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Проблеми вищої школи  
Поточний інформаційний список 
за листопад 2010 року


1. Вища школа

	

     378(075.8)   Ф68
         Фіцула, М.М.   Педагогіка вищої школи: навч. посіб. /М.М.Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).
            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)
	

     378.091.322:347.921.8   Ю70
         Юридична клініка. – К.: Центр комерційного права, 2002. – 104 с. – З обмінного фонду.
            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

     
	

         Біла, О.   Друга вища освіта: чи має право студент-заочник на навчальну відпустку / О.Біла // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 99.- 27 жовтня. – С. 58-59.
	

         Володина, М.   Цель - заработать: после студенческих протестов Кабмин отменил 6 из 89 платных услуг в вузах, которые ввел накануне / М.Володина // Панорама. – 2010. – № 43.- 20-27 октября. – С. А4.
	

         Вузы Сумщины недосчитаются студентов: количество абитуриентов Сумской области в 2011 г. уменьшится // Данкор. – 2010. – № 43.- 27 октября. – С. А11.
	

         Городова, Л.   Найпопулярніша спеціальність: "облік і аудит" входить до числа спеціальностей, які надають можливість майбутнім спеціалістам застосовувати свої знання на підприємствах будь-якої форми власності, в усіх галузях економіки / Л.Городова // В двух словах. – 2010. – № 43.- 22 октября. – С. 12.
	

         Казаков, В.Н.   Возможные пути реформирования высшего медицинского образования и медицинской помощи населению в Украине / В.Н.Казаков // Університетська клініка. – 2009. – № 1-2. – С. 3-4.
	

         Калита, В.   Наука підставляє плече клініці / В.Калита // Ваше здоров'я. – 2010. – № 42.- 5 листопада. – С. 5.
	

         Кількість іноземних студентів, які навчаються в Україні, буде зростати: за участю заступника міністра Євгена Суліми у Міністерстві освіти і науки України відбулася нарада з представниками вищих навчальних закладів України "План дій та заходи із забезпечення підвищення конкурентоспроможності системи підготовки національних кадрів для зарубіжних країн" // Освіта України. – 2010. – № 88.- 26 листопада.
	

         Ковалів, І.   Вища школа: перезавантаження: виші не готуватимуть спеціалістів, збільшать кількість студентів та самостійно роздаватимуть наукові ступені / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 220.- 24 листопада. – С. 1,4.
	

         Крижанівський, Є.   Підвищення ефективності вищої школи / Є.Крижанівський // Освіта України. – 2010. – № 80.- 26 жовтня. – С. 5, 7.
	

         Максимов, Л.   В сумских вузах платных отработок не будет: 12 октября по инициативе Анатолия Васильева в СумГУ состоялась встреча руководителей высших учебных заведений со студенческим активом / Л.Максимов // Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20 октября-27 октября. – С. 8А.
	

         Овдиенко, Н.   Минобразования забросали "гранитом науки": студенты пришли под стены Министерства образования и науки с требованием не повышать цен за обучение / Н.Овдиенко // Голос Украины. – 2010. – № 214.- 13 ноября. – С. 1, 10.
	

         Огнев'юк, В.   Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції / В.Огнев'юк // Віче. – 2010. – № 20. – С. 16-20.
	

         Пиралова, О.Ф.   Сущность оптимизации профессионального обучения / О.Ф.Пиралова // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 9. – С. 73-75.
	

         Ректори закликали студентів долучатися до обговорення питання щодо введення платних послуг // Освіта України. – 2010. – № 77-78.- 15 жовтня. – С. 1, 4.
	

         Створять університетський медичний центр: пропонується на базі Вінницького медуніверситету до 2015 року створити для центральної України великий медичний центр // Ваше здоров'я.– 2010. – № 43.- 12 листопада. – С. 3.
	

         Студенты не хотят платить больше: на массовые акции протеста против "университетской реформы" вышли тысячи студентов, преподавателей и ученых в Риме, Милане, Турине и Флоренции // Голос Украины. – 2010. – № 224.- 27 ноября. – С. 14.
	

         У 2011 році будуть впроваджені нові українсько-французькі проекти магістерських програм: у Міністерстві освіти і науки відбулася зустріч з представниками посольства Французької Республіки за участю радника з питань культури та співробітництва  Анн Дюрюфле та заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми стосовно питання відбору проектів спільних французько-українських магістерських програм університетів двох держав // Освіта України. – 2010. – № 87.- 23 листопада. – С. 1-2.
	

         Україна в європейському освітньому просторі: "Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні" — таку назву мала ІХ Всеукраїнська науково-методична конференція, що відбулася в НТУУ "КПІ". Її організували Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" та Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Освіта України. – 2010. – № 88.- 26 листопада.
	

         Что можно, а что нельзя: платные услуги в высших учебных заведениях // Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20 октября-27 октября. – С. 8А.

2. Фінансування вищих навчальних закладів

	

         Данілов, О.Д.   Оптимізація фінансування вищих закладів освіти в Україні / О.Д.Данілов, Л.В.Панасюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 20. – С. 19-22.
	

