729, 754 
(ред.) 
Паладій М.  297 
Панасюк В. В.  484, 755 (ред.) 
Панок В. Г.  147 

Панчук Н.  1066 
Папієв М.  1034, 1135 (перс.) 
Парахонський Б.  24, 31 
Пасемко І.  974 
Патон Б. Є.  394, 672 (ред.);  557, 
852, 1127, 1135, 1253 (перс.);  
1119 
Патриляк І. К.  814 
Пащенко В.  1230 (перс.) 
Петришин У. Р.  1111 (перс.) 
Печера С.  371 
Пєєва С. П.  1220, 1250, 1278 
(упоряд.) 
Пивоваров Г.  60 
Пивоварчик І. М.  624, 1180 
(упоряд.) 
Пирогов Г. С.  311 
Пирожков С.  29, 36, 38; 737 (рец.) 
Півняк Г.  860 
Пігоров Г.  185 
Пінчук Є. А.  736 
Плахтій В.  1296 
Побігай Л.  18 
Подлесная В. Г.  407 (пер.) 
Подолян І.  345, 1039 
Подолян Л.  819 
Подставкіна А.  984 (підгот.) 
Покусова О. С.  1334 (упоряд.) 
Полисаєв О. П.  662 
Полохало В.  664 (ред.); 713, 
1219;  1209 (перс.) 
Полуріз В. І.  234, 338 (ред.) 
Полушкина В.  213 
Полянський П. Б.  1118 
(упоряд.) 
Помиткін Е.  1237 (перс.) 
Пономаренко Л. О.  794, 1153, 
1220, 1275, 1293 (ред.); 1089, 
1137, 1143, 1146, 1165, 1234, 
1250, 1278 (упоряд.) 
Пономарьов О. С.  477, 493, 552, 
554, 649, 654, 655, 657, 715, 786;  
[18] (ред.) 
Поповкін В.  24 
Порохняк К.  1231 
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Постоловський Р. М.  684 
Похресник А.  547 
Предборська І.  635, 642, 1191 
(ред.) 
Приятельчук А. О.  178;  814 
(упоряд.) 
Прокопенко І.  810 (перс.) 
Пролеєв С. В.  551, 760 
Прохасько Ю.  59 (пер.) 
Пугач А.  327, 629, 847;  [11] 
(ред.) 
П’ятериков С.  246 (фотогр.) 
 

Р 
Радкевич В. О.  791 (ред.); 809 
(упоряд.) 
Рапіна Л.  858, 908, 909, 920, 
1007, 1176, 1184–1188, 1235–
1238, 1255, 1295, 1301, 1337, 
1343;  1168, 1170, 1196, 1197, 
1205, 1224, 1229, 1260 (підгот.) 
Регейло І.  1069, 1239 
Резніков П. П.  337 
Решетилова О.  567 
Рибалко В. К.  83, 133, 177, 231 
(ред.) 
Римаренко Ю.  56, 58, 78 (ред.) 
Рогова П. І.  620 (перс.); 794, 
1089, 1137, 1143, 1146, 1153, 
1154, 1165, 1220, 1234, 1250, 
1275, 1278, 1293, [19] (ред.);  968 
(відп. за вип.) 
Романенко В. П.  266 (ред.) 
Романовський О. Г.  159, 333, 
391, 488, 546, 600, 678, 752, 836, 
[13] (ред.);  1152 
Рубцов В. В. 1180 (перс.) 
Руденко В. Д. 780 
Рудич Ф. М. 59 (видавець); 233, 
276 
Рудько С.  1241, 1344, 1345 
Рудяков О. 1221 
Руккас А. О.  814 
Рыбалко В. К. див. Рибалко В. К. 
Рябов В.  1093 (перс.) 

Рябов С. Г.  75 
Рябоконь Л.  188, 506, 533, 1122 
Рябоконь Н.  1302 
 

С 
Савенкова Л. В.  1208, 1262 
(упоряд.) 
Савченко О. Я.  543, 597, 599, 866 
(ред.); 624;  1100, 1296, 1334 
(перс.) 
Сазоненко Г. С.  158 (ред.) 
Саух П. Ю.  442, 817, [5] (ред.);  
1189 (перс.) 
Сачков Л.  161, 1123, 1219; 
1031, 1212, 1257 (перс.) 
Свіженко В.  347 
Селецький П.  321 
Семендяєва Г. М.  1153 
(упоряд.) 
Семенченко Н.  1242 
Семиволос П.  246 
Семиноженко В. П.  714 
Семотюк О.  59 (пер.) 
Сендюков С.  4 
Серб М.  706 
Сергієнко П. П.  48  
Сергійчик В.  1194 (перс.) 
Сисоєва С. О.  159, 599, 677, 
716, 735, 756, 830, 842, 843 
(ред.); 856 (упоряд.);  1152;  
1153, 1189, 1249, 1296 (перс.) 
Ситник П. К. 21, 23, 26, 31, 32, 75 
Сігаєва Л.  1189 
Сіпко К.  1303 
Скиба М. Є.  802 (ред.) 
Скопенко В.  945 (перс.) 
Слюсаревський М. М.  98, 601, 
673, 679, 749, 753 (ред.) 
Сміт Р. Г.  914 (перс.) 
Сніцарьова Д.  979, 1008 
Сокол В.  1241, 1344, 1345 
Соколова І. В.  856 (упоряд.) 
Соловйов В.  134, 1107 
(фотогр.); 1124 
Солодовник О.  1243 
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Стариков І. М.  809 (упоряд.) 
Стельмах Н. А.  1234, 1250, 1278 
(упоряд.) 
Стендарт Т.  1289 (перс.) 
Степанкова Т.  64 (ред.) 
Степко М. Ф.  230 (відп. за вип.); 
387, 389, 398; 397, 545, 660 (ред.) 
Стус Д.  525 
Суліма Є.  1239 (перс.) 
Суліма С. М.  751 (ред.) 
Суржик Л.  154 
Сухомлинська О. В.  767; 1154 
(наук. консультант) 
Сухомлинський В. О.  95, 97, 
106, 123, 128, 421, 1100, 1154, 
1161, 1162 (перс.) 
Сытник П. К. див. Ситник П. К. 
 

Т 
Табачник Д.  54, 71, 276, 324, 
339, 394, 713, 714, 797, 801, 
1347;  664, 747, 779, 831, 834, [1] 
(ред.);  992, 1212, 1223, 1228, 
1229, 1240, 1243, 1245, 1257, 
1295, 1344 (перс.) 
Таланова Ж.  1244, 1245, 1305 
Таланчук П.  1142, 1209 (перс.) 
Таран Ю.  185 
Тарапов И. Е.  [15] (ред.) 
Тарасенко Г. С.  1311 
Тарасова Н. І.  1262 (упоряд.) 
Тверезовська Н.  542 (ред.) 
Теббс Т. Дж.  1303 (перс.) 
Терепищий С. О.  590 (ред.) 
Тесленко І.  848, 849 
Тимошенко В.  354 
Титаренко Т. М.  749 (ред.) 
Ткаченко В. М.  54, 65, 68, 71, 82, 
101, 170, 276, 324, 386, 520, 651, 
763, 787, 812, 818, 1156 
Ткаченко Л. І.  940, 941, 980, 1009, 
1070–1072, 1089, 1095–1099, 1125–
1130, 1146, 1157–1163, 1174, 1175, 
1189, 1190, 1217, 1218, 1246–1249, 

1331, 1348–1351;  1134 (підгот.); 
1250 (перс.) 
Ткаченко П.  981 
Товажнянський Л. Л.  333, 391, 
488, 546, 600, 678, 752, 836, [13] 
(ред.) 
Токак Г.  1194 (перс.) 
Толстоухов А. В.  330 
Томенко М. В.  576 
Топузов О.  1354 
Тоуфігі Дж.  1020 (перс.) 
Тронько П. Т.  137 (перс.) 
Троценко О.  354 
Тумаркина И.  192 
Тюрк Д.  1228 (перс.) 
 

У 
Удод О. А.  779 (ред.) 
Ушинський К. Д.  1136, 1171 
(перс.) 
 

Ф 
Фандєєв О.  151 
Федоренко Є.  974 (перс.) 
Фесик О.  1255 
Ф’єскі П.  876 (перс.) 
Філарет  1262 (перс.) 
Філіппов В.  985, 996 (перс.) 
Фішер К.  1245 (перс.) 
 

Х 
Хатамі М.  945 (перс.) 
Хлєбнікова Т.  1054–1056 
Хо Сун Чьол  1203, 1204 (перс.) 
Хоменко М.  1124, 1256 (перс.) 
Храмов Ю. О.  1114 (ред.) 
 

Ч 
Чебикін О. Я.  624, 1180 (перс.) 
Челпанов Г. І.  866 (перс.) 
Чиж І.  285 
Чижевський Б. Г.  334 (упоряд.) 
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Ш 
Шаблій А.  792, 1281 (наук. 
консультант) 
Шайгородський Ю.  850 
(упоряд.) 
Шаран П.  34 
Шаров І.  261, 382, 452, 777, 967, 
1041, 1085 
Шаталов  440 (перс.) 
Шашкова Л. О.  838 (ред.) 
Швидка Л.  1287 
Шевнін О.  1256 
Шевченко В.  694, 882; 1099, 
1256 (перс.) 
Шевченко Г.  694, 1233 (перс.) 
Шемшученко Ю. С.  63 (ред.) 
Шеремет Г.  380 
Шеремет Ю. А.  591 (ред.) 
Шестакова Т. В.  1208 (упоряд.) 
Шестопалюк О. В.  1311 (перс.) 
Шиловцев Ю.  46 
Шинкарук В. Д.  387, 389;  676 
(ред.) 
Шинкарук В. І.  442, 631, 704, 
783, 828, 1127 (перс.) 
Шкляр Л. Є.  276 
Шльосек Ф.  536, 824 (ред.);  
767;  1063, 1082, 1332 (перс.) 
Шоробура І.  1296 (перс.) 
Шпиталь І.  1100 
Шрамко Я. В.  757 (ред.) 
Штома Л. М.  794, 1143, 1293 
(упоряд.) 
Шулікін Д.  1074, 1101–1105, 
1133, 1257, 1258;  1094 (підгот.) 
Шумілкін В. А.  391 (ред.) 
Шунько О.  1303 
 

Щ 
Щербак О.  1059 (ред.) 
Щербань М.  238 
Щербатенко І.  [16] (ред.) 
 

Ю 
Юрченко І.  [7] (ред.) 
Ющенко В.  1073, 1127, 1192 
(перс.) 
 

Я 
Яковлева М. Б.  809 (ред.) 
Янукович В.  1357 
Ярмаченко М. Д.  594 (ред.);  
870 
Яроцький П.  77, 131, 223, 269 
(ред.) 
Яцик П.  344(перс.) 
 
В 
Bednarczyk H.  553 (ред.) 
Bratczuk A.  767 
 

L 
Lewowicki T. див. Левовицький Т. 
 

N 
Nikitorowicz J.  843 (ред.) 
Nikolajyenko S. див. Ніколаєнко С. 
Nyczkało N. див. Ничкало Н. 
 

P 
Pawło II, Jan  див. Павло II 
 

R 
Rodiuk I.  535, 553 
 

S 
Sysojewа S. див. Сисоєва С. О. 
Szlosek F. див. Шльосек Ф. 
 

Z 
Zimny J.  734 (ред.) 
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Алфавітний покажчик назв праць В. Г. Кременя  
та праць за редакцією вченого 

 
Академік Василь Кремень: У революції – юне обличчя   403 
Академіки АПН [України] в очікуванні загальних зборів   277 
Академія і формування національної системи освіти   102 
Академія має достатній науковий потенціал, щоб модернізувати 
освіту   419 
Академія педагогічних наук має бути Академією розвитку людини 437 
Академія педагогічних наук України: перші здобутки і перс-
пективи   494 
Аксіологічний зміст спрямованості національної освіти в Україні 768 
Актуальна подія   769 
Актуальні проблеми філософії соціального управління   554 
«Алло, Кремень слухає…»   134 
Антарктика: зберегти еталон середовища   343 
Артеківські діалоги – 2009   612 
Архітектоніка сучасного суспільного організму   103 
 
Барометр – к ненастью   21 
Без прийняття змін до Закону «Про вищу освіту» держава зазнає 
інтелектуальних втрат   278 
Без реформи освіти не розбудуємо державу   104, 135 
Без риторики – до прагматичного партнерства   37 
Біла книга національної освіти України   613, 681, 738 (ред.) 
Біла книга самодостатньої особистості   614 
Біля витоків синергетичного мислення   839 
Болонський процес: зближення, а не уніфікація   279 
Будь-які зміни завжди сприймаються по-різному   181 
 
В Україні такої енциклопедії з освіти не було   555 
В умовах прийому до ВНЗ є зміни   280 
Вагомий внесок   770 
Важкі уроки століття   386 (рец.) 
Важлива умова подальшого розвитку людини або духовно-мораль-
ний вимір людиноцентризму   615 
Веління часу – плекати національну гордість у молоді   84, 105 
Вельмишановне товариство, професорсько-викладацький складе, 
співробітники університету, студенти – всі учасники нашого 
зібрання!   556 
Вельмишановний Борисе Євгеновичу!   557 
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Взаємозв’язок і взаємовідношення феноменів інтелекту і інтелект-
ності   616 
Вибори до Верховної Ради України: Досвід та уроки   35 
Вибори: чи є вибір?   617 
Вибрані педагогічні праці [Є. С. Березняка]   594 (ред.) 
Виклик часу: до концепції стратегічного розвитку України   38 
Вимога часу – модернізація освіти   281 
Виростити демократичне покоління   438 
[Виступ В. Г. Кременя на парламентських слуханнях з питань 
розвитку інформаційного суспільства в Україні у Верховній. Раді 
України, 21 вересня 2005 р.]   439 
[Виступ В. Кременя на урочистому засіданні з нагоди Міжнарод-
ного дня толерантності, 15 листоп. 2001 р.]   182 
Виступ В. Г. Кременя, президента Національної академії педаго-
гічних наук України   689 
[Виступ на V з’їзді профспілки працівників освіти і науки 
України]   136 
[Виступ на слуханнях «Удосконалення законодавчого забезпе-
чення розвитку вищої освіти в Україні в контексті підготовки 
нової редакції Закону України «Про вищу освіту» у Комітеті 
Верховної Ради України з питань науки і освіти, 18 черв. 2008 р.]   
618 
[Виступ на четвертому Міжнародному конкурсі з української мови 
ім. Петра Яцика]   344 
[Виступ на VІ Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь 
Сухомлинський і сучасність», Харків]   106 
Вища галузева наукова установа України   495 
Вища освіта в соціокультурних змінах сучасності   496 
Вища освіта в Україні   398, 430 (ред.) 
Вища освіта: європейський вимір та українські перспективи 664 (ред.) 
Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства 
у ХХІ столітті   236, 282 
Вища освіта і наука: пріоритетні сфери розвитку суспільства 
у ХХІ столітті   283 
«Вища освіта стає обов’язковим етапом у житті людини»   237 
Вища освіта України [темат. дод.]   537 (ред.), 538 (ред.), 595 (ред.) – 
598 (ред.), 665 (ред.), 666 (ред.), 739 (ред.), 740 (ред.), 866 (ред.) 
Вища освіта України і Болонський процес   387 (ред.) 
Вища освіта України: стан та тенденції   176 (ред.) 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Автономна Республіка Крим   604, 667 (ред.) 
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Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Волинська область   668 (ред.) 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Дніпропетровська область   757, 825 (ред.) 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Житомирська область   605, 669 (ред.) 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Запорізька область   606, 670 (ред.) 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Івано-Франківська область   682, 741 (ред.) 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Миколаївська область   683, 742 (ред.) 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Рівненська область   684, 743 (ред.) 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Тернопільська область   758, 826 (ред.) 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Херсонська область   685, 744 (ред.) 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Хмельницька область   686, 745 (ред.) 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Черкаська область   687, 746 (ред.) 
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Чернівецька область   759, 827 (ред.) 
Від «кіоскової» психології – до освіти протягом життя   284 
Від учителя до академіка   137 
Від учителя залежить майбутнє України   404 
Відверті запитання, чіткі відповіді   238 
Відданість науці, істині, духовності   690 
Віддаючи пріоритет освіті й науці   138 
Відзнака Шаталова   440 
Відзначаємо свої ювілеї плідною працею: 50 кроків за 10 років!   558 
Відкрита студія   285 
[Відповіді на запитання журналістів]   345 
Відтворення кваліфікованих трудових ресурсів країни залежить 
від ефективного функціонування професійно-технічної освіти   286 
Вітальне слово Василя Кременя   619 
Вітальне слово читачам наукового журналу «Порівняльна профе-
сійна педагогіка»   771 
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[Вітання директору ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
Павлі Іванівні Роговій з урочистою подією – 10-річчям від дня 
заснування бібліотеки]   620 
Вітчизняне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасної освітньої 
парадигми   772 
Віхи просвітительства: до 60-річчя заснування Т-ва «Знання» 
України   559 
Влада сірості: Утопія та реальність передвиборних обіцянок   441 
«Возлюби... і самого себе»   139 
Все життя я ставлю собі надзавдання   107 
Вступне слово [до кн. «Освіта України : нормат.-прав. док.»]   183 
Вступне слово [до кн. «Профтехосвіта України, ХХ століття»]   346 
[Вступне слово] [до кн. «Україна наукова»]   691 
[Вступне слово на загальних зборах АПН України]   85 
Вступне слово президента АПН України   621 
Вступне слово про академіка В. І. Шинкарука   442 
*Входження людини у світ науки і культури в умовах глобалізації   
840 
Вчитель у нас – це духовна і соціальна опора і учня, і суспільства  108 
 
Гідну відповідь викликам XXI століття   443 
Главное, чтобы ребенок учился самостоятельно мыслить   184 
Глибинні ідеї Антона Макаренка   560 
Глобалізаційний вимір раціональності   497 
Глобалізаційні виклики національній ідентичності й освітні 
перспективи   692 
Головний капітал України – її науковий потенціал   347 
Готовність до змін   693 
Готувати еліту прориву   185 
Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти   489, 539 (ред.) 
Гуманітарна політика для України: стратегічний вибір   55 
Гуманітарна політика: звична і несподівана   773 
Гуманітарний аспект процесу державотворення в Україні   63 
 
ХХІ сторіччя: нова освітня політика   287 
Дванадцять балів проти принижень та зневіри   239 
Демографічна ситуація   64 
Держава та українське суспільство: стан і проблеми соціогума-
нітарного розвитку   64 
10 років Державній науково-педагогічній бібліотеці ім. В. О. Су-
хомлинського   622 
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10 років Науково-дослідному Інституту духовного розвитку лю-
дини   623 
Деякі питання формування особистості професіонала в контексті 
вимог сучасного суспільства   498 
Дистанційна освіта – перспективний шлях розв’язання сучасних 
проблем розвитку професійної освіти   288 
Дитиноцентризм – провідна лінія сучасної освіти   561 
Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої 
освіти: теорія, практика, перспективи   671 (ред.) 
Дійовий фактор суспільного розвитку та інтеграції в європейське 
співробітництво   348 
Діти мають бути самостійними   444, 499 
Для максимальної самореалізації людини   841 
Для чого навчання, що не формує особистість?   500 
[До читачів журналу]   109 
До читачів польсько-українського, українсько-польського щоріч-
ника «Освітологія»   842 
До читачів польсько-українського, українсько-польського щоріч-
ника «Професійна освіта: педагогіка і психологія»   349 
До ювілею Галини Шевченко: постать жінки-керівника у вітальних 
словах вчених, колег, учнів і друзів   694 
Добрий початок – половина успіху   186 
Домінанти вчительського фаху   110 
Донецька область: [Привітання освітянам Донец. області з високими 
здобутками]   350 
[Доповідь і відповіді на запитання на дні уряду у Верховні Раді 
України «Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної 
освіти в Україні, 11 березня 2003 р.]   289 
Доповідь міністра освіти і науки України Василя Григоровича 
Кременя на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти   187 
Доповідь міністра освіти і науки України Василя Кременя [на дні 
уряду у Верховній Раді України, 8 червня 2004 р.]   351 
Доповідь міністра освіти і науки України Василя Кременя на 
підсумковій колегії МОН [України] 16 серпня 2002 року   240 
Доповідь міністра освіти і науки України Василя Кременя на 
підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України 21 серпня 
2003 року   290 
Доповідь міністра освіти і науки України В. Кременя на 32-й 
Генеральній конференції   291 
[Досвід освітян м. Тернополя – увазі педагогічної громади 
України]   695 
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ІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти, 7–9 жовтня 2001 року   
221 (ред.); 266 (ред.) 
Другий український педагогічний конгрес   484 (ред.) 
Думка академіка   292 
[Думки Василя Кременя щодо розбудови освіти в Україні]   445 
Думки на межі літ   293 
*Духовність і культура суспільства визначаються розвитком освіти   
843 
Духовність нації: перші кроки до полілогу 140 
Духовно-моральний вимір людино центризму   774 
 
Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання: 
творча спадщина В. Шинкарука   828 (ред.) 
Еліта: витоки, сутність, перспектива   760, 829 (ред.) 
«Еліта, інтелігенція – провідники нації»   111 
Еліта: пролегомени   760 
Енергія інтелекту   775 
Енциклопедія освіти   562, 599 (ред.) 
Етнокультурні «сюжети» нових законопроектів України   56 
 
Європа як універсум   57 
Єдність завдань модернізації і стабільності – запорука розвитку 
вищої школи в Україні   141 
Єдність завдань реформування й забезпечення стабільності – 
запорука розвитку вищої освіти   142 
Єдність завдань реформування й забезпечення стабільності – 
запорука розвитку вищої школи   143 
 
Життєве кредо Івана Зязюна   563 
Жодний національний рух не гарантує демократичної політики   65 
Журналу «Професійно-технічна освіта»   86 
Журналу «Українська література в загальноосвітній школі»   112 
 
З виступів делегатів з’їзду   696 
З доповіді міністра В. Г. Кременя   241 
«За межею пішохідної доступності до шкіл – 245 тисяч дітей»   188 
За покликом душі   624 
«Забезпечимо пріоритетність освіти заради дітей, заради країни»   
144 
Забезпечувати рівний доступ до якісної освіти   352 
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Завдання академії – максимально сприяти модернізації освіти в 
Україні   776 
Загальноцивілізаційні зміни   405 
Загрози національній безпеці в гуманітарній сфері   66 
Заключне слово В. Кременя, президента АПН України [на роз-
ширеному засіданні Президії АПН України, 12 трав. 1999 р.]   113 
Заключне слово Міністра освіти і науки України В. Г. Кременя [на 
ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти]   189 
Заключне слово Президента АПН України Василя Кременя на 
загальних зборах АПН України   190 
Закон України «Про вищу освіту»   267 (ред.) 
Запорука конкурентоспроможності   446 
Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: 
проблеми та шляхи їх подолання   747 (ред.) 
Заради миру на землі   353 
Засадничі положення державної освітянської політики   145 
Захист права дітей на якісну освіту   447 
Зберегти в освіті все те добре, що маємо, і разом з тим досягти 
якісно нового її стану   191 
Здобутки та перспективи середньої освіти   294 
Зміст освіти й дидактична стратегія   114, 295, 406 
Зміцнювати науковий фундамент освітньої модернізації   844 
Знай, люби і бережи природу   354 
«Знання»: традиції і сучасність (1948 – 2004)   388 (ред.) 
Знання – фундамент життя. Василь Кремень   777 
Золота книга української еліти   222 (ред.) 
Зробити людину успішною й забезпечити системний прогрес 
суспільства   448 
Зроблено чимало. А могли б більше   355 
 
Изучать жизнь без предвзятости   4 
Индивидуализация личности и коллективность   5 
Индивидуальное и коллективное: антиподы или стороны одной 
медали?   1 
История философии   231, 268 (ред.) 
 
«…І світло совісті ознаменує поступ»   146 
«…І універсальність підготовки випускника, і його адаптованість 
до ринку праці»   296 
Ідейно-теоретичні джерела і генезис поглядів В. І. Леніна на 
колективістську сутність соціалізму   6 
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Ідеологія і цілісність української держави   22 
Інноваційна людина: Україна на шляху європейської інтеграції   501 
Інноваційна, самодостатня людина як мета інноваційної освіти   449 
Інноваційний вектор в освіті як виклик часу   697 
Інноваційний стиль мислення людини як вимога часу   698 
Інноваційні перетворення як передумова сучасного прогресу   625 
Інноваційність і освіта   450, 626, 845 
Інноваційність як вимога часу   700 
Інновація – alter ego глобалізації   778 
Інновація в контексті науки і освітньої практики   564 
Інтеграція педагогічної науки та освіти як ключовий фактор 
формування людини знаннєвого суспільства   565 
Інтелект працює краще, якщо він надійно захищений   297 
Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності   
434 
Інтелектуальна еліта в контексті людиноцентризму   701 
Інтелектуальна еліта як умова суспільства знань: проблеми 
становлення   761 
Інтелігенція в контексті соціального розвитку держави   451 
[Інтерв’ю з міністром освіти і науки В. Г. Кременем]   147 
Інтерв’ю з міністром освіти і науки України В. Г. Кременем   356, 452 
[Інтерв'ю Л. Масол з В. Кременем]   453 
[Інтерв’ю під час перебування у Бучанській школі-інтернаті]   148 
Інтерв’ю редакторів педагогічних видань з міністром освіти і науки 
України Василем Кременем   298 
Інтересам дошкілля – увагу держави   779 
Інформатизація освіти – провідний напрям підвищення резуль-
тативності навчального процесу   780 
Інформаційне середовище в контексті людиноцентризму   566 
Інформаційне середовище – криза культури чи нове буття?   702 
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформа-
ційного суспільства   454 
Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: 
досвід, проблеми, перспективи   485 (ред.) 
Історія релігії в Україні   61 (ред.), 77 (ред.), 131 (ред.), 223 (ред.), 
269 (ред.) 
Історія української школи і педагогіки   331 (ред.), 431 (ред.) 
Історія філософії   272 
 
К обществу знаний – через совершенствование системы образо-
вания   407 
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«К сожалению, у нас есть еще школы, где никто из преподавателей 
компьютера в глаза не видел. Но мы стараемся изменить поло-
жение»   192 
Кавалерійська атака чи виважені кроки?   23 
Категорії особистості та професіоналізму в сучасному просторі   627 
Качественное образование: требование ХХІ века   455 
Класичний університетський підручник з історії економічних 
учень   482 (рец.) 
Ключова роль у розвитку людського потенціалу   703 
Ключові завдання: утвердження пріоритетності і модернізація 
освіти   193 
Ключові проблеми розвитку загальної середньої, дошкільної, 
позашкільної та професійно-технічної освіти   149 
«…Кожен етап освіти – частинка життя людини…»   502 
Кожна дитина повинна мати можливість для всебічного розвитку 242 
Коллективность и индивидуальность: судьба одной из ключевых 
социалистических идей   2 
Коллективность и индивидуальность: цивилизационный срез 
проблемы   7 
Компетентісний принцип освіти: «навчитися жити разом»   763 
Конспект на майбутнє   194 
«Конституція провела історичну межу»   67 
Концепції сучасного природознавства   336 
Креативи інноваційного стилю мислення: реалії і сподівання   628 
Василий Кремень: «Быть лидером, а не пастухом»   503 
Василий Кремень: «Демократия не там, где демократично избрана 
власть, а там, где общество исповедует ее ценности»   568 
Василий Кремень отменит сессию…299 
Василь Кремень: «А Україна приростатиме потужним інтелектом» 
846 
Василь Кремень: «Біла книга національної освіти України – пер-
ший крок до започаткування традиції періодичного моніторингу, 
прогнозування тенденцій і пректування практичних заходів у кон-
тексті реформування вітчизняної сфери освіти»   629 
Василь Кремень: в ХХІ століття життя ставить нові вимоги перед 
самою людиною   567 
Василь Кремень: Головне завдання сучасного етапу розвитку 
освіти – це приведення її у відповідність із потребами людини 
XXI століття   357 
Василь Кремень закликав об’єднатися всім, щоб піднятися на ту 
висоту, яка відповідала б ХХІ століттю   195 
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Василь Кремень: «Любов і повага до людини в суспільстві почи-
нається з дитиноцентризму в освіті»   504 
Василь Кремень: «Людина розумна у ХХІ столітті – це людина, яка 
постійно навчається»   569 
Василь Кремень: модернізація освіти – сьогодні і завтра   300 
Василь Кремень: Найбільша проблема нашої освіти – це 
нездатність дитини застосовувати знання на практиці   781 
Василь Кремень: нам треба розпізнати сутність дитини   630 
Василь Кремень: «Освіта, підготовка молоді до життя завжди були 
і є найактуальнішими завданнями сучасності»   847 
Василь Кремень: Результати роботи системи освіти минулого року 
дають можливість сподіватися на розвиток усіх освітянських 
напрямів   301 
Василь Кремень: Робота АПН спрямована на те, щоб освіта в 
Україні була на європейському рівні   505 
Василь Кремень: Студентів, відрахованих з політичних мотивів, 
поновлено   358 
Василь Кремень: «Траєкторія мого життя не була випадковою»   506 
Василь Кремень: У нас поки що авторитарна педагогіка, харак-
терна не лише для середньої, а й для вищої школи   848 
Василь Кремень: Цього року вперше повною мірою виконується 
програма комп’ютеризації сільських шкіл   302 
Василь Кремень: Часто можна почути: є школа – є село, нема 
школи – нема села. Але хочу спитати: школа існує для села чи для 
дитини?   782 
Василь Кремень: Я з дитинства хотів стати порядною і самодостат-
ньою людиною   507 
Василь Кремень: Homo Sapiens, людина розумна – це за великим 
рахунком, людина, яка постійно навчається   849 
Кримськотатарська проблема і шляхи її вирішення   24 
Культ знань – запорука майбутнього   115 
Культ знань і освіти має стати складовою української національної 
ідеї   116 
Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник 
розвитку полікультурної освіти   830 (ред.) 
 
Ленинская концепция социалистического строительства и пере-
стройка   3 
Лист міністру   359 
Логіка   337 
Луганська область   196 
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Людина в трансформаціях «економізму»: утопії і реальність   783 
«Людина ХХІ століття навчається все життя…»   303 
Людина і освіта у вимірах економічної цивілізації   456, 508 
Людина і світ   178, 224 (ред.) 
Людина через призму суспільства   39 
Людина, яка зробила сама себе   850 
Людиновимірна сутність філософських поглядів академіка 
В. І. Шинкарука   631 
Людиновимірний смисл філософських поглядів В. І. Шинкарука   704 
Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності 
нації   457, 509 
Людиноцентризм в освіті: філософія нових підходів   458 
Людиноцентризм в освітній діяльності: традиції і нові вимоги   459 
Людиноцентризм – основа національної доктрини розвитку освіти 
в Україні   360 
Людиноцентризм як домінанта вирішення нагальних проблем 
сучасної філософії освіти   460 
«Людиноцентризм як домінанта соціокультурних вимірів люд-
ського буття»   748 (ред.) 
Людиноцентризм як стратегія національного освітнього простору 784 
Людиноцентризм як філософія творення українського суспільства 461 
*Людська діяльність як об’єкт філософської рефлексії   785 
Людське спілкування як сфера філософської рефлексії   786 
 
«Майбутнє – за індивідами, які активно мислять, які зуміють 
умонтуватися в системи штучного розуму»   510 
Мала енциклопедія етнодержавознавства   62 (ред.) 
Матеріали III Всеукраїнського з'їзду працівників освіти   831 (ред.) 
Методологічні засади модернізації освітянської галузі України   304 
«Ми всі повинні усвідомлювати пріоритет знань»   150 
Ми зацікавлені у співпраці з неурядовими аналітичними центрами  305 
«Ми повинні якнайшвидше зробити все можливе для зміни 
авторитарної педагогіки "педагогікою толерантності»   243 
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент   540 (ред.) 
Мігранти: в чужій далекій стороні   787 
Міжнародні відносини та зовнішня політика, 1980–2000 роки   179 
Міст через «цивілізаційний розлам»: Ким ми були? Ким ми є? Ким 
ми хочемо бути?   462 
Модернізація вищої школи України в контексті принципів 
Болонської декларації   361 
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Модернізація освіти в контексті інноваційних тенденцій розвитку 
суспільства   632 
Модернізація освіти – важливий чинник соціального, еконо-
мічного і політичного розвитку України   197 
Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість 
для України   541 (ред.) 
Модернізація системи освіти як важливий чинник інноваційного 
розвитку держави   306 
Модернізація української системи освіти як теоретико-філософ-
ська і практична проблема   736 (наук. консульт.) 
Модернізуємо систему освіти заради держави і кожного її грома-
дянина   851 
 Молодь і майбутнє України   788 
Молодь як сьогодення і майбутнє України   789 
«Мы не должны идти в Европу как бедные родственники!»   570 
 
На міцному фундаменті стоїть педагогічна наука   511 
На ринку праці в ціні не липовий диплом, а професіоналізм   151 
Навіщо навчатися 12 років?   705 
Найближчими роками треба подвоїти фінансування вищої освіти 
України   362 
[Найвагоміші здобутки, перспективні завдання та плани НАПН 
України]   790 
«Нам треба подивитись дітям в очі»   152 
Напутнє   87 
Наука продукує нові знання, освіта їх олюднює   571 
Наукова діяльність АПН України в 2006 році та завдання на 2007 рік   
512 
Наукова та організаційна діяльність АПН за звітний період   244 
Наукове забезпечення вищої освіти України в ХХІ столітті   198 
Наукове забезпечення освіти   408 
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні   409 
Науковий потенціал України. Київський літопис ХХІ століття 672 (ред.) 
Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драго-
манова. Сер. 22 : Політичні науки та методика викладання 
соціально-політичних дисциплін   832 (ред.) 
Наукові студії із соціальної та політичної психології   673 (ред.), 
749 (ред.) 
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття   273 
Науково-технічний розвиток   64 
Національна академія педагогічних наук України   706, 791, 792 
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Національна доктрина розвитку освіти   245 
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в 
Україні   762, 833 (ред.) 
Національна ідентичність – невблаганна вимога часу   633 
Національна освіта як соціокультурне явище   117, 307, 410 
Національний освітній глосарій: вища освіта   834 (ред.) 
Національні меншини (шляхи розв’язання проблем)   58 
Національно-духовне в контексті глобально-раціонального   793 
Наш гість – Василь Кремень   463 
«Наши страны может разъединить только собственная глупость»   
199 
«Не бачу альтернативи змінам»   246 
Не модно вчитись «на когось»: Освіта в контексті суспільства 
знань   464 
«Не можу уявити своє життя і свою діяльність поза турботою про 
освіту»   247 
Нелля Григорівна Ничкало – провідний вчений у галузі профе-
сійної педагогіки   794 
Неперервна освіта – стратегічний ресурс   200 
Неперервна професійна освіта: Філософія, педагогічні парадигми, 
прогноз   274, 332 (ред.) 
Нова доба нового прагне діла   153 
Новий етап модернізації вищої освіти: осучаснення і оновлення   513 
Нових наукових звершень в ім’я України!   852 
Нові вимоги до освіти, до вчителя   411 
Нові вимоги до якісної освіти   465 
Нові технології навчання   486 (ред.) 
Нові часи – нові знання, нові підходи   363 
Новій Україні – освічене громадянське суспільство   634 
Новый министр образования и науки определяет приоритеты   154 
 
О состоянии и направлениях развития высшей школы в Украине   
155 
«Обговорення завершено. Огляд починаємо. А процес – триває»   412 
Олюднення знань   364 
Організаторам, учасникам, гостям виставки «Сучасні заклади 
освіти – 2012»   853 
Орієнтири на майбутнє: Росія – Україна – Білорусь: чи можливий 
східнослов’янський трикутник?   50 
Орієнтири на перспективу   68 
Освіта без рожевих окулярів   201 
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Освіта в ХХІ столітті стає пріоритетом у будь-якому суспільстві, в 
будь-якій державі   248 
Освіта в контексті соціокультурних змін   572 
Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін   514, 573, 707 
Освіта в контексті сучасних цивілізаційних тенденцій та 
історичних викликів   635 
Освіта в контексті цивілізаційних змін : освіта – ХХІ століття   708 
Освіта в структурі цивілізаційних змін   795 
Освіта в структурі цивілізаційних змін: актуальні проблеми   709, 796 
Освіта в Україні   202, 308 
Освіта в Україні: стан і перспективи розвитку   203 
Освіта в умовах інноваційного розвитку суспільства   710 
Освіта: виклики сьогодення   797 
Освіта XXI століття – на шляху реформ   249 
Освіта дорослих: німецький набуток   798 
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 674 (ред.), 750 (ред.), 
835 (ред.) 
Освіта зорієнтована на перспективу   156 
Освіта і наука в Україні   230 (відп. за вип.) 
Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: Стратегія. 
Реалізація. Результати   399 
Освіта і наука визначають авторитет держави   250, 251, 309 
Освіта і наука: інноваційний аспект   799 
Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, 
перспективи)   275 
Освіта і наука – фундамент соціально-економічного та науково-
технологічного розвитку   157 
Освіта і система виховання повинні переорієнтуватися на 
формування у людей інноваційного типу мислення   466 
Освіта і суспільство в парадигмі синергетичного мислення   854 
Освіта і сучасні цивілізаційні зміни   711, 712 
Освіта має визначити розвиток духовності й культури   800 
Освіта наших дітей   88 
Освіта повинна готувати справжніх фахівців і свідомих патріотів  413 
Освіта у вимірах методології синергетики   855 
Освіта України в контесті знаннєвого суспільства   414 
Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події   227 (ред.) 
Освіта України: Інформ.-аналіт огляд   225 (ред.) 
Освіта України: Нормат.-правові док.   226 (ред.) 
Освітня ідеологія і політика в Україні і світі   118 
Освітня політика у контексті соціал-демократичних цінностей   310 
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Освітянський простір: варіанти розвитку шкільної освіти   713 
Освітянський простір і соціальна робота в Україні: сучасна 
парадигма взаємодії   365 
Освітянський простір: точки уваги педагогічної громади   714 
Освітянські керівники про актуальне: міркування, переконання, 
погляди   801 
Освітянські керівники у помаранчевій революції: від школи до 
МОНУ   415 
Освітянські обрії: реалії та перспективи   542 (ред.) 
Основи етнодержавознавства   78 (ред.) 
Основи філософських знань: філософія, логіка, етика, естетика, 
релігієзнавство   550 
Основні вектори філософії спілкування   715 
Основні завдання Академії педагогічних наук   252 
Основні завдання на виконання рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду 
працівників освіти та Указу Президента України “Про додаткові 
заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні»   204 
Основні засади розвитку вищої освіти в Україні в контексті 
Болонського процесу   389 (ред.) 
Основні напрямки трансформації політичної системи України   59 
Основные направления дальнейшего осуществления социально-
политических и экономических реформ в России   17 
Особистісно розвивальне навчання як науковий пріоритет   89, 119 
Особистість в освітній системі   416 
Особистість в освітньому просторі сучасної цивілізації   802 
Особистість у сучасній цивілізації : освітній контекст   636 
Особистість учителя в сучасних соціокультурних контекстах   515 
От формально-бюрократической коллективности к коллектив-
ности демократической   16 
Охорона здоров'я   64 
Охорона інтелектуальної власності в Україні   232 
 
Парадигма инноватизации и программы подготовки элиты 
прорыва   311 
Партии Украины: кто есть кто?   40 
Партия власти, возможно, будет социал-демократической   51 
Педагогіка вищої школи   607, 675 (ред.) 
Педагогіка духовності   684 
Педагогічна і психологічна науки в Україні   543 (ред.), 867 (ред.) 
Педагогічна майстерність: новаторська ідея   130 (рец.) 
Педагогічна наука: час методологічної рефлексії   90, 120 
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Педагогічна освіта в контексті цивілізаційних змін   516 
Педагогічна освіта в сучасному суспільстві   517 
Педагогічна освіта в Україні: сучасні проблеми і перспективи   716 
Педагогічна освіта України – важливий чинник підвищення 
ефективності навчання   417 
Педагогічний поступ Херсонського краю   685 
Педагогічні здобутки Миколаївщини   683 
Педагогічні здобутки Черкаського краю   687 
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи   544 (ред.) 
Педагогічні надбання Івано-Франківщини   682 
Педагогічні розписи Поділля   686 
Перебудова і колективістська сутність соціалізму   8 
Передмова [до кн. «Диференціація навчання на різних ступенях 
загальної середньої освіти: теорія, практика, перспективи»]   637 
Передмова [до кн. «Психологія на перетині тисячоліть»]   91 
Переднє слово [до кн. «Академік із Сахнівки»]   576 
Переднє слово [до кн. «Перспективні освітні технології»]   158 
Переднє слово [до кн. «Тадеуш Левовицький – учений, педагог, 
громадський діяч»]   856 
Перспективи розвитку освіти на 25 років   205 
Перший крок щодо профілізації старшої школи буде зроблено 
наступного навчального року   312 
Першочергові проблеми АПН України   418 
Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дійового чин-
ника суспільного розвитку та інтеграції в європейське співто-
вариство   313 
Підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної освіти в 
умовах глобалізації   803 
Підготовка вчителя в умовах переходу загальноосвітньої школи на 
новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання   314 
Підготовка вчителя у контексті сучасних вимог до розвитку 
особистості   518 
Підготовка творчої індивідуальності як основне завдання освітньої 
системи XXI століття   159 
Підняти освіту не можна, не піднявши авторитет учителя   92 
Підсумки минулого навчального року, завдання на рік новий   315 
Підсумки розвитку загальної середньої і професійно-технічної 
освіти в Україні   316 
Підсумки розвитку загальної середньої і професійно-технічної 
освіти у 2002–2003 навчальному році та завдання на 2003–
2004 навчальний рік   317 
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Плідна співпраця   804 
Побудова сучасної школи – справа її керівників   805 
Погоду диктує Сибір?..   41 
Политология: наука о политике   99 
«Політику розширення доступу до вищої освіти слід 
продовжувати»   366 
Політична безпека України: концептуальні засади та система 
забезпечення   80 
Політична система сучасної України: особливості становлення, 
тенденції розвитку   233 
Політична стратегія України: Порівняльні перспективи   42 
Політичне рішення: механізм прийняття   49 
Політичні партії в дзеркалі громадської думки   25 
Політичні партії України: порівняльний аналіз програмних 
документів   19 
Політологія   234, 338 
Політологія: наука про політику 180, 228 (ред.), 235, 270 (ред.), 608 
Попереду велика робота! 93 
Посилювати методологічний, науково-методичний супровід 
європейської інтеграції національної освіти України   717 
Поступ до нової філософії освіти в Україні   253 
Праці з філософії політики   48 (рец.) 
Презентація досвіду роботи переможців конкурсу «Первоцвіт»   806 
Президентові Польсько-Українського товариства, професору, 
доктору хабілітованому Хенрику Беднарському   367 
Приватні школи потрібні суспільству   519 
Привітання [з нагоди виходу в світ першого номера наук. й гро-
мад.-інформ. ж-лу «Вісник Укр. відділення Міжнар. акад. наук 
вищої школи»]   318 
[Привітання з нагоди 45-річчя з дня заснування журналу 
«Трибуна»]   638 
[Привітання з ювілеєм Сергія Дмитровича Максименка, академіка 
НАПН України, директора Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка]   807 
Примножуймо вічну силу знань! : переднє слово   368 
Приреченість на корпоративізм?   520 
Пріоритети реформування української школи у дослідженнях 
Академії   467 
Пріоритети розвитку освіти України на початку ХХІ століття   254 
Пріоритетність вітчизняної освіти   160 
Пріоритетність та фінансування освіти   161 
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Про «Дитиноцентризм», або Чому освіта України потребує 
структурних змін   639 
Про діяльність АПН України у 2002–2007 рр.   577 
Про доробок освітян Донеччини   640 
Про дотримання загальноприйнятих норм моралі в діяльності 
засобів масової інформації   319 
Про модернізацію країни   578 
Про наукову діяльність АПН України в 2007 році та завдання на 
2008 рік   579 
Про наукову діяльність АПН України у 2005 році та завдання на 
2006 рік   468 
Про наукову та організаційну діяльність АПН України в 1998–
2002 рр.   255 
Про підсумки роботи загальноосвітніх та професійно-технічних 
закладів у 2001/2002 навчальному році та основні завдання на 
новий навчальний рік   256 
Про підсумки роботи загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів у 2000–2001 навчальному році та основні 
завдання на новий навчальний рік   206 
Про підсумки розвитку освіти у 2003–2004 навчальному році та 
завдання на 2004–2005 рік щодо забезпечення рівного доступу до 
здобуття якісної освіти   369 
Про світочів освіти   641 
Про світочів освіти і проект «Педагоги-новатори в Україні»   580 
Про стан освіти в Україні та Національну доктрину її розвитку   207 
Про товариство «Знання» України та питання, на які наші читачі 
хотіли б почути розумну відповідь розумної людини   581 
Про ціннісні засади і цілі розвитку   808 
Проблеми довкілля   64 
Проблеми освіти   390 (ред.), 432 (ред.), 487 (ред.), 545 (ред.), 676 
(ред.), 751 (ред.) 
Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів 
глобалізації та євроінтеграції   677 (ред.) 
Проблеми професійної підготовки сучасного виробничого персо-
налу в педагогічній науці   809 
Проблеми профтехосвіти мають далеко не галузевий характер   320 
Проблеми соціального середовища   64 
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-
технічної еліти   333 (ред.), 391 (ред.), 488 (ред.), 546 (ред.), 600 (ред.), 
678 (ред.), 752 (ред.), 836 (ред.) 
Проблеми якості вищої освіти   547 (ред.) 
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Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти   548 (ред.) 
Проблемы диалектики коллективности и индивидуальности социа-
листической мысли и современность   15 
Прогресивні технології навчання – основа для підготовки конку-
рентоспроможних фахівців   483 (рец.) 
Іван Прокопенко святкує подвійний ювілей   810 
Професійні якості вчителя і виклики XXI століття   469 
Профільна школа: як досягти перспективи   718 
Профільне навчання: шлях до ефективної реалізації   719 
Профільність, але в трирічці, а не в класичній школі   720 
Профтехосвіта виконує надзвичайно важливу функцію   370 
Профтехосвіта України: ХХ століття   392 (ред.) 
Процеси модернізації та інтеграції в освітньому просторі   419 
Пружний крок   208 
Психологічні перспективи   601 (ред.), 679 (ред.), 753 (ред.) 
Психологія професійної діяльності офіцера   100 
Психолого-педагогічна наука в ідеологічній проекції   94, 121 
Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія   98 (ред.) 
Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому 
просторі   602 (ред.) 
ПТО: роль сьогоднішня, а що завтра?   521 
5 повних циклів людського життя – відмінні результати Віктора 
Андрущенка   582 
 
Раціональність як діяльнісний феномен школяра   122 
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у ви-
щій школі України   680 (ред.) 
Результат має бути затребуваним   522 
«Результати звіряємо зі світом»   811 
Релігія   64 
Ресурс влади   69 
Ресурси освітніх змін   209 
Реформа освіти – запорука майбутнього держави   162 
Реформування освіти: позиція виважена, кроки впевнені   163 
Рівний доступ до якісної освіти   371 
Розвитку духовності немає альтернативи   372 
Розвиток вищої освіти в незалежній Україні   857 
Розвиток освіти України в контексті загальноцивілізаційних змін   
420, 490 
Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992–2002   
271 (ред.) 
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Розвиток педагогічної освіти України та її інтеграція в європей-
ський освітній простір   373 
Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси   763 
Розколота ідентичність: Україна перед викликами глобалізму   812 
Розуміти пріоритетність вітчизняної освіти   164 
Роки наполегливої роботи Академії   858 
Рушій поступу – інтелект   321 
 
Свобода мысли и раскрепощение личности   9 
Сила «рози вітрів» чи жорсткість керманича?   10 
Синергетика і освіта: людина в процесах самоорганізації «від-
критих систем»   813 
Синергетична модель розвитку освіти В. Г. Кременя   642 
Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклики 
сьогодення   721 
Синергетичне мислення – вимога часу   859 
Система освіти   64 
Система освіти в Україні: сучасні тенденції і перспективи   210 
Система освіти України: сучасні тенденції і перспективи   165 
Скоординувати діяльність педагогічної преси на користь освіті   257 
Скоро комп’ютер заговорить українською мовою   258 
Слово до читача [кн. «Біла книга національної освіти України»]   681 
Слово про ректора   814 
Слово про ювіляра   583 
Слово учасникам   860 
Смисл і цінності в системі гуманітарного знання   643 
Соборна Україна в цілісному світі   43 
Солідаризм: європейський досвід суспільної консолідації для 
України   610 
Социально-экономические проблемы информационного общества 
400 
Соціалістичною аж ніяк не назвеш: Про колективність в її сталінськи 
деформованому вигляді   11 
Соціальний розвиток дитини в системі освіти   166 
Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи 754 (ред.), 
837 (ред.) 
Соціально-політична ситуація в Україні на кінець 1992 року: стан і 
тенденції розвитку   26 
Соціально-політична ситуація в Україні: поступ п’яти років  53 
Соціально-політична ситуація в Україні: стан і тенденції розвитку 
(середина 1993 року)   20, 44 
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Соціально-філософське дослідження трансісторичності міфологіч-
ного освоєння світу   662 (наук. кер.) 
Соціологія   81, 435, 609 
Спадщина Василя Сухомлинського в контексті нової філософії   
95, 123 
Співдоповідь міністра освіти і науки В. Г. Кременя   374 
Співпраця Академії і шкіл: єдині завдання – спільний доробок   861 
Співчуття   815 
Спогади про майбутнє   584 
Сравнительная политология   34 (реф.) 
Сталинская деформация коллективности социализма: сущность и 
истоки   12 
Стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні   
322, 334 (ред.) 
Становлення національної системи вищої освіти в Україні в кон-
тексті загальної тенденції цивілізаційного розвитку   132 
«Створюємо освіту майбутнього»   375 
Стратегії розвитку України: виклики часу та вибір   36 
Стратегічні напрями модернізації освіти і науки України   376 
Стратегія і перспективи розвитку освіти в Україні   211 
Стратегія інноваційного розвитку України   644 
Структурна модернізація освіти в контексті цивілізаційних змін  816 
Студентських місць стане ще більше. Умови прийому покращаться 
323 
Суспільство знань і якісна освіта   523 
Сучасна освіта в контексті реформування   124 
Сучасна освітня політика у контексті соціал-демократичних цін-
ностей   377 
Сучасна українська філософія: традиції, інновації   838 (ред.) 
Сучасна філософія освіти і педагогічна наука   259 
Сучасна філософія освіти і проблеми формування національної 
еліти   378 
Сучасна філософія освіти як визначальний фактор авторитету 
соціальної держави   379 
Сучасні проблеми філософії педагогічної освіти   125 
Сучасні світові тенденції і розвиток освіти   470 
Сучасні цивілізаційні зміни і нові вимого до вчителя   471 
Сфера, яка формує людину   70 
Сходження до апогею   126 
США: крок до зближення   45 
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Творити життя на основі свободи і відповідальності   421 
«Творити культ знань»   167 
Тези доповіді президента АПН України Василя Кременя «Про 
діяльність АПН України у 2002–2007 роках» на загальних звітно-
виборних зборах 15 листопада 2007 року   524 
Тест для міністра   380 
Тест на виживання: глобалізаційні виклики національній іден-
тичності   722 
Технологічні парки: світовий та український досвід   339 
Товариство «Знання» – не рудимент минулого, а діюча і корисна 
структура   127 
Толерантність як імператив мультикультурного світу   817 
Толерантність як імператив: національна ідентичність в добу 
глобалізації   818 
Торговля. История, цивилизация, мораль   737 (рец.) 
Точка зору на пріоритети освітянської політики   723 
Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної 
цивілізації   585, 645 
Трансформації особистості в суперечностях епохи   724 
Треба творити таку школу, щоб «учні шанували своїх учителів, але 
й учителі їх не зневажали»   168 
Третій український педагогічний конгрес   755 (ред.) 
 
У фокусі двох десятиліть   819 
У якому суспільстві живемо?   18 
Удосконалення законодавства – основа розвитку науково-
технічної та інноваційної діяльності   381 
Удосконалення національної системи освіти   169 
Удосконалювати психолого-педагогічний супровід освітніх ре-
форм 646 
Украина: из прошлого в будущее   27 
Украина разделенная в себе: от Леонидии к Виктории   865 (рец.) 
Украина сегодня   28 
Украинско-российские отношения: сущность и перспективы   52 
Україна: альтернативи поступу: (критика іст. досвіду)   54, 324 
Україна в геополітичному просторі: об’єктивні тенденції і суб’єк-
тивні очікування   30 
Україна в Європі: контекст міжнародних відносин   766 
Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього   610 
Україна в контексті світ-системного аналізу   766 
Україна в міжнародних відносинах кінця ХХ ст.   179 
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Україна: з учора – в завтра   71 
Україна і Росія: сфери конфронтації і співробітництва   31 
Україна: Куди йдемо? Кого підтримуємо? На що чекаємо?   29 
«Україна має бути незалежною і демократичною   96 
«Україна може приростати лише освітою...»   525 
Україна на порозі XXI століття: уроки реформ та стратегія 
розвитку   229 (ред.) 
Україна нагадує велосипедиста, який упаде, коли зупиниться   72 
Україна: осягнення ідентичності   422 
Україна – Польща: неперервна освіта в умовах полікультурності   647 
Україна: проблеми самоорганізації   276 
Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії   663 (рец.) 
Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації   82, 
101, 170 
Українська  дипломатична енциклопедія   393 (ред.) 
Українська освіта в добу глобалізації   260 
Українська освіта в контексті загальноцивілізаційних змін   472 
Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини   394 (ред.) 
«Українська школа готує особистість»   423 
Українській педагогічній академії – 15 років   526 
Українсько-канадське партнерство з проблем розвитку спеціальної 
освіти   586, 587 
Україну обрано до Міжнародного бюро освіти   325 
Учасникам проекту [«Реформування ПТО в Україні»]   212 
Учитися життя   261, 382 
Учиться быть умным   213 
 
Феномен інновації: освіта, суспільство, культура 551, 603 (ред.) 
Феномен інновацій   648, 725 
Философия   83, 340, 395 (ред.) 
Философия общения   764 
Фізична культура в школі: проблеми і перспективи   262 
Філософія   133, 177 (ред.), 341, 396 (ред.) 
Філософія і політика   33 (рец.) 
Філософія і проблеми сучасності   649 
Філософія інноваційної людини у вимірах її самодостатності й 
цінності   650 
Філософія історичного дискурсу в час політизації історії та 
історизації політики   651 
Філософія: Історія, суспільство, освіта   765 
Філософія: Логос. Софія. Розум   491 
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Філософія людиноцентризму в освітньому просторі   688 
Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору   
611, 652 
Філософія людиноцентризму: науково-методичний супровід 
НАПН національної освіти України   726 
Філософія людиноцентризму у контексті проблем освіти   473, 588 
Філософія людиноцентризму  у світлі національної ідеї   653 
Філософія людиноцентризму – шлях змін і розвитку   820 
Філософія людиноцентризму як теоретична складова національної 
ідеї   424, 474 
Філософія: Мислителі, ідеї, концепції   401 
Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум   492 
Філософія освіти   425 
Філософія освіти ХХІ століття   263, 326 
Філософія освіти: еліта й інтелігенція   589 
Філософія освіти у спадщині великого педагога   97, 128 
Філософія політики   330 (упоряд.), 335 (ред.) 
Філософія самоідентифікації країни в контексті її майбутнього   727 
Філософія управління   493, 552 
Філософське осмислення феномену спілкування   654 
Філософський підхід до аналізу проблем сучасності   655 
Філософський погляд на перспективи соціокультурного буття 
людини   728 
Філософський словник соціальних термінів   402, 433 (ред.) 
Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на 
початку ХХІ століття   549 (ред.) 
Філософські погляди В. І. Шинкарука: людиновимірна сутність   656 
Філософські проблеми людського спілкування   657 
Філософсько-методологічні засади модернізації освіти   821 
Філософсько-освітня діяльність у вимірах інноваційних проектів   729 
Фінансова криза – етап ствердження фінансової цивілізації   658 
Фінансова криза – пролог нового світового порядку?   659 
Формирование духовной культуры молодежи: проблемы, поиски, 
решения   13 
Формування особистості в умовах розвитку української держав-
ності   129 
Формування особистості професіонала в контексті вимог 
ХХІ століття   426, 427 
Формування професійної траєкторії учня починається зі школи   527 
Формувати людину інноваційної культури   475 
Формувати професійну траєкторію учня   428 
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Форум: роль сьогоднішня, а що завтра?   528 
 
Хто є Хто в Україні, 1997…79 (ред.) 
 
«Це дійсно видатне видання»   730 
Цілісність світу і перебудова   14 
Цього року абітурієнтам буде дозволено вступати до кількох 
вищих навчальних закладів одночасно   171 
 
Час вимагає учителя з новими якостями   476 
Час непопулярних змін   862 
Через пріоритетний розвиток освіти, виховання до динамічного 
національного прогресу   172 
Чи буде підвищено заробітну плату з 1 січня 2002 року   214 
Чи можливий баланс сил?: Парламентські вибори та референдум в 
Росії: деякі уроки та висновки   46 
Чи не повертаємося ми до паперотворчості як показника роботи 
вчителя?   215 
Чи передбачається підвищення зарплати начальникам і спеціа-
лістам відділів освіти?   216 
Чи правильна практика відключення навчальних закладів від 
енергопостачання?   217 
«Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина»   60 
Чим допомагає мені рідна школа сьогодні   529 
Чому ж на зарплату освітян не вистачило коштів?   173 
Чому освіта?   731 
Чому робота старшої піонервожатої не входить до педагогічного 
стажу?   218 
Что думают люди о сегодняшнем дне   32 
 
Шановні друзі! [вітальне слово в кн. «Обдарована молодь 
України»]   590 
Шановні друзі! [привітання в кн. «Флагман сучасної освіти 
України»]   591 
Шановні колеги! : [вступ. слово до моногр. «Модернізація вищої 
освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку»]   660 
Шановні колеги! Дорогі друзі! : [привітання з 90-річчям наук.-пед. 
журн. «Рідна школа»]   863 
Шановні організатори і учасники ІІ виставки «Інноватика в освіті 
України»!   732 
Шановні читачі!  [передмова в кн. «Енциклопедія освіти»]   592 
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16 запитань міністрові освіти і науки Василю Кременю   327 
Шість років звершень і сподівань   73 
Шість років пошуків і сподівань   74 
Школа не повинна «стриножувати» дитину   864 
Шлях до стабілізації: збалансування корпоративних інтересів   530 
Шляхи інноваційного розвитку України   342 
Шляхи модернізації вищої освіти України   383 
Шляхи підвищення політичної стабільності   75 
Шляхи розвитку сучасної філософії інженерної освіти   477 
Штрихи до портрета майбутньої Верховної Ради...   47 
Штрихи до різновидів освіти   264 
Шукати шляхи модернізації освіти: Це повинні робити усі: і 
керівники навчальних закладів, і підприємці   328 
 
Що таке сучасний світогляд учня   219 
Щоб відстояти національний інтерес у світовій конкуренції   429 
 
