
Актуальні проблеми 
освіти та науки: 

огляд ЗМІ
(листопад 2019)

Янюк Світлана Святославівна, 
молодший науковий співробітник

відділу наукової інформаційно-бібліографічної 
діяльності



Декларація про безпеку шкіл 
(Safe Schools Declaration)



Декларація про безпеку шкіл [Електронний ресурс] // Global Coalition
Protect Education from Attack. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declarat
ion_ukrainian.pdf (дата звернення: 27.11.2019). – Назва з екрана.

Про уповноваження Г. Новосад на підписання Листа про приєднання до
Декларації про безпеку шкіл [Електронний ресурс] : указ Президента України від
19 листоп. 2019 р. № 852/2019 // Президент України Володимир Зеленський :
офіц. інтернет-представництво. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://www.president.gov.ua/documents/8522019-30581 (дата звернення:
27.11.2019). – Назва з екрана.

Україна приєдналася до декларації про безпеку шкіл – ми стали 100-ою
країною [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц.
портал]. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayina-priyednalasya-do-deklaraciyi-pro-bezpeku-shkil-
mi-stali-100-oyu-krayinoyu (дата звернення: 27.11.2019). – Назва з екрана.

Safe Schools Declaration and Guidelines for Protecting Schools and Universities
from Military Use during Armed Conflict [Електронний ресурс] // Global Coalition
Protect Education from Attack – Текст. дані. – Нью-Йорк, 2019. – Режим доступу:
http://www.protectingeducation.org/safeschoolsdeclaration (дата звернення:
28.11.2019). – Назва з екрана

http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declaration_ukrainian.pdf
https://www.president.gov.ua/documents/8522019-30581
https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayina-priyednalasya-do-deklaraciyi-pro-bezpeku-shkil-mi-stali-100-oyu-krayinoyu
http://www.protectingeducation.org/safeschoolsdeclaration


МОН України



Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням :
наказ МОН України від 19 листоп. 2019 р. № 1489 // Міністерство освіти і
науки України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%
B8%D0%BD%D0%B8/2019/11/19/tskkno.pdf (дата звернення: 22.11.2019). –
Назва з екрана.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/11/19/tskkno.pdf


Новосад, Г. «У нас забагато університетів. І ми не можемо робити вигляд, що ми як
країна можемо собі це дозволити» [Електронний ресурс] : [розмова з міністеркою освіти і
науки Ганною Новосад про проблемні питання освіти і науки в Україні] / Євген Кузьменко
//ЦЕНЗОР.НЕТ. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://censor.net.ua/resonance/3158608/u_nas_zabagato_unversitetv_mi_ne_mojemo_robiti_vigl
yad_scho_mi_yak_krana_mojemo_sob_tse_dozvoliti_mnstr (дата звернення: 13.11.2019). –
Назва з екрана.

У МОН провели відкриття Всеукраїнського турніру з фінансової грамотності –
переможців визначать у січні // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. – Текст.
дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/u-mon-proveli-vidkrittya-
vseukrayinskogo-turniru-z-finansovoyi-gramotnosti-peremozhciv-viznachat-u-sichni (дата
звернення: 11.11.2019). – Назва з екрана.

https://censor.net.ua/resonance/3158608/u_nas_zabagato_unversitetv_mi_ne_mojemo_robiti_viglyad_scho_mi_yak_krana_mojemo_sob_tse_dozvoliti_mnstr
https://mon.gov.ua/ua/news/u-mon-proveli-vidkrittya-vseukrayinskogo-turniru-z-finansovoyi-gramotnosti-peremozhciv-viznachat-u-sichni


МОН проводить опитування щодо запровадження програми
постдокторантури – надати відповіді можна до 29 листопада // Міністерство
освіти і науки України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим
доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-provodit-opituvannya-shodo-
zaprovadzhennya-programi-postdoktoranturi-nadati-vidpovidi-mozhna-do-29-
listopada (дата звернення: 18.11.2019). – Назва з екрана.

МОН запрошує науковців, представників громадських об’єднань та
окремих експертів долучитися до опитування щодо запровадження
програми постдокторантури у вишах та наукових установах. Надати
відповіді на запитання можна до 29 листопада 2019 р.

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт орієнтовного
плану МОН щодо проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік
[Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал].
– Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-
proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-oriyentovnogo-planu-mon-
shodo-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2020-rik (дата звернення:
27.11.2019).

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 20 грудня 2019 р.

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-provodit-opituvannya-shodo-zaprovadzhennya-programi-postdoktoranturi-nadati-vidpovidi-mozhna-do-29-listopada
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-oriyentovnogo-planu-mon-shodo-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2020-rik


МОН пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення
змін до наказу МОН від 01 листопада 2013 року № 1541 [«Деякі питання
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»]
// Міністерство освіти і науки України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. –
Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-
obgovorennya-proyekt-nakazu-pro-nesennya-zmin-do-nakazu-mon-vid-01-listopada-
2013-roku-1541 (дата звернення: 18.11.2019). – Назва з екрана.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймаються до 13
грудня 2019 р.

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт постанови КМУ «Про
внесення змін до деяких постанов КМУ» [«Деякі питання реалізації Закону
України «Про очищення влади»] // Міністерство освіти і науки України : [офіц.
портал]. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-
postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kmu (дата звернення:
27.11.2019).

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 12 грудня 2019 р.

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-pro-nesennya-zmin-do-nakazu-mon-vid-01-listopada-2013-roku-1541
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kmu


ДОШКІЛЬНА ОСВІТА



Якою буде реформа дошкілля в Україні – стартували публічні консультації
МОН з батьками, освітянами та управлінцями, приєднатись можуть усі охочі
[Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. –
Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/yakoyu-bude-
reforma-doshkillya-v-ukrayini-startuvali-publichni-konsultaciyi-mon-z-batkami-
osvityanami-ta-upravlincyami-priyednatis-mozhut-usi-ohochi (дата звернення:
19.11.2019). – Назва з екрана.

До 5 грудня МОН проведе низку публічних обговорень у 6 регіонах країни, де
спільно з батьками, освітянами та управлінцями визначатиме, якою буде реформа
дошкільної освіти в Україні. Перша публічна консультація відбулась у Києві 18
листопада 2019 р. за участі заступниці міністерки освіти і науки Любомири
Мандзій.

До кінця року представимо для обговорення новий стандарт навичок, які має
отримати дитина в садочку, – Новосад» [Електронний ресурс] : [розмова з
міністеркою освіти і науки про проблемні питання освіти і науки в Україні]
// ЦЕНЗОР.НЕТ. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://censor.net.ua/ua/news/3160461/do_kintsya_roku_predstavymo_dlya_obgovorenny
a_novyyi_standart_navychok_yaki_maye_otrymaty_dytyna_v_sadochku (дата
звернення: 19.11.2019). – Назва з екрана.

Міністерство освіти і науки України працює над змінами в дошкільній освіті,
щоб поєднати їх із нововведеннями в роботі шкіл.

https://mon.gov.ua/ua/news/yakoyu-bude-reforma-doshkillya-v-ukrayini-startuvali-publichni-konsultaciyi-mon-z-batkami-osvityanami-ta-upravlincyami-priyednatis-mozhut-usi-ohochi
https://censor.net.ua/ua/news/3160461/do_kintsya_roku_predstavymo_dlya_obgovorennya_novyyi_standart_navychok_yaki_maye_otrymaty_dytyna_v_sadochku


Ганна Новосад: наше завдання – забезпечити доступ до дошкільної освіти та
почати НУШ у базовій школі // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. –
Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/ganna-novosad-
nashe-zavdannya-zabezpechiti-dostup-do-doshkilnoyi-osviti-ta-pochati-nush-u-bazovij-
shkoli (дата звернення: 11.11.2019). – Назва з екрана.

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад представила «To do list» змін, які
планується впровадити у сферах освіти та науки в межах трьох часових проміжків
– до кінця 2019 року, впродовж 2020 року та загалом протягом наступних 5 років.

https://mon.gov.ua/ua/news/ganna-novosad-nashe-zavdannya-zabezpechiti-dostup-do-doshkilnoyi-osviti-ta-pochati-nush-u-bazovij-shkoli


ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА



Новосад, Г. В українських дистанційних класах навчаються 4,5 тис.
дітей з окупованих територій [Електронний ресурс] : [розмова з
міністеркою освіти і науки про проблемні питання освіти і науки в
Україні] // ЦЕНЗОР.НЕТ. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://censor.net.ua/ua/news/3159167/v_ukrayinskyh_dystantsiyinyh_klasah
_navchayutsya_45_tys_diteyi_z_okupovanyh_terytoriyi_novosad (дата
звернення: 28.11.2019). – Назва з екрана.

https://censor.net.ua/ua/news/3159167/v_ukrayinskyh_dystantsiyinyh_klasah_navchayutsya_45_tys_diteyi_z_okupovanyh_terytoriyi_novosad


Стратегія освітніх оцінювань
в Україні



Стратегічні питання освітніх оцінювань [Електронний ресурс] //
Український центр оцінювання якості освіти. – Текст. дані. – Київ, 2019. –
Режим доступу: http://testportal.gov.ua//wp-
content/uploads/2019/07/190523_Strategiya-osvitnih-
otsinyuvan_UTSOYAO_prezentatsiya.pdf (дата звернення: 28.11.2019). –
Назва з екрана.