         Сергеева, В.   Финансирование вузов - залог успеха / В.Сергеева // Кампус. – 2010. – № 6. – С. 46-47.


3. Органи управління та керівництво університетів

	

         Киба, В.   Зодчий мечты: Михаил Семенович Галинский [помощник ректора по вопросам капитального строительства] своими руками создавал мечту под названием Сумской национальный аграрный университет / В.Киба // В двух словах. – 2010. – № 44.- 29 октября. – С. 10.
	

         Сушков, В.   Анатолий Васильев: "Жизнь научила держать удары": ректор СумГУ - о проблемах образования, о науке и о себе / В.Сушков // Ваш шанс. – 2010. – № 43.- 27 октября-3 ноября. – С. 16А.

4. Професорсько-викладацький склад

	

         Котляр, А.   В поисках божественной гармонии: доклад Сергея Якушко, доцента СумГУ, на Первом Международном Конгрессе "Современные аспекты математики гармонии и ее применение в экономике, естествознании, технологии, социуме и образовании" без преувеличения вызвал фурор в научном мире / А.Котляр // В двух словах. – 2010. – № 47.- 19 ноября. – С. 9.
	

         Мирошниченко, В.   Самый молодой доктор наук: Ольга Прокопенко (и.о. декана факультета экономики и менеджмента СумГУ) - дважды лауреат Кабмина и обладатель президентского гранта / В.Мирошниченко // Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20 октября-27 октября. – С. 16А.
	

         Ряузова, О.Ю.   Креативная компетентность в структуре основных компетенций преподавателя вуза / О.Ю.Ряузова // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 9. – С. 43-44.
	

         Сорокопуд, Ю.В.   Модернизация подготовки преподавательских кадров высшей школы / Ю.В.Сорокопуд // Мир образования - образование в мире. – 2010. – № 3. – С. 27-33.


5. Організація навчальної роботи

	

         Василькова, Т.А.   Методические подходы к разработке модульных программ в профессиональном обучении / Т.А.Василькова, А.В.Капитонов, А.А.Кива // Научные исследования в образовании. – 2010. – № 10. – С. 6a-11.
	

         Іващенко, В.В.   Про деякі проблеми першого досвіду впровадження кредитно-модульної системи на циклі загальної хірургії / В.В.Іващенко // Університетська клініка. – 2009. – № 1-2. – С. 5-8.
	

         Шевлюк, Н.Н.   Некоторые аспекты учебно-воспитательного процесса на кафедре гистологии медицинского вуза в связи с формированием контингента студентов на основе учета результатов единого государственного экзамена / Н.Н.Шевлюк, А.А.Стадников // Морфология. – 2010. – № 3. – С. 84-86.

6. Зарахування у ВНЗ

	

         Україна. Міністерство освіти і науки.
   Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України: наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 р. № 961 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2010. – № 83.- 9 листопада. – С. 1, 3-6.


	

         И снова - по-новому!: утверждены измененные условия поступления в вузы на 2011 год // Ваш шанс. – 2010. – № 45.- 10-17 ноября. – С. 18А, 19А.
	

         Карпова, Т.   Вступна кампанія - 2011: організаційну роботу розпочато / Т.Карпова // Освіта України. – 2010. – № 82.- 5 листопада. – С. 1, 4.
	

         МОН утвердило новые условия поступления в вузы (кратко) // День. – 2010. – № 199.- 2 ноября. – С. 2.
	

         Павлова, Л.   Календарь абитуриента-2011 (кратко) / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2010. – № 45.- 10-17 ноября. – С. 19А.
	

         Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих начальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань): додаток 1 до Умов прийому до вищих навчальних закладів України // Освіта України. – 2010. – № 84.- 12 листопада. – С. 4-6.
	

         Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста: додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів України // Освіта України. – 2010. – № 84.- 12 листопада. – С. 6-10.
	

         Порохняк, К.   Завдання - відповідати запитам: затверджено Умови прийому до ВНЗ України в 2011 році / К.Порохняк // Освіта.– 2010. – № 44-45.- 27 жовтня-3 листопада. – С. 2.
	

         Сергеева, В.   Абитуриент 2011, будь готов: в сентябре Министерство образования и науки Украины предложило на обсуждение проект Условий приема в вузы на 2011 год / В.Сергеева // Кампус. – 2010. – № 6. – С. 2-5.
	

         Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали: додаток 3 до Умов прийому до вищих навчальних закладів України // Освіта України. – 2010. – № 84.- 12 листопада. – С. 11.
	

         Штурм вузов new!: в 2011 г. абитуриентов ждут бонусные баллы, электронный прием документов и три волны зачисления // Панорама. – 2010. – № 46.- 10-17 ноября. – С. А4.
	

         Шулікін, Д.   Затверджено нові умови вступу до вищих навчальних закладів / Д.Шулікін // Освіта України. – 2010. – № 82.- 5 листопада. – С. 1, 4.

7. Плата за навчання

	

         Свіржський, Б.   Студент подав заяву про відрахування, виш не реагує: як не платити за навчання / Б.Свіржський // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 107.- 22 листопада. – С. 26.
	

         Татарченко, Д.   Образование подорожает (кратко) / Д.Татарченