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МОН України



Нові призначення у МОН України та Комітеті з питань освіти, науки та
інновацій // Пед. газета. – 2019. – Верес. – жовт. (№ 5). – С. 2.

Освіта в ОТГ / підгот. Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2019. – 14 жовт.
(№ 41). – С. 8.

Міністерство освіти і науки продовжить роботу з об’єднаними
територіальними громадами у контексті реформи децентралізації. Зокрема
йдеться про створення опорних шкіл і освітніх округів.

Профільне навчання – вже сьогодні / підгот. Дмитро Шулікін // Освіта
України. – 2019. – 14 жовт. (№ 41). – С. 9.

Про підготовку концепції створення старшої профільної школи, яку
планують винести на загальне обговорення в кінці 2019-го – на початку 2020
року.



РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

•Чіткий орієнтир для освітніх реформ
//Уряд. кур’єр. – 2019. – 4 жовт. (№190). –
С. 3. – Текст статті доступний в інтернеті:
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chitkij-
oriyentir-dlya-osvitnih-reform/ (дата
звернення: 18.10.2019)

Про співпрацю Міністерства освіти і
науки України зі Світовим банком у сфері
реформи освіти.



НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ІЗ ЗАХИСТУ 
ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ

• Починається підготовка нацстратегії із
захисту дітей в інтернеті — батьки та діти
можуть долучитися, пройшовши просте
опитування [Електронний ресурс]
//Міністерство освіти і науки України : [офіц.
портал]. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/pochinayetsya-
pidgotovka-nacstrategiyi-iz-zahistu-ditej-v-
interneti-batki-ta-diti-mozhut-doluchitisya-
projshovshi-proste-opituvannya (дата
звернення: 10.10.2019). – Назва з екрана.

https://mon.gov.ua/ua/news/pochinayetsya-pidgotovka-nacstrategiyi-iz-zahistu-ditej-v-interneti-batki-ta-diti-mozhut-doluchitisya-projshovshi-proste-opituvannya


НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

10 жовтня МОН та Міноборони проведуть
онлайн-урок за участі героя України
[Електронний ресурс] //Міністерство освіти і
науки України : [офіц. портал]. – Текст. дані. –
Київ, 2019. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/10-zhovtnya-mon-ta-
minoboroni-provedut-onlajn-urok-za-uchasti-geroya-
ukrayini (дата звернення: 10.10.2019). – Назва з
екрана.

https://mon.gov.ua/ua/news/10-zhovtnya-mon-ta-minoboroni-provedut-onlajn-urok-za-uchasti-geroya-ukrayini


НАПН України



Засєкіна, Т. Онлайн-конференція: інноваційні поради вчених учителям
/Тетяна Засєкіна // Пед. газета. – 2019. – Верес. – жовт. (№ 5). – С. 1, 4.

Упродовж трьох днів, 27–29 серпня, тривала традиційна онлайн-
конференція «Учені НАПН України – українським вчителям», участь у якій
взяли науковці Інституту педагогіки, Інституту проблем виховання,
Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка,
Інституту соціальної та політичної психології та Інституту інформаційних
технологій і засобів навчання НАПН України.



Президія НАПН України

• Лапаєнко, С. Розглянуто діяльність ДНПБ України імені
В. О. Сухомлинського / Світлана Лапаєнко //Пед. газета. –
2019. – Верес.–жовт. (№ 5). – С. 3.

19 вересня 2019 року на засіданні Президії НАПН України
було розглянуто питання про наукову і науково-
організаційну діяльність Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського за 2015–2019
роки.



ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
•Дошкільна освіта: час змін
/підгот. Світлана Галата //Освіта
України. – 2019. – 7 жовт.
(№39/40). – С. 11.

Про роботу форуму педагогів
дошкільної освіти, що відбувся з
нагоди Всеукраїнського дня
дошкільника (вересень 2019 року).



ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА



•Онищенко, О. Молодильні яблука для закону про школу: закон "Про повну загальну
середню освіту" готують до другого читання / Оксана Онищенко // Дзеркало тижня. –
2019. – 12–18 жовт. (№ 38). – С. 1, 12. Текст статті доступний в інтернеті:
https://dt.ua/EDUCATION/molodilni-yabluka-dlya-zakonu-pro-shkolu-326065_.html
(дата звернення: 15.10.2019).

Про пропозиції, подані народними депутатами Верховної Ради України ІХ скликання
в ході підготовки до другого читання Закону України «Про повну загальну середню
освіту».

https://dt.ua/EDUCATION/molodilni-yabluka-dlya-zakonu-pro-shkolu-326065_.html


•Малімон, Н. Костюхнівський креатив
//День. – 2019. 3 жовт. (№ 180). – С. 9. –
Текст статті доступний в інтернеті:
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/kosty
uhnivskyy-kreatyv?md_switch_to=main
(дата звернення: 18.10.2019).

Квітники – на піску, спортзал – зі старої
котельні, кухня – для вчителів... У цій
школі багато чого приємно здивує. А
директор ще виношує мрію про... зимовий
сад. Про діяльність ЗОШ І–ІІІ ступенів
села Костюхнівка Маневицького райну
Волинської області.



•Сорока, В. На фундаменті цінностей
/Валентина Сорока // Освіта України. �–
2019. – 7 жовт. (№ 39/40). – С. 14–15.

Директор Підгородецької ЗОШ І–ІІІ
ступенів (село Підгородці, Сколівський
район, Львівська область) Ольга Прецель
прагне дати учням можливість
долучитися до того, що відбувається в
селі, області та країні. «На виході» тут
хочуть бачити патріота, інноватора й
«самозарадну» особистість, яка братиме
відповідальність за власне життя та
життя своєї громади.



Якість освіти

•Бондар, А. Внутрішня система –
важливіша / [Алла Бондар ; підгот.
Наталія Кулик] // Освіта України. –
2019. – 14 жовт. (№ 41). – С. 7.

Про роботу вебінару, у ході якого було
обговорено проблеми забезпечення
якості освіти у загальноосвітньому
навчальному закладі та презентовано
посібник «Абетка для директора»
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/Se
rpneva%20conferentcia/2019/posibniki/a
betka%20dlya%20directora.pdf).

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf


НАУКОВА ОСВІТА

•Про затвердження Стандарту
спеціалізованої освіти наукового
спрямування [Електронний ресурс] : наказ
М-ва освіти і науки України від 16 жовт.
2019р. № 1303 // Міністерство освіти і
науки України. – Текст дані. – Київ, 2019. –
Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/
npa/pro-zatverdzhennya-standartu-
specializovanoyi-osviti-naukovogo-
spryamuvannya (дата звернення: 17.10.2019).
– Назва з екрана.

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-specializovanoyi-osviti-naukovogo-spryamuvannya
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-specializovanoyi-osviti-naukovogo-spryamuvannya


STEAM-освіта

•Міщенко, І. STEAM-уроки в ретрокласі
Привілля / Іванка Міщенко //Уряд. кур’єр. –
2019. – 5 жовт. (№ 191). – С. 4.

Про досвід загальноосвітньої школи № 7
містечка Привільне Луганської області
щодо застосування STEAM -технології у
ретрокласі.



ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
•Бикоський, Я. Всеукраїнський
форум з позашкільної освіти
/Ярослав Биковський // Освіта і
сусп-во. – 2019. – Верес. (№ 9). –
С. 1.

•Кулик, Н. Територія свободи:
пріоритети і виклики / Наталія
Кулик // Освіта України. – 2019. – 7
жовт. (№ 39/40). – С. 12–13.



ВИЩА ОСВІТА



Реформування вищої освіти
•Дегтярьова, І. Чи потрібна конституція для
науки? : який досвід може стати у пригоді нашим
реформаторам? : [інтерв’ю з канд. філол. наук, д-
ром філософії з політ. наук та адміністрування
Іриною Дегтярьовою / провела Ольга Романенко]
// Дзеркало тижня. – 2019. – 12–18 жовт. (№ 38). –
С. 12. – Текст статті доступний в інтернеті:
https://dt.ua/interview/chi-potribna-konstituciya-dlya-
nauki-326070_.html (дата зверення: 21.10.2019).

Про досвід Польщі щодо реформування вищої
освіти.



ЕРАЗМУС+
•Майже 2,8 тис. місць : Україна здобула
грант програми ЄС «Еразмус+» на обмін
студентами і працівниками вишів // День. –
2019. – 3 жовт. (№180). – С. 2. – Текст
доступний в інтернеті:
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-
ukrayiny/mayzhe-28-tys-misc

200 українських організацій спільно з
більш ніж 270 європейськими партнерами
отримали 2766 грантів для обмінів
студентами і працівниками вишів. У
межах програми ЄС «Еразмус+» усі
учасники зможуть поїхати на навчання,
практику, підвищення кваліфікації чи
стажування до європейського або
українського університету.

https://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/mayzhe-28-tys-misc


ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
•Безлюдний, О. Наш пріоритет — інклюзивний
університет / Олександр Безлюдний // Уряд.
кур’єр. – 2019. – 17 жовт. (№ 198). – С. 7. – Текст
статті доступний в інтернеті:
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/
nash-prioritet-inklyuzivnij-universitet/ (дата
зверення: 18.10.2019).

У статті йдеться про діяльність Уманського
державного педагогічного університету імені
Павла Тичини щодо організації інклюзивного
освітнього простору для здобувачів вищої освіти.

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nash-prioritet-inklyuzivnij-universitet/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nash-prioritet-inklyuzivnij-universitet/


НАУКА

•Чорний, О. "Академічний тест" для
команди Зе / Олександр Чорний
//Дзеркало тижня. – 2019. – 5–11 жовт.
(№ 37). – С. 11. – Текст статті
доступний в інтернеті: https://dt.ua/
SCIENCE/akademichniy-test-dlya-
komandi-ze-325379_.html (дата
звернення: 21.10.2019).

Про нові реалії щодо фінансування
діяльності Національної академії наук
України.

https://dt.ua/SCIENCE/akademichniy-test-dlya-komandi-ze-325379_.html
https://dt.ua/SCIENCE/akademichniy-test-dlya-komandi-ze-325379_.html


Якість наукових досліджень
•Атраментова, Л. Кожній кицьці – по
сосисці / Любов Атраментова //Дзеркало
тижня. – 2019. – 12–18 жовт. (38). – С. 12. –
Текст статті доступний в інтернеті:
https://dt.ua/SCIENCE/kozhniy-kicci-po-
sosisci-326063_.html (дата звернення:
22.10.2019).

Про ефективність роботи вітчизняних
учених.

https://dt.ua/SCIENCE/kozhniy-kicci-po-sosisci-326063_.html


НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

•Галаур, В. У Харкові формується
тренд неформального навчання
/Володимир Галаур // Уряд. кур’єр. –
2019. – 5 жовт. (№191). – С. 4.

У Харкові відбулася презентація
Kharkiv EDU Cluster, завдання якого:
популяризація ринку неформальної
освіти, інтегрований розвиток,
формування екосистеми ринку
неформальної освіти.



ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
•Про внесення змін до Указу Президента України від 6 листопада 2018 року № 357
[Електронний ресурс] : указ Президента України від 28 верес. 2019 р. №718/2019 // Президент
України : офіц. інтернет-представництво. – Текст дані. Київ, 2019. – Режим доступу:
https://www.president.gov.ua/documents/7182019-29809 (дата звернення: 24.10.2019). – Назва з
екрана.
Щодо діяльності Фонду Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для
молоді.

•Кошторис галузі: проект бюджету – 2020 / підгот. Дмитро Шулікін // Освіта України. –
23верес. (№ 38). – С. 4–5.

•Бюджетні питання / підгот. Дмитро Шулікін // Освіта України. – 7 жовт. (№ 39/40). – С. 5.
Про чергове засідання парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій, в
ході якого розглядалися законопроекти про Державний бюджет України на 2020 рік, а
також про внесення змін до Бюджетного кодексу.

https://www.president.gov.ua/documents/7182019-29809


Освітні дослідження
•Погляд Світового банку / підгот. Максим
Короденко // Освіта України. 2019. – 7 жовт.
(№ 39/40). – С. 8–9.
У статті подано тези зі звіту Світового

банку «Дослідження сфери освіти в Україні:
до більшої результативності,
справедливості, ефективності», де
представлено 5 пріоритетних напрямів
подальшого реформування освіти в Україні.
Текст звіту доступний в інтернеті:
http://documents.worldbank.org/curated/en/790
931568661644788/pdf/Overview.pdf?fbclid=IwA
R18SohI4nywt6qzgpbVoFwcwK8GI_FgLjD_Cqt
8iGoc4wgETV8_R8NacCo

http://documents.worldbank.org/curated/en/790931568661644788/pdf/Overview.pdf?fbclid=IwAR18SohI4nywt6qzgpbVoFwcwK8GI_FgLjD_Cqt8iGoc4wgETV8_R8NacCo


ДНПБ УКРАЇНИ 
ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

•Березівська, Л. Д. Сучасна бібліотека :
[розмова з директором ДНПБ України
ім.В.О.Сухомлинського, д-ром пед. наук,
проф., чл.-кор. НАПН України Ларисою
Дмитрівною Березівською про сучас.
напрямки роботи наук. б-ки /розмову вів
Юрій Шеремета] //Освіта і сусп-во. –
2019. – Верес. (№ 9). – С. 6–7.