Ювілей національного самоствердження   76 
 
 Энергия интеллекта как проявление одаренности   822 
 
«Я считаю, что вузы негосударственной формы собственности 
имеют все основания с оптимизмом смотреть в будущее»   174 
Як готуватимемо… духовних батьків людства? Розвиток педаго-
гічної освіти України та її інтеграція в європейський освітній 
простір   384 
Як нам реорганізувати освіту   823 
Як я обирав свою майбутню професію   385 
«Яка Ваша оцінка передбачуваного фінансування освіти і науки 
в майбутньому бюджеті 2003 року?»   265 
Який патріотизм потрібен сьогодні Україні?   733 
Якісна освіта в контексті загальноцивілізаційних змін   531 
Якісна освіта: вимоги ХХІ століття   478 
Якісна освіта для всіх молодих людей: виклики, тенденції і 
пріоритети   397 (ред.) 
Якісна освіта і нові вимоги часу   532 
Якісна освіта: методологічні аспекти сучасного розуміння   681 
Якісна освіта: сучасні виміри   533 
Якісна освіта: сучасні вимоги   479 
Якісна освіта формує майбутнє держави і її громадян   220 
Якісна освіта як вимога ХХІ століття   534 
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Якість освіти і сучасні вимоги до людини   593 
Якість освіти – основа розвитку   480 
Якість освіти. Як ми її вдосконалюємо   329 
Якомога більше громадян України зможуть здобути кваліфіковану 
вищу освіту, бо саме від рівня інтелектуалізації залежить майбутнє   
175 
Яку людину має готувати освіта: на чому слід зосередити увагу, 
модернізовуючи освітню діяльність   481 
 
Filozofia antropocentryzmu w edukacyjnej przestrzeni   767 
Filozofia edukaciji   553 
Filozofia homocentryzmu Jana Pawła II   734 
Higher education in Ukraine   436 
Kstałcenie nauczeciełi w kontekšcie zmian cywiłizacyjnych   535 
Oddanie nauce, prawdzie, duchowości   824 
Oświata w srodowisku polietnicznym: kształtowanie obywatelskiej 
tożsamości w Ukrainie   661 
Paradygmaty ošwiatowe i edukacja nauczycieli   756 (ред.) 
Przemiany cywilizacyjne a nowe wymogi wobec nauczyciela   536 
Synergetycny model rozwoju edukacji jako odpowiedž wyzwaniom 
teražniejszości   735 
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Алфавітний покажчик назв міжнародних  
і всеукраїнських з’їздів, конференцій, семінарів,  
круглих столів, у яких брав участь В. Г. Кремень 

 
Артеківські діалоги – 2009 …612, 1168 
 
Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: 
теорія, досвід, прогноз: методол. семінар   1271 
Безперервна освіта для всіх : ХІІІ нім. конф. з питань освіти дорос-
лих   1294 
 
Василь Сухомлинський і сучасність: V Всеукр. пед. читання   95 
Василь Сухомлинський і сучасність: VI Всеукр. пед. читання (Хар-
ків, 1999 р.)   881 
Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перс-
пективи : ІІІ Міжнар. й ХV Всеукр. пед. читання (Кіровоград – 
Павлиш – Київ)   1161, 1162 
Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю: культурологічні 
виміри шкільної й педагогічної освіти: ХІІІ Всеукр. пед. читання 
(Переяслав-Хмельницький, 2006 р.)   504, 1100, 1126 
Вища освіта України та Болонський процес: міжнар. семінар   970 
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 
освітнього простору: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.   1144 
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 
освітнього простору : VI Міжнар. наук.-практ. конф.   1305 
Вища технічна освіта України і Болонський процес: Всеукр. нарада 
ректорів вищих техн. навч. закл. (Харків, 2004 р., 17-18 берез.)   361 
Відродження, оновлення й розвиток людини: Другий Міжнар. 
гуманіт. форум вчених і вчителів, 23–29 квіт. 2007 р., Крим   528 
Всеукраїнська нарада вищих навчальних закладів I–II рівнів 
акредитації   328 
Всеукраїнська нарада ректорів педагогічних і класичних універ-
ситетів з питань розвитку педагогічної освіти України та її інтегра-
ції в європейський освітній простір, Харків, 29 верес. 2004 р.   373, 
384, 411 
Всеукраїнська нарада-семінар з питань розвитку післядипломної 
педагогічної освіти   878 
Всеукраїнський зліт юних техніків   947 
Всеукраїнський інформаційний день Програми Темпус: семінар   
1244 
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Всеукраїнський педагогічний форум (з участю Президента України 
В. Ющенка)   429 
 
Гарантії якості, європейська система передачі і накопичення 
кредитів та практика імплементації Болонського процесу в різних 
європейських країнах: міжнар. семінар.   1014 
Глобальні проблеми людства як фактор трансформації освітніх 
систем: V Міжнар. наук.-практ. конф.-семінару керівників ВНЗ та 
вчених-дослідників із проблем овіти, 1–3 лютого 2007 р., Харків   
497 
Гуманізм та освіта: VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 
2006 р., 19–21 верес.   473 
 
Двадцять років діалогу взаєморозуміння і взаємодії між незалеж-
ною Україною й Туреччиною: між нар. наук. конф.   1266 
23 сесія Установчої міжнародної конференції міністрів освіти 
(м. Любляни Республіка Словенія)   1199, 1200, 1228 
Двосторонній політологічний симпозіум (Київ, 16–18 листоп. 
1995 р.)   59 
Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої 
освіти: теорія, практика, перспективи: методол. семінар, 19 листоп. 
2008 р., м. Київ   671 (ред.), 1171 
Дороги і бездоріжжя у підготовці вчителя: пол.-укр. конф. (Вар-
шава, 2005 р.)   1065 
II Всеукраїнський з’їзд працівників освіти, 7–9 жовт. 2001 р.   187, 
193, 194, 202, 203, 207, 308 
Другий український педагогічний конгрес, 3–4 листоп. 2005 р., 
м. Львів   472 
Другі міжнародні драгоманівські читання, 2006 р.   1084 
Духовність народу і українська школа: фактори творення духов-
ності: круглий стіл   372 
Духовність особистості і сучасні стратегії виховання: міжнар. 
наук.-практ. конф., 5–7 лют. 2006 р.   474 
 
Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання: 
творча спадщина В. Шинкарука : міжнар. наук.-практ. конф. 14 квіт. 
2011 р., [Київ]   783, 828 
Еліта, обдарованість, людиноцентризм: міжнар. наук. конф., 
26 лют. 2010 р., м. Київ   701 
Елітна освіта в Україні та світі в дзеркалі університетських 
рейтингів: круглий стіл   1217, 1218 
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Забезпечення конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття 
загальної середньої освіти дітьми і підлітками: Всеукраїнська 
нарада-семінар (18–19 черв. 2002 р.)   962 
Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: 
проблеми та шляхи їх подолання : парлам. слухання у Верховній 
Раді України 9 черв. 2010 р.   689 
Здоров’я дітей в небезпеці: круглий стіл, 2006 р., Київ   1102 
Зміцнення зв’язків з ринком праці – пошук нових шляхів розвитку 
професійної освіти у сучасну епоху : конф. (м. Турин Італійська 
Республіка)   1252 
 
Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність: наук.-
практ. конф., Київ, 1996 р., 22–23 листоп.   63 
Ідеологія та ідейно-політичні засади державного будівництва в 
Україні: наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 груд., 1992 р.)   22 
Інновації в освіті: міжнар. Крим. пед. конгрес   1221 
Інтернаціоналізація пострадянського університету : міжнар. наук. 
конф. 20 трав. 2011 р.   1289 
Інтернаціоналізація пострадянської університетської освіти: між-
нар. семінар   1190 
Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного 
державного управління: Всеукр. наук.-практ. конф., 23–24 трав. 
2000 р.   157 
 
Конференція, присвячена виходу одинадцятого випуску за 2011 р. 
збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника»   1354 
Круглий стіл до Дня науки (Київ, 14 трав. 2004 р.)   347 
Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник роз-
витку полікультурної освіти: міжнар. наук.-практ. конф. 13–15 квіт. 
2011 р.   1296 
 
Людиноцентризм як домінанта соціокультурних вимірів люд-
ського буття: Всеукр. наук.-практ. конф., 26 квіт. 2010 р., Київ : 
Шості шинкаруківські читання   700, 748 (ред.) 
Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, 
політика, економіка, культура : Всеукр. конф. 22 лют. 2011 р.   761 
 
Міжнародна наукова конференція з використання інформаційно-
телекомуніаційних технологій, жовтень 2006 р., Львів   1097 
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Нарада-семінар голів комісій з вищої освіти Науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки України, 2004 р.   1048 
Нові шляхи в професійній та вищій освіті: чи могла би профе-
сійноорієнтована освіта сприяти забезпеченню України висококва-
ліфікованою робочою силою?: міжнар. семінар із освітньої 
політики   1227 
 
Освіта і доля нації: VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 
2007 р.   514, 1125 
Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти : 
Перша Всеукр. наук.-практ. конф.   763 
Освітянські бібліотеки України. Історичні тенденції. Сучасний 
стан та перспективи розвитку: Всеукр. наук.-практ. конф.   1074 
 
Парламентські слухання з питань розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні, 21 верес. 2005 р.   439 
Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох: Міжнар. наук.-
практ. конф.   95 
І Всеукраїнський з’їзд педагогічних працівників дошкільної освіти 
(5 листопада 2010 р.)   696, 779, 1198 
Поліфункціональна діяльність директора сучасного навчального 
закладу в умовах інноваційних перетворень : кругл. стіл.   1271 
Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного 
потенціалу та інноваційної діяльності в Україні: День уряду у Вер-
хов. Раді України, 8 черв. 2004 р.   351 
Про проблеми розвитку професійно-технічної освіти та удоскона-
лення законодавства: Слухання у Ком. з питань науки і освіти 
Верхов. Ради України, 19 лют. 2003 р.   320 
Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні: Парла-
мент. слухання у Верхов. Раді України, 13 трав. 2004 р.   374 
Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в 
Україні: День уряду у Верховній Раді України, 11 березня 2003 року   
286, 289, 322 
Проблеми організації переходу на новий зміст та структуру 
загальної середньої освіти: Всеукр. нарада-семінар   891 
Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глоба-
лізації та євроінтеграції : Міжнар. наук.-практ. конф., 22–24 квіт. 
2009 р., Київ, Житомир   632, 677 (ред.), 1189 
Проблеми системних міждисциплінарних досліджень, 27 груд. 
2006 р.   1090 
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Проблеми соборності України в ХХ столітті: круглий стіл, 
присвячений 75-річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР   43 
Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти: методол. 
семінар, 2006 р.   1081 
Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи :  
V міжнар. наук.-практ. конф., 22–24 жовт. 2009 р., Хмельницький   
627 
Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : 
матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 24–26 жовт. 2007 р., 
м. Хмельницький   498 
Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: 
VI міжнар. науково-практ. конф., 24–26 жовт. 2011 р.   802, 1312 
Парламентські слухання з питань розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні у Верхов. Раді України, 21 верес. 2005 р.   439 
Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: методол. семі-
нар АПН України, 12 листоп. 1998 р.   94, 98 (ред.) 
Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому 
просторі: методол. семінар АПН України, 19 берез. 2008 р.   602 
(ред.) 
Психолого-педагогічні проблеми підготовки інженерно-педагогіч-
них кадрів для закладів професійно-технічної освіти: Міжнар. 
наук. конф.   125 
V з’їзд профспілки працівників освіти і науки України   136, 173 
V Міжнародний конгрес україністів (Чернівці)   239 
П’яті Костюківcькі читання   91 
П’яті міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка 
Сергія Яковича Батишева :  V міжнар. наук. конф.   809, 1299, 1308 
 
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у ви-
щій школі України : методол. семінар   680 (ред.), 1206 
Розвивальне навчання в Україні: стан і перспективи: I Всеукр. 
наук.-практ. конф.   166 
Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ сто-
ліття : IV Укр.-пол. форум 23–25 трав. 2011 р. в Черкас. нац. ун-ті 
ім. Богдана Хмельницького   1286, 1287, 1310 
Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні: Наук. сесія 
до 15-річчя АПН України, 2007 р.   1122 
Роль і місце педагогічних і фахових видань України в науково-
методичному забезпеченні навчального процесу в закладах освіти: 
Семінар-нарада голов. редакторів   248, 250, 251, 257 
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Роль органів управління освітою в забезпеченні рівного доступу до 
якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування: Всеукр. семінар   
1023 
 

Семінар-нарада начальників управління освіти, ректорів ВНЗ III–
IV рівнів акредитації та інститутів післядипломної педагогічної 
освіти (Умань, 27 трав. 2003 р.)   314 
Синергетика і творчість : всеукр. конф., 11 листоп. 2011 р.   813 
XVII Всеукраїнські Сухомлинівські і VIII Всеукраїнські Захарен-
ківські педагогічні читання на Черкащині : [пед. читання відбулися 
18–19 трав. 2010 р. в м. Черкаси та с. Сахнівка Черкас. обл.]   1235 
Григорій Сковорода і Фетхуллах Гюлен: своєчасність традиції 
гуманізму: укр.-турец. філос.-пед. конф.   1194 
Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : ІІ Міжнар. 
наук. конф. 15–16 квіт. 2010 р., м. Харків   729, 754 (ред.) 
Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : Третя 
Міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 2011., Харків   768 
Соціально-психологічні чинники взаємодії суспільства та освіти: 
методол. семінар   1271 
Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу 
українського суспільства і молодь: конференція   210 
Сприяння якості освіти: круглий стіл міністрів освіти країн світу у 
рамках 32-ї Генеральної конференції ЮНЕСКО (м. Париж)   303, 
291, 325 
Стан та проблеми участі України в Болонському процесі, 1–2 червня 
2010 р. в НАПН України: круглий стіл   1245, 1271 
Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів : міжнар. 
наук.-практ. семінари   1303 
Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: 
Всеукр. конф., 24-25 трав. 2000 р.   132 
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання 
в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, перспективи: 
VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.   1138 
Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх 
фахівців: VІІ Міжнар. наук.-практ. конф.   1207 
VІІ Міжнародний «Тиждень освіти для дорослих», 2006 р.   1076 
 

Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: 
Міжнар. наук. конф. 16–17 трав. 2000 р.   159 
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Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі 
неперервної освіти: Методол. семінар АПН України, 16 груд. 
2004 р.   416 
1020 років шкільної освіти в Україні: традиції, сучасність та перс-
пективи: міжнар. наук. конф., м. Київ, 2009 р.   1188 
Треті Шинкаруківські філософські читання, 13 трав. 2005 р., 
м. Житомир   442 
Третій український педагогічний конгрес : [груд. 2009 р., Львів]   
692, 1207 
III звітно-виборна конференція Спортивної студентської спілки 
України   1036 
Третя міжнародна конференція з питань створення університету 
світового класу, 2009 р. 2–4 листоп., м. Шанхай (КНР)   1175 
Турбота про вчителя – надія на майбутнє: Всеукр. пед. форум на 
Полтавщині, 2005 р.   404 
 

Украина и Россия в новом геополитическом пространстве: круг-
лый стол   52 
Україна на порозі XXI століття: уроки реформ та стратегія роз-
витку: Наук. конф., 15–16 листоп. 2000 р.   197 
Управління національною освітою в умовах становлення і роз-
витку української державності: Всеукр. наук.-практ. конф.   871 
Урочисте засідання з нагоди Міжнародного дня толерантності, 
15 листоп. 2001 р.   182 
Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України: 
наук.-практ. конф.   306 
К. Д. Ушинський і актуальні проблеми педагогічної науки і освіти:  
Всеукр. наук.-практ. конф.   556, 1136, 1171 
 

Філософія людиноцентризму: теорія, методологія, практика, (15 груд. 
2009 р.): наук.-практ. конф.   1174 
Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: ІІ мето-
дол. семінар, 30 листоп. 2001 р.   942 
Філософія освіти ХХI  століття: проблеми і перспективи: методол. 
семінар, 22 листоп. 2000 р.   142 
Філософія освіти ХХІ століття: наук. ювілейна сесія до 10-річчя 
АПН України   243, 263, 271, 326 
 
IV з’їзд Товариства «Знання України», 2004 р.   1056 
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VI Міжнародний тиждень освіти для дорослих «Освіта дорослих 
для свободи совісті і віри»   1070 
IV Слов’янські педагогічні читання, 30 черв. – 1 лип. 2005 p.: 
міжнар. конгр.   409 
 
Элитное техническое образование: междунар. конф. в рамках сим-
позиума, г. Москва, 2003 г., 11–13 нояб.   311 
 
Ювілейне засідання пленуму Товариства «Знання України»   986 
 
Яка школа потрібна Україні?: конф.   1214 
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 о
св
іт
и,

 н
ау
ки

 і
 

сп
ор
ту

 Р
ес
пу
бл
ік
и 
Е
кв
ат
ор
іа
ль
на

 Г
ві
не
я 

17
.0

9.
20

04
 р

. 
  

12
.Г
р
ец
ія

 
П
ро
гр
ам
а 
сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
а 
в 
га
лу
зі

 
ос
ві
ти

, н
ау
ки

 і
 к
ул
ьт
ур
и 
м
іж

 У
ря
до
м

 
У
кр
аї
ни

 і
 У

ря
до
м

 Г
ре
ць
ко
ї 
Ре
сп
уб

-
лі
ки

 н
а 

20
02

–2
00

5 
ро
ки

 

 
16

.0
4.

20
02

 р
. 

 

13
.Г
р
уз
ія

 
У
го
да

 
м
іж

 
К
аб
ін
ет
ом

 
М
ін
іс
тр
ів

 
У
кр
аї
ни

 і 
В
ик
он
ав
чо
ю

 В
ла
до
ю

 Г
ру
зі
ї 

пр
о 
вз
ає
м
не

 в
из
на
нн
я 
та

 е
кв
ів
ал
ен
т-

ні
ст
ь 
до
ку
м
ен
ті
в 
пр
о 
ос
ві
ту

 і
 в
че
ні

 
(н
ау
ко
во

-п
ед
аг
ог
іч
ні

) з
ва
нн
я 

 
17

.0
7.

20
02

 р
. 

 

14
.Е
к
ва
до
р

 
Д
ог
ов
ір

 п
ро

 д
ру
ж
ні

 в
ід
но
си
ни

 і
 с
пі
в-

ро
бі
тн
иц
тв
о 
м
іж

 У
кр
аї
но
ю

 і
 Р
ес
пу
б-

лі
ко
ю

 Е
кв
ад
ор

 

 
12

.1
1.

20
01

 р
. 

 

15
.Е
ст
он
ія

 
 

П
ро
то
ко
л 
пр
о 
сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
о 
м
іж

 
М
і-

ні
ст
ер
ст
во
м

 о
св
іт
и 
і 
на
ук
и 
У
кр
аї
ни

 і
 М

і-
ні
ст
ер
ст
во
м

 о
св
іт
и 
Е
ст
он
сь
ко
ї Р
ес
пу
бл
ік
и 

04
.0

2.
20

02
 р

. 
 

 



 


   
28

8 
  

 

   288   

№
К
ра
їн
а 

М
іж

ур
яд
ов
і 

М
іж

ві
до
м
чі

  
Да

т
а 

 п
ід
пи
са
нн
я 

 
16

.І
зр
аї
л
ь 

У
го
да

 п
ро

 с
пі
вр
об
іт
ни
цт
во

 в
 г
ал
уз
і 

ос
ві
ти

 м
іж

 К
аб
ін
ет
ом

 М
ін
іс
тр
ів

 У
к-

ра
їн
и 
та

 У
ря
до
м

 Д
ер
ж
ав
и 
Із
ра
їл
ь 

  

   М
ем
ор
ан
ду
м

 п
ро

 н
ам
ір
и 
щ
од
о 
сп
ів
пр
ац
і 

м
іж

 М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 о
св
іт
и 
і н
ау
ки

 У
кр
аї
ни

 
та

 М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 п
ра
ці

 і 
со
ці
ал
ьн
их

 с
пр
ав

 
Д
ер
ж
ав
и 
Із
ра
їл
ь 
з 
м
ет
ою

 з
ді
йс
не
нн
я 
до
в-

го
ст
ро
ко
во
ї 
на
вч
ал
ьн
о-
оз
до
ро
вч
ої

 
пр
ог

-
ра
м
и 
дл
я 
ді
те
й 
си
рі
т 
і 
ді
те
й,

 
як
і 
за
ли

-
ш
ил
ис
я 
бе
з 
ба
ть
кі
вс
ьк
ої

 о
пі
ки

 

09
.0

4.
20

00
 р

. 
  

23
.0

7.
20

01
 р

. 

17
.І
р
ан

 
П
ро
гр
ам
а 
сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
а 
м
іж

 К
аб
і-

не
то
м

 М
ін
іс
тр
ів

 У
кр
аї
ни

 т
а 
У
ря
до
м

 
Іс
ла
м
сь
ко
ї 
Ре
сп
уб
лі
ки

 
Ір
ан

 
у 
сф
ер
і 

ку
ль
ту
ри

, 
ос
ві
ти

, 
на
ук
и,

 с
по
рт
у,

 т
у-

ри
зм
у,

 з
ас
об
ів

 м
ас
ов
ої

 і
нф
ор
м
ац
ії 
та

 
м
ол
од
іж
но
го

 о
бм
ін
у 
на

 2
00

4–
20

06
 р
р.

  

      М
ем
ор
ан
ду
м

 п
ро

 в
за
єм
ор
оз
ум
ін
ня

 з
і с
пі
в-

ро
бі
тн
иц
тв
а 
в 
га
лу
зі

 в
ищ

ої
 о
св
іт
и,

 н
ау
ки

, 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
і 
те
хн
ол
ог
ій

 
м
іж

 
М
ін
іс
те
р-

ст
во
м

 
ос
ві
ти

 
і 
на
ук
и 

У
кр
аї
ни

 
і 
М
ін
іс

-
те
рс
тв
ом

 н
ау
ки

, 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
і 
те
хн
ол
ог
ій

 
Іс
ла
м
сь
ко
ї Р
ес
пу
бл
ік
и 
Ір
ан

 

24
.0

4.
20

04
 р

 
     

09
.0

3.
20

04
 р

. 
 

18
.І
сп
ан
ія

 
П
ро
гр
ам
а 
сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
а 
м
іж

 К
аб
і-

не
то
м

 М
ін
іс
тр
ів

 У
кр
аї
ни

 т
а 
У
ря
до
м

 
Іс
па
ні
ї 
в 
га
лу
зі

 о
св
іт
и 
і 
ку
ль
ту
ри

 т
а 

20
02

–2
00

4 
ро
ки

 

  
21

.0
3.

20
02

 р
. 

 



 


   
28

9 
  

 

   289   

№
К
ра
їн
а 

М
іж

ур
яд
ов
і 

М
іж

ві
до
м
чі

  
Да

т
а 

 п
ід
пи
са
нн
я 

 
19

.І
та
л
ія

 
В
ик
он
ав
ча

 п
ро
гр
ам
а 
сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
а 

м
іж

 К
аб
ін
ет
ом

 М
ін
іс
тр
ів

 У
кр
аї
ни

 т
а 

У
ря
до
м

 І
та
лі
йс
ьк
ої

 Р
ес
пу
бл
ік
и 
в 
га

-
лу
зі

 
ос
ві
ти

, 
ку
ль
ту
ри

 
та

 
на
ук
и 

на
 

20
03

–2
00

6 
рр

. 

 
30

.1
2.

20
03

 р
. 

 

20
.Й

ор
да
н
ія

 
 

У
го
да

 
пр
о 

сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
о 

м
іж

 
М
ін
іс

-
те
рс
тв
ом

 о
св
іт
и 
і 
на
ук
и 
У
кр
аї
ни

 і
 М

ін
іс

-
те
рс
тв
ом

 в
ищ

ої
 о
св
іт
и 
Й
ор
да
ні
ї 

23
.0

4.
20

02
 р

. 
 

21
.К

аз
ах
ст
ан

 
У
го
да

 м
іж

 К
аб
ін
ет
ом

 М
ін
іс
тр
ів

 У
к-

ра
їн
и 
та

 У
ря
до
м

 Р
ес
пу
бл
ік
и 
К
аз
ах

-
ст
ан

 п
ро

 в
за
єм
не

 в
из
на
нн
я 
і 
ек
ві
ва

-
ле
нт
ні
ст
ь 

до
ку
м
ен
ті
в 

пр
о 

ос
ві
ту

, 
на
ук
ов
і с
ту
пе
ні

 і 
вч
ен
і з
ва
нн
я 

 
26

.0
9.

20
01

 р
. 

22
.К

и
та
й

 
 

У
го
да

 м
іж

 М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 о
св
іт
и 
і 
на
ук
и 

У
кр
аї
ни

 т
а 
М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 о
св
іт
и 
К
ит
ай

-
сь
ко
ї 
Н
ар
од
но
ї 
Ре
сп
уб
лі
ки

 п
ро

 с
пі
вр
об
іт

-
ни
цт
во

 в
 г
ал
уз
і о
св
іт
и 
і н
ау
ки

 

18
.0

6.
20

02
 р

. 
 