Стратегія освітніх оцінювань в Україні до 2030 року [Електронний
ресурс] // Український центр оцінювання якості освіти. – Текст. дані. –
Київ, 2019. – Режим доступу: http://testportal.gov.ua/2019/07/11/strategiya-
osvi (дата звернення: 28.11.2019). – Назва з екрана.

Онищенко, О. Не лише драїти палубу, а й знати, куди пливе корабель
[Електронний ресурс] : у школі буде більше ЗНО / Оксана Онищенко
// Дзеркало тижня. – Текст. дані. – Київ, 2019. – 2–8 листоп. (№41). –
Режим доступу: https://dt.ua/macrolevel/lift-rozvitku-startapiv-328189_.html
(дата звернення: 12.11.2019). – Назва з екрана.

МОН ухвалила «Стратегію розвитку освітніх оцінювань у сфері
загальної середньої освіти в Україні до 2030-го року».

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/190523_Strategiya-osvitnih-otsinyuvan_UTSOYAO_prezentatsiya.pdf
http://testportal.gov.ua/2019/07/11/strategiya-osvitnih-otsinyuvan-v-ukrayini-do-2030-roku/
https://dt.ua/macrolevel/lift-rozvitku-startapiv-328189_.html


ЗНО-2020 [Електронний ресурс]
// Педагогічна преса: освітній портал. – Текст.
дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://pedpresa.ua/201219-zno-2020.html (дата
звернення: 14.11.2019). – Назва з екрана.

Девдера, М. …На те й напоролись
/ Михайло Девдера // Дзеркало тижня. – 2019.
– 23–29 листоп. (№ 45). – С. 12. – Текст статті
доступний в інтернеті:
https://dt.ua/EDUCATION/na-te-y-naporolis-
330586_.html (дата звернення: 27.11.2019). –
Назва з екрана.

Про проблемні сторони організації
зовнішнього незалежного оцінювання, які
можуть у майбутньому завдати істотної
шкоди шкільному освітньому процесу.

https://pedpresa.ua/201219-zno-2020.html
https://dt.ua/EDUCATION/na-te-y-naporolis-330586_.html


Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою
«Організаційно-педагогічні умови формування в учнів м’яких навичок шляхом
соціально-емоційного та етичного навчання» на базі закладів загальної середньої
освіти України на листопад 2019 – грудень 2024 років : наказ МОН України від 18
листоп. 2019 р. № 1431 // Міністерство освіти і науки України : [офіц. сайт]. –
Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D
0%BD%D0%B8/2019/11/19/1431-vid-18112019.pdf (дата звернення: 22.11.2019). –
Назва з екрана.

До 2024 року в 26 українських школах пілотуватимуть проєкт з розвитку
м’яких навичок – наказ МОН // Міністерство освіти і науки України : [офіц.
портал]. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/do-
2024-roku-v-26-ukrayinskih-shkolah-pilotuvatimut-proyekt-z-rozvitku-myakih-
navichok-nakaz-mon (дата звернення: 14.11.2019). – Назва з екрана.

Впродовж 5 років 26 шкіл із різних областей країни впроваджуватимуть
систему з розвитку м’яких навичок, соціально-емоційного та етичного навчання
(СЕЕН або SEE Learning).

М’які навички

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/11/19/1431-vid-18112019.pdf
https://mon.gov.ua/ua/news/do-2024-roku-v-26-ukrayinskih-shkolah-pilotuvatimut-proyekt-z-rozvitku-myakih-navichok-nakaz-mon


Реформування освіти

Кирей, Р. Чому реформа школи викликає гарячі дискусії? / Роман
Кирей //Уряд. кур ’єр. – 2019. – 26 листоп. (№227). – С. 1, 4. – Текст
статті доступний в Інтернеті: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chomu-
reforma-shkoli-viklikaye-garyachi-diskusiyi/ (дата звернення: 26.11.2019).
– Назва з екрана.

Про перші результати реформ Нової української школи.

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chomu-reforma-shkoli-viklikaye-garyachi-diskusiyi/


У Києві стартувала Всеукраїнська
програма профорієнтації школярів
// Педагогічна преса: освітній портал. –
Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:

https://pedpresa.ua/201231-u-kyyevi-
startuvala-vseukrayinska-programa-
proforiyentatsiyi-shkolyariv.html (дата
звернення: 14.11.2019). – Назва з екрана.

Стартувала Всеукраїнська програма
профорієнтації школярів «Обери професію –
забезпеч майбутнє». Фахівці з
профорієнтації проводитимуть практичні
тренінги в школах для старшокласників, під
час яких навчать молодих українців, як
визначити професію своєї мрії, допоможуть
у виборі навчального закладу, а також
розкажуть про професії майбутнього.

Профорієнтація

https://pedpresa.ua/201231-u-kyyevi-startuvala-vseukrayinska-programa-proforiyentatsiyi-shkolyariv.html


Якість освіти

Підтримка замість перевірки, менше звітів, спостереження за уроками та
оцінка освітнього простору: розпочався пілот інституційного аудиту шкіл
[Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. –
Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/pidtrimka-
zamist-perevirki-menshe-zvitiv-sposterezhennya-za-urokami-ta-ocinka-osvitnogo-
prostoru-rozpochavsya-pilot-institucijnogo-auditu-shkil (дата звернення: 11.11.2019).
– Назва з екрана.

https://mon.gov.ua/ua/news/pidtrimka-zamist-perevirki-menshe-zvitiv-sposterezhennya-za-urokami-ta-ocinka-osvitnogo-prostoru-rozpochavsya-pilot-institucijnogo-auditu-shkil


Сертифікація вчителів
В Україні завершилось «ЗНО для вчителів»

[Електронний ресурс] // Педагогічна преса: освітній
портал. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://pedpresa.ua/201200-v-ukrayini-zavershylos-zno-
dlya-vchyteliv.html (дата звернення: 14.11.2019). – Назва
з екрана.

ЗНО для вчителів: результати в кабінетах учасників [Електронний ресурс] // Педагогічна
преса: освітній портал. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://pedpresa.ua/201207-
zno-dlya-vchyteliv-rezultaty-v-kabinetah-uchasnykiv.html (дата звернення: 14.11.2019). – Назва з
екрана.

12 листопада в кабінетах учасників сертифікації було розміщено результати
незалежного тестування вчителів початкової школи. Учасники незалежного тестування
фахових знань і вмінь педагогічних працівників можуть завантажити картку результатів та
скан-копії своїх бланків відповідей.

Міністерка освіти пояснила, навіщо вчителям крім атестації проходити ще й
сертифікацію [Електронний ресурс] // ГЛАВКОМ. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://glavcom.ua/country/science/ministerka-osviti-poyasnila-navishcho-vchitelyam-krim-atestaciji-
prohoditi-shche-y-sertifikaciyu-640585.html (дата звернення: 19.11.2019). – Назва з екрана.

Майже тисяча вчителів молодших класів цьогоріч окрім атестації пройдуть також
сертифікацію.

https://pedpresa.ua/201200-v-ukrayini-zavershylos-zno-dlya-vchyteliv.html
https://pedpresa.ua/201207-zno-dlya-vchyteliv-rezultaty-v-kabinetah-uchasnykiv.html
https://glavcom.ua/country/science/ministerka-osviti-poyasnila-navishcho-vchitelyam-krim-atestaciji-prohoditi-shche-y-sertifikaciyu-640585.html


МОН співпрацюватиме з Вергеланд Центром у розбудові НУШ у 5–9
класах, підготовці директорів та вчителів, а також розвитку онлайн-навчання –
Ганна Новосад зустрілася з очільницею Центру [Електронний ресурс]
// Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2019.
– Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-spivpracyuvatime-z-vergeland-
centrom-u-rozbudovi-nush-u-5-9-klasah-pidgotovci-direktoriv-ta-vchiteliv-takozh-
rozvitku-onlajn-navchannya-ganna-novosad-zustrilasya-z-ochilniceyu-centru (дата
звернення: 12.11.2019). – Назва з екрана.

Про зустріч міністерки освіти і науки Ганни Новосад з очільницею Центру Аною
Пероною-Ф’єльдстад.

Міжнародна співпраця

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-spivpracyuvatime-z-vergeland-centrom-u-rozbudovi-nush-u-5-9-klasah-pidgotovci-direktoriv-ta-vchiteliv-takozh-rozvitku-onlajn-navchannya-ganna-novosad-zustrilasya-z-ochilniceyu-centru


Фінансування

Зарплати всіх освітян зростуть на 9%, а молоді вчителі зі стажем до 10 років
отримають виплату майже 21 тис грн, — уряд презентував бюджет-2020 до 2
читання [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц.
портал]. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/zarplati-vsih-osvityan-zrostut-na-9-molodi-vchiteli-zi-
stazhem-do-10-rokiv-otrimayut-viplatu-majzhe-21-tis-grn-uryad-prezentuvav-byudzhet-
2020-do-2-chitannya (дата звернення: 11.11.2019). – Назва з екрана.

Про фінансування освіти у 2020-му році.

https://mon.gov.ua/ua/news/zarplati-vsih-osvityan-zrostut-na-9-molodi-vchiteli-zi-stazhem-do-10-rokiv-otrimayut-viplatu-majzhe-21-tis-grn-uryad-prezentuvav-byudzhet-2020-do-2-chitannya


ПРОФЕСІЙНА 
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА



Професійна освіта повинна стати частиною освіти дорослих для
перекваліфікації та здобуття нових спеціальностей [Електронний
ресурс] // Уряд. портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади
України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://www.kmu.gov.ua/news/profesijna-osvita-povinna-stati-chastinoyu-
osviti-doroslih-dlya-perekvalifikaciyi-ta-zdobuttya-novih-specialnostej (дата
звернення: 14.11.2019). – Назва з екрана.

Уряд поставив за мету, щоб через 5 років принаймні 45%
випускників шкіл обирали професійну освіту. Міністерка освіти і науки
Ганна Новосад представила «To do list» змін, які плануються
впровадити у сферах освіти та науки.

https://www.kmu.gov.ua/news/profesijna-osvita-povinna-stati-chastinoyu-osviti-doroslih-dlya-perekvalifikaciyi-ta-zdobuttya-novih-specialnostej


ВИЩА ОСВІТА



Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти [Електронний
ресурс] : номер, дата реєстрації: 2299 від 22.10.2019 // Верховна Рада України
: офіц. веб-портал. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67164 (дата звернення:
30.11.2019). – Назва з екрана.

Електронне ліцензування вишів, KPI в договорах з ректорами та
відкликання диплому за плагіат – законопроект щодо змін у вищій освіті
підтримано у 1 читанні [Електронний ресурс] // Уряд. портал : єдиний веб-
портал органів викон. влади України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим
доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/elektronne-licenzuvannya-vishiv-kpi-v-
dogovorah-z-rektorami-ta-vidklikannya-diplomu-za-plagiat-zakonoproekt-
shchodo-zmin-u-vishchij-osviti-pidtrimano-u-1-chitanni (дата звернення:
13.11.2019). – Назва з екрана.

Про законопроєкт, який пропонує нові підходи в управлінні закладами
вищої освіти, удосконалює механізм вступу та дає стимули для ефективної
роботи ректорів.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67164
https://www.kmu.gov.ua/news/elektronne-licenzuvannya-vishiv-kpi-v-dogovorah-z-rektorami-ta-vidklikannya-diplomu-za-plagiat-zakonoproekt-shchodo-zmin-u-vishchij-osviti-pidtrimano-u-1-chitanni


Менеджерів українських вишів запрошують взяти участь у
навчальному курсі щодо інтернаціоналізації – реєстрацію відкрито до 15
грудня [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц.
портал]. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/menedzheriv-ukrayinskih-vishiv-zaproshuyut-vzyati-
uchast-u-navchalnomu-kursi-shodo-internacionalizaciyi-reyestraciyu-vidkrito-do-
15-grudnya (дата звернення: 19.11.2019). – Назва з екрана.

Представників українських закладів вищої освіти запрошують взяти
участь у першому курсі від Університету ім. Лейбніца м. Ганновер
«Управління інтернаціоналізацією та німецько-українським академічним
співробітництвом 2020–2021». Навчання проводиться для фахівців, які
координують міжнародну діяльність у вишах.

Управління інтернаціоналізацією та 
німецько-українським академічним 

співробітництвом 2020–2021

https://mon.gov.ua/ua/news/menedzheriv-ukrayinskih-vishiv-zaproshuyut-vzyati-uchast-u-navchalnomu-kursi-shodo-internacionalizaciyi-reyestraciyu-vidkrito-do-15-grudnya


Атестація наукової діяльності вишів відтермінується на початок 2020-
го – кращі зможуть претендувати вже не на 100, а 400 млн грн базового
фінансування на науку [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки
України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/atestaciya-naukovoyi-diyalnosti-vishiv-
vidterminuyetsya-na-pochatok-2020-go-krashi-zmozhut-pretenduvati-vzhe-ne-
na-100-400-mln-grn-bazovogo-finansuvannya-na-nauku (дата звернення:
11.11.2019). – Назва з екрана.

МОН призупинило атестацію вишів цього року, щоб здійснити донабір
експертів, зокрема міжнародних. Водночас університети зможуть пройти
атестацію та отримати кошти на базове фінансування науки на початку
2020-го.

Атестація наукової діяльності

https://mon.gov.ua/ua/news/atestaciya-naukovoyi-diyalnosti-vishiv-vidterminuyetsya-na-pochatok-2020-go-krashi-zmozhut-pretenduvati-vzhe-ne-na-100-400-mln-grn-bazovogo-finansuvannya-na-nauku


У 44 закладах стартував пілотний проєкт із впровадження дуальної
освіти – він триватиме до 2023 року // Міністерство освіти і науки
України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/u-44-zakladah-startuvav-pilotnij-proyekt-iz-
vprovadzhennya-dualnoyi-osviti-vin-trivatime-do-2023-roku (дата звернен-
ня: 18.11.2019). – Назва з екрана.

Дуальна освіта

https://mon.gov.ua/ua/news/u-44-zakladah-startuvav-pilotnij-proyekt-iz-vprovadzhennya-dualnoyi-osviti-vin-trivatime-do-2023-roku


Фінансування

Новосад, Г. Плануємо змінити систему фінансування вишів та
приєднатися до рамкової програми Horizon Europe [Електронний ресурс]
// Уряд. портал : єдиний веб-портал органів викон. влади України. –
Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://www.kmu.gov.ua/news/ganna-novosad-planuyemo-zminiti-sistemu-
finansuvannya-vishiv-ta-priyednatisya-do-ramkovoyi-programi-horizon-
europe (дата звернення: 13.11.2019). – Назва з екрана.

https://www.kmu.gov.ua/news/ganna-novosad-planuyemo-zminiti-sistemu-finansuvannya-vishiv-ta-priyednatisya-do-ramkovoyi-programi-horizon-europe


НАУКА В УКРАЇНІ



Порядок присудження наукових ступенів

Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів [Електронний
ресурс] : постанова Кабінет Міністрів України від 20 листоп. 2019 р. № 943 // Уряд.
портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Текст. дані. – Київ,
2019. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zmin-do-poryadku-
prisudzhennya-a943 (дата звернення: 30.11.2019). – Назва з екрана.

«Ні» платному друку оголошень про захист дисертацій та спілкування з МОН
без зайвих паперів – зміни до порядку присудження наукових ступенів [Електронний
ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ,
2019. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/ni-platnomu-druku-ogoloshen-pro-
zahist-disertacij-ta-spilkuvannya-z-mon-bez-zajvih-paperiv-zmini-do-poryadku-
prisudzhennya-naukovih-stupeniv (дата звернення: 22.11.2019). – Назва з екрана.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zmin-do-poryadku-prisudzhennya-a943
https://mon.gov.ua/ua/news/ni-platnomu-druku-ogoloshen-pro-zahist-disertacij-ta-spilkuvannya-z-mon-bez-zajvih-paperiv-zmini-do-poryadku-prisudzhennya-naukovih-stupeniv


Open Ukrainian Citation Index (OUCI)
МОН запустило новий пошуковий

сервіс для науковців – він безкоштовний
та базується на відкритих даних з усього
світу // Міністерство освіти і науки
України : [офіц. портал]. – Текст. дані. –
Київ, 2019. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zapustilo-
novij-poshukovij-servis-dlya-naukovciv-vin-
bezkoshtovnij-ta-bazuyetsya-na-vidkritih-
danih-z-usogo-svitu (дата звернення:
11.11.2019). – Назва з екрана.

2 листопада 2019 р. в МОН
презентували проєкт Open Ukrainian
Citation Index (OUCI) – новий сервіс для
пошуку та аналізу наукових цитувань
вчених (http://ouci.dntb.gov.ua/). Він стане
першим елементом майбутньої
Національної науково-інформаційної
системи, створенням якої займатиметься
МОН наступного року.

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zapustilo-novij-poshukovij-servis-dlya-naukovciv-vin-bezkoshtovnij-ta-bazuyetsya-na-vidkritih-danih-z-usogo-svitu
http://ouci.dntb.gov.ua/


«Лідер науки України 2019. 
Web of Science Award»

8 листопада 2019 р. за участі
першого заступника Міністра освіти і
науки Юрія Полюховича відбулася
урочиста церемонія нагородження
«Лідер науки України 2019. Web of
Science Award». Під час заходу
відзначено кращих українських
вчених, заклади вищої освіти та
наукові установи за даними пошукової
платформи Web of Science.
Детальніше: https://mon.gov.ua

https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinskih-vchenih-zaproshuyut-vzyati-uchast-u-ceremoniyi-lider-nauki-ukrayini-2019-web-science-award-trivaye-reyestraciya-na-zahid


Програма НАТО 
«Наука заради миру і безпеки»

Стартувала реєстрація на інформаційний
день програми НАТО «Наука заради миру і
безпеки» – податися можна до 18 листопада
[Електронний ресурс] // Міністерство освіти і
науки України : [офіц. портал]. – Текст. дані. –
Київ, 2019. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvala-reyestraciya-
na-informacijnij-den-programi-nato-nauka-zaradi-
miru-i-bezpeki-podatisya-mozhna-do-18-listopada
(дата звернення: 11.11.2019). – Назва з екрана.

21 листопада 2019 р. МОН спільно з
представниками НАТО провів Інформаційний
день Програми НАТО «Наука заради миру і
безпеки» в Україні. Під час заходу було
презентовано можливості співпраці для
українських науковців з іноземними колегами в
межах Програми.

https://mon.gov.ua/ua/news/startuvala-reyestraciya-na-informacijnij-den-programi-nato-nauka-zaradi-miru-i-bezpeki-podatisya-mozhna-do-18-listopada


Фінансування науки
Українські вчені отримають до 7

млн євро на дослідження та
інфраструктуру – 2020-го стартує
новий конкурс у межах допомоги ЄС
Україні в «Горизонт 2020»
[Електронний ресурс] // Міністерство
освіти і науки України : [офіц. портал].
– Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinski-
vcheni-otrimayut-do-7-mln-yevro-na-
doslidzhennya-ta-infrastrukturu-2020-go-
startuye-novij-konkurs-u-mezhah-
dopomogi-yes-ukrayini-v-gorizont-2020
(дата звернення: 22.11.2019). – Назва з

екрана.

https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinski-vcheni-otrimayut-do-7-mln-yevro-na-doslidzhennya-ta-infrastrukturu-2020-go-startuye-novij-konkurs-u-mezhah-dopomogi-yes-ukrayini-v-gorizont-2020


Реформування науки

Суржик, Л. Як нам облаштувати наукову сферу [Електронний ресурс] / Лідія Суржик
// Дзеркало тижня. – Текст. дані. – Київ, 2019. – 8–15 листоп. (№42). – Режим доступу:
https://dt.ua/SCIENCE/yak-nam-oblashtuvati-naukovu-sferu-328970_.html (дата звернення:
12.11.2019). – Назва з екрана.

Про засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій під головуванням
прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

https://dt.ua/SCIENCE/yak-nam-oblashtuvati-naukovu-sferu-328970_.html


Інноваційний ліфт: від школи до Європи

Підоричева, І. «Ліфт» розвитку стартапів [Електронний ресурс] : наукові парки –
третій етап «ліфта» / Ірина Підоричева, Вячеслав Ляшенко // Дзеркало тижня. – Текст. дані.
– Київ, 2019. – 2–8 листоп. (№41). – Режим доступу: https://dt.ua/macrolevel/lift-rozvitku-
startapiv-328189_.html (дата звернення: 12.11.2019). – Назва з екрана.

Про впровадження системи «Інноваційного ліфта: від школи до Європи», засновану
на методології Lean startup, з її органічними складовими – бізнес-студіями (на рівні шкіл),
бізнес-інкубаторами та науковими парками (на рівні наукових установ і ЗВО),
українськими індустріальними парками та європейськими технопарками.

https://dt.ua/macrolevel/lift-rozvitku-startapiv-328189_.html


Фестиваль науки НТУ «ХПІ»: Під егідою UNESCO [Електронний ресурс]
// Пед. преса: освітній портал. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://pedpresa.ua/201215-festyval-nauky-ntu-hpi-pid-egidoyu-unesco.html (дата
звернення: 14.11.2019). – Назва з екрана.

17 листопада 2019 р. НТУ «Харківський політехнічний інститут» в рамках
святкування UNESCO Всесвітнього дня науки для миру та розвитку відбувся
Фестиваль науки «Science is FUN». Івент ХПІ — один з п’яти заходів UNESCO,
запланованих в різних країнах світу: Індонезії, Італії, Люксембурзі, Тунісі.

https://pedpresa.ua/201215-festyval-nauky-ntu-hpi-pid-egidoyu-unesco.html
https://en.unesco.org/commemorations/worldscienceday


Шестакова, Е. Академічна мантія
голого короля, або Про фабрики
дисертаційного словоблуддя // Дзеркало
тижня. – 2019. – 23–29 листоп. (№ 45). –
С. 13. – Текст статті доступний в
Інтернеті:
https://dt.ua/SCIENCE/akademichna-
mantiya-gologo-korolya-abo-pro-fabriki-
disertaciynogo-slovobluddya-330583_.html
(дата звернення: 27.11.2019). – Назва з
екрана.