Постаті



Василь Олександрович 
Сухомлинський



• Безносюк, О. О. Василь Сухомлинський і наука / О. О. Безносюк // Пед. вісн. – Кіровоград, 2019. – № 3/4. –
С. 23–26. – Бібліогр.: 4 назви.

• Бех, І. Виховна інноватика Василя Сухомлинського : [про виховну систему видатного педагога В. О.
Сухомлинського] / Іван Бех // Пед. газета. – 2019. – Верес. - жовт. (№ 5). – С. 7.

• Кічук, Н. В. Формування професійної рефлексії майбутнього фахівця у контексті педагогіки гуманізму В.
О. Сухомлинського / Н. В. Кічук // Пед. вісн. – Кіровоград, 2019. – № 3/4. – С. 8–11. – Бібліогр.: 7 назв.

• Коваленко, О. В. Використання ідей В. О. Сухомлинського у змісті підготовки майбутніх організаторів
дошкільної освіти / О. В. Коваленко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2019. – № 3/4. – С. 12–16. – Бібліогр.: 14 назв.

• Корміна, Л. Засади народної педагогіки в науково-практичній діяльності В. О. Сухомлинського / Лариса
Корміна, Ірина Марценюк // Наук. Вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія Педагогічні науки.
– 2019. – № 2. – С. 4–11. – Бібліогр.: 9 назв.

• Кочубей, Т. Д. Школа радості пізнання: педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського у контексті концепції «Нова
українська школа» / Т. Д. Кочубей, Л. В. Ткачук // Пед. вісн. – Кіровоград, 2019. – № 3/4. – С. 3–7. –
Бібліогр.: 7 назв.

• Люшина, В. М. Реалізація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в практиці трудового навчання / В. М.
Люшина // Труд. навчання в шк. – 2019. – № 17/18. – С. 6–9. – Бібліогр.: 9 назв.

• Лякішева, А. В. Освітній менеджмент в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Анна
Володимирівна Лякішева, Ірина Петрівна Томашевська // Пед. часопис Волині. – 2019. – № 2. – С. 32–39. –
Бібліогр.: 8 назв.

• Хома, О. М. Компетентнісний підхід до навчання української мови з погляду педагогічних ідей Василя
Сухомлинського / О. М. Хома // Інновац. педагогіка. – 2019. – Вип. 9, т. 3. – С. 40–43. – Бібліогр.: 7 назв.

• Юр’єва, К. А. Василь Сухомлинський – педагог, що віддав серце дітям / К. А. Юр’єва // Вивчаємо укр. мову
та літ. – 2019. – № 25/26/27. – С. 83–88. – Бібліогр.: 4 назви.

• Ящук, І. П. Провідні ідеї морального виховання В. Сухомлинського у контексті сучасної практики освіти і
виховання / І. П. Ящук // Пед. вісн. – Кіровоград, 2019. – № 3/4. – С. 17–22. – Бібліогр.: 13 назв.



Григорій Галаган

•Кулик, Н. Людина високого стану
/Наталія Кулик //Освіта України. �– 2019.
– 23 верес. (№ 38). – С. 14–15.

До 200-річчя з дня народження
українського мецената, громадського
та культурного діяча Григорія Галагана
(1819–1888).



Іван Каманін

•Кулик, Н. Шукач історичної
правди / Наталія Кулик // Освіта
України. – 2019. – 14 жовт. (№ 41).
– С. 14–15.

Про життя та діяльність
українського історика,
палеографа, архівіста Івана
Каманіна (1850–1921).



На книжкову полицю

•Сорока, В. Навчання – це
насамперед взаємодія / Валентина
Сорока. – 2019. – 14 жовт. (№ 41).
– С. 12–13.
У бестселері «Правила розвитку
дитини» Джон Медіна –
молекулярний біолог, який
досліджує гени, що беруть участь
у розвитку мозку, пояснює, що
потрібно зробити для того, аби
виростити розумну, щасливу та
врівноважену особистість.
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