23
.К
ор
ея

 
 

Д
ом
ов
ле
ні
ст
ь 
пр
о 
сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
о 
в 
га

-
лу
зі

 
ос
ві
ти

 
м
іж

 
М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 
ос
ві
ти

 
і 

на
ук
и 

У
кр
аї
ни

 
і 
М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 
ос
ві
ти

 
Ре
сп
уб
лі
ки

 К
ор
ея

 

13
.0

6.
20

00
 р

. 
 

24
.К

уб
а 

 
У
го
да

 п
ро

 с
пі
вр
об
іт
ни
цт
во

 в
 г
ал
уз
і 
ос
ві
ти

 
і 
на
ук
и 
м
іж

 М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 о
св
іт
и 
і 
на
ук
и 

У
кр
аї
ни

 
і 
М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 
ви
щ
ої

 
ос
ві
ти

 
Ре
сп
уб
лі
ки

 К
уб
а 

23
.0

9.
20

02
 р

. 
 

 



 


   
29

0 
  

 

   290   

№
К
ра
їн
а 

М
іж

ур
яд
ов
і 

М
іж

ві
до
м
чі

  
Да

т
а 

 п
ід
пи
са
нн
я 

 
25

.Л
и
тв
а 

 
У
го
да

 п
ро

 с
пі
вр
об
іт
ни
цт
во

 в
 г
ал
уз
і 
ос
ві
ти

 
і 
на
ук
и 
м
іж

 М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 о
св
іт
и 
і 
на
ук
и 

У
кр
аї
ни

 і
 М

ін
іс
те
рс
тв
ом

 о
св
іт
и 
і 
на
ук
и 

Л
ит
ов
сь
ко
ї Р
ес
пу
бл
ік
и 

19
.0

3.
20

02
 р

. 
 

26
.Л

ів
ія

 
У
го
да

 м
іж

 К
аб
ін
ет
ом

 М
ін
іс
тр
ів

 У
к-

ра
їн
и 
та

 В
ищ

им
 Н

ар
од
ни
м

 К
ом
іт
е-

то
м

 В
ел
ик
ої

 С
оц
іа
лі
ст
ич
но
ї Н

ар
од
но
ї 

Л
ів
ій
сь
ко
ї 
А
ра
бс
ьк
ої

 Д
ж
ам
ах
ір
ії 
пр
о 

вз
ає
м
не

 
ви
зн
ан
ня

 
до
ку
м
ен
ті
в 

пр
о 

ос
ві
ту

 і 
на
ук
ов
і с
ту
пе
ні

 
У
го
да

 м
іж

 К
аб
ін
ет
ом

 М
ін
іс
тр
ів

 У
кр
аї

-
ни

 т
а 

 В
ищ

им
 Н
ар
од
ни
м

 К
ом
іт
ет
ом

 
В
ел
ик
ої

 С
оц
іа
лі
ст
ич
но
ї 
Н
ар
од
но
ї 
Л
і-

ві
йс
ьк
ої

 
А
ра
бс
ьк
ої

 
Д
ж
ам
ах
ір
ії 

пр
о 

сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
о 
у 

 с
ф
ер
і 
на
ук
и 
і 
те
х-

но
ло
гі
й 

 
30

.0
6.

20
03

 р
. 

     
14

.1
0.

20
03

 р
. 

  

27
.Л

ів
ан

 
У
го
да

 м
іж

 К
аб
ін
ет
ом

 М
ін
іс
тр
ів

 У
к-

ра
їн
и 
і 
У
ря
до
м

 Р
ес
пу
бл
ік
и 
Л
ів
ан

 п
ро

 
сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
о 
в 
га
лу
зі

 о
св
іт
и 
і н
ау

-
ко
ви
х 
до
сл
ід
ж
ен
ь 

 
22

.0
4.

20
02

 р
. 

 

28
.М

ол
до
ва

 
У
го
да

 
м
іж

 
К
аб
ін
ет
ом

 
М
ін
іс
тр
ів

 
У
кр
аї
ни

 і
 У

ря
до
м

 Р
ес
пу
бл
ік
и 
М
ол

-
до
ва

 п
ро

 в
за
єм
не

 в
из
на
нн
я 
і 
ек
ві
ва

-
ле
нт
ні
ст
ь 
до
ку
м
ен
ті
в 

пр
о 

ос
ві
ту

 
і 

вч
ен
і з
ва
нн
я 

 

   

18
.0

5.
20

01
 р

. 
 

 



 


   
29

1 
  

 

   291   

№
К
ра
їн
а 

М
іж

ур
яд
ов
і 

М
іж

ві
до
м
чі

  
Да

т
а 

 п
ід
пи
са
нн
я 

 
29

.М
он
го
л
ія

 
У
го
да

 м
іж

 К
аб
ін
ет
ом

 М
ін
іс
тр
ів

 У
к-

ра
їн
и 
і У

ря
до
м

 М
он
го
лі
ї п
ро

 в
за
єм
не

 
ви
зн
ан
ня

 
до
ку
м
ен
ті
в 

пр
о 

ос
ві
ту

, 
на
ук
ов
і с
ту
пе
ні

 і 
вч
ен
і з
ва
нн
я 

    У
го
да

 м
іж

 М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 о
св
іт
и 
і 
на
ук
и 

У
кр
аї
ни

 і
 М

ін
іс
те
рс
тв
ом

 о
св
іт
и,

 к
ул
ьт
ур
и 

і 
на
ук
и 
М
он
го
лі
ї 
пр
о 
сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
о 
в 

га
лу
зі

 н
ау
ки

 і 
ос
ві
ти

 н
а 

20
02

–2
00

5 
ро
ки

 

22
.0

9.
20

04
 р

. 
   

01
.0

7.
20

02
 р

. 

30
.П

ер
у 

У
го
да

 
м
іж

 
К
аб
ін
ет
ом

 
М
ін
іс
тр
ів

 
У
кр
аї
ни

 т
а 
У
ря
до
м

 Р
ес
пу
бл
ік
и 
П
ер
у 

пр
о 
вз
ає
м
не

 в
из
на
нн
я 
до
ку
м
ен
ті
в 
пр
о 

ос
ві
ту

 і 
вч
ен
і з
ва
нн
я 

 
16

.0
7.

20
04

 р
. 

 

31
.П

ол
ьщ

а 
 

У
го
да

 п
ро

 с
пі
вр
об
іт
ни
цт
во

 м
іж

 М
ін
іс
те
р-

ст
во
м

 о
св
іт
и 
і 
на
ук
и 
У
кр
аї
ни

 і
 М

ін
іс
те
р-

ст
во
м

 
на
ці
он
ал
ьн
ої

 
ос
ві
ти

 
Ре
сп
уб
лі
ки

 
П
ол
ьщ

а 

02
.0

7.
20

01
 р

. 

32
.П

ор
ту
га
л
ія

 
У
го
да

 м
іж

 У
кр
аї
но
ю

 т
а 
П
ор
ту
га
ль

-
сь
ко
ю

 Р
ес
пу
бл
ік
ою

 в
 г
ал
уз
і 
ос
ві
ти

, 
на
ук
и,

 к
ул
ьт
ур
и,

 т
ех
но
ло
гі
ї, 
м
ол
од
і, 

сп
ор
ту

 т
а 
за
со
бі
в 
м
ас
ов
ої

 ін
ф
ор
м
ац
ії

 
25

.1
0.

20
00

 р
. 

 

33
.Р
ос
ія

 
У
го
да

 м
іж

 К
аб
ін
ет
ом

 М
ін
іс
тр
ів

 У
к-

ра
їн
и 
і 
У
ря
до
м

 Р
ос
ій
сь
ко
ї 
Ф
ед
ер
ац
ії 

пр
о 
вз
ає
м
не

 в
из
на
нн
я 
та

 е
кв
ів
ал
ен
т-

ні
ст
ь 
до
ку
м
ен
ті
в 
пр
о 
ос
ві
ту

 і
 в
че
ні

 
зв
ан
ня

 
 

 
26

.0
5.

20
00

 р
. 

     

 



 


   
29

2 
  

 

   292   

№
К
ра
їн
а 

М
іж

ур
яд
ов
і 

М
іж

ві
до
м
чі

  
Да

т
а 

 п
ід
пи
са
нн
я 

 
У
го
да

 м
іж

 К
аб
ін
ет
ом

 М
ін
іс
тр
ів

 У
к-

ра
їн
и 
і 
У
ря
до
м

 Р
ос
ій
сь
ко
ї 
Ф
ед
ер
ац
ії 

пр
о 

ст
во
ре
нн
я 

і 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 

ф
іл
ій

 в
ищ

их
 н
ав
ча
ль
ни
х 
за
кл
ад
ів

 У
к-

ра
їн
и 
та

 т
ер
ит
ор
ії 
Ро
сі
йс
ьк
ої

 Ф
ед
е-

ра
ці
ї 
та

 
ф
іл
ій

 
ви
щ
их

 
на
вч
ал
ьн
их

 
за
кл
ад
ів

 Р
ос
ій
сь
ко
ї 
Ф
ед
ер
ац
ії 
на

 т
е-

ри
то
рі
ї У

кр
аї
ни

 
П
ро
то
ко
л 
м
іж

 К
аб
ін
ет

 М
ін
іс
тр
ів

 У
к-

ра
їн
и 
і У

ря
до
м

 Р
Ф

 п
ро

 в
не
се
нн
я 
зм
ін

 
до

 У
го
ди

 м
іж

 К
аб
ін
ет

 М
ін
іс
тр
ів

 У
к-

ра
їн
и 

і 
У
ря
до
м

 
РФ

 
пр
о 

вз
ає
м
не

 
ви
зн
ан
ня

 
та

 
ек
ві
ва
ле
нт
ні
ст
ь 

до
ку

-
м
ен
ті
в 
пр
о 
ос
ві
ту

 і
 в
че
ні

 з
ва
нн
я 
ві
д 

26
.0

5.
20

00
 р

. 

28
.0

1.
20

03
 р

. 
       

28
.0

1.
20

03
 р

. 
  

34
.С
и
р
ія

 
 

У
го
да

 м
іж

 М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 о
св
іт
и 
і 
на
ук
и 

У
кр
аї
ни

 
і 
М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 
ви
щ
ої

 
ос
ві
ти

 
С
ир
ій
сь
ко
ї 

А
ра
бс
ьк
ої

 
Ре
сп
уб
лі
ки

 
пр
о 

сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
о 
в 
га
лу
зі

 о
св
іт
и,

 н
ау
ки

 і
 

те
хн
ол
ог
ій

 

07
.1

0.
20

02
 р

. 
  

35
.С
Ш
А

 
М
ем
ор
ан
ду
м

 
пр
о 

вз
ає
м
ор
оз
ум
ін
ня

 
м
іж

 У
ря
до
м

 У
кр
аї
ни

 т
а 
У
ря
до
м

 С
по

-
лу
че
ни
х 
Ш
та
ті
в 
А
м
ер
ик
и 
пр
о 
сп
ів
ро

-
бі
тн
иц
тв
о 

в 
уд
ос
ко
на
ле
нн
і 

м
ен
е-

дж
м
ен
т-
ос
ві
ти

 у
 в
ищ

их
 н
ав
ча
ль
ни
х 

за
кл
ад
ах

 У
кр
аї
ни

 

 
17

.0
3.

20
03

 р
. 

 



 


   
29

3 
  

 

   293   

№
К
ра
їн
а 

М
іж

ур
яд
ов
і 

М
іж

ві
до
м
чі

  
Да

т
а 

 п
ід
пи
са
нн
я 

 
36

.Т
ад
ж
и
к
и
ст
ан

 
У
го
да

 м
іж

 М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 о
св
іт
и 
і 
на
ук
и 

У
кр
аї
ни

 
і 
та

 
М
ін
іс
те
рс
тв
ом

 
ос
ві
ти

 
Ре
с-

пу
бл
ік
и 
Т
ад
ж
ик
ис
та
н 
пр
о 
сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
о 

в 
га
лу
зі

 о
св
іт
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