Про боротьбу з академічним
плагіатом у дисертаційних матеріалах.

Академічна доброчесність

https://dt.ua/SCIENCE/akademichna-mantiya-gologo-korolya-abo-pro-fabriki-disertaciynogo-slovobluddya-330583_.html


Міжнародне партнерство для
розвитку інновацій та успішний досвід
українських стартапів – у Києві завершився
міжнародний форум «Іnnovation market»
// Міністерство освіти і науки України :
[офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2019. –
Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/mizhnarodne-
partnerstvo-dlya-rozvitku-innovacij-ta-
uspishnij-dosvid-ukrayinskih-startapiv-u-
kiyevi-zavershivsya-mizhnarodnij-forum-
innovation-market (дата звернення:
11.11.2019). – Назва з екрана.

Про результати дводенного
Міжнародного форуму «INNOVATION
MARKET», який пройшов 7 листопада
2019р. у Києві.

Міжнародна співпраця

https://mon.gov.ua/ua/news/mizhnarodne-partnerstvo-dlya-rozvitku-innovacij-ta-uspishnij-dosvid-ukrayinskih-startapiv-u-kiyevi-zavershivsya-mizhnarodnij-forum-innovation-market


ПОСТАТІ



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.
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.

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ
(1918 – 1970)



• Досвід Василя Сухомлинського в освітньо-виховній практиці закладів
освіти Рівненщини : посібник / МОН України, Всеукр. Асоціація Василя
Сухомлинського, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [за заг. ред. Г. П.
Пустовіта ; упоряд.: Л. В. Климко, Н. Г. Мінакова]. – Рівне : РОІППО, 2019. –
96 с. – Текст доступний в інтернеті:
http://roippo.org.ua/upload/iblock/c28/pos_bnik-2-sukhomlinskiy-2019.pdf

• [Добірка статей, присвячених педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського]
// Нова пед. думка. – 2019. – № 3. – Текст доступний в інтернеті:
https://novadumka.at.ua/_ld/0/51__3-99-.pdf

• Лякішева, А. Освітній менеджмент в контексті педагогічної спадщини
В.О.Сухомлинського / А. Лякішева, І. Томашевська // Пед. часопис Волині. –
2019. – № 2. – С. 32–39. – Текст доступний в
інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2019_2_7

http://roippo.org.ua/upload/iblock/c28/pos_bnik-2-sukhomlinskiy-2019.pdf
https://novadumka.at.ua/_ld/0/51__3-99-.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2019_2_7


ЛІДІЯ ДЕПОЛОВИЧ
(1869 – 1943)

26 листопада 2019 р. у Державній науково-
педагогічній бібліотеці України імені
В.О. Сухомлинського НАПН України відбувся
захід «Педагогічний акорд «ЛІДІЯ
ДЕПОЛОВИЧ: 150», присвячений 150-річчю
від дня народження Лідії Деполович (1869–
1943), української педагогині, авторки букварів.
Детальніше: http://dnpb.gov.ua/ua/?events=21824

http://dnpb.gov.ua/ua/?events=21824


Процюк, С. Кілька поєдинків Остапа Вишні :
13 листопада – 130 років від дня народж.
Остапа Вишні (1889–1956) / Степан Процюк
// День. – 2019. – 13 листоп. (№ 208). – С. 7 :
фот.
Про життя та творчу діяльність
українського письменника-гумориста,
сатирика – Остапа Вишні (Павла
Михайловича Губенко).

ОСТАП ВИШНЯ
(1889 – 1956)



НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ



Сорока, В. «Я вирішила перевчити свій
мозок» / Валентина Сорока. – С. 10–11 :
кольор. фот.

Про книгу докторки наук Барбари Оклі
«Навчитися вчитися», у якій авторка
розмірковує про причини невдач у навчанні
та ділиться ефективними методиками
засвоєння матеріалу.



Пароваткіна, Г. Правда, що перемагає смерть // Дзеркало тижня. – 2019. 
– 23 листоп. – 29 листоп. (№ 45). – С. 12. – Текст статті доступний в 
Інтернеті: https://dt.ua/HISTORY/pravda-scho-peremagaye-smert-330575_.html
(дата звернення: 27.11.2019). – Назва з екрана.

У Національному музеї Голодомору-геноциду відбулася презентація 
книжки «Ґарет Джонс. Ціна правди» (видавництво «Жнець»). Видання 
висвітлює події радянського Голодомору-геноциду проти української нації у 
1932–1933 роках.

https://dt.ua/HISTORY/pravda-scho-peremagaye-smert-330575_.html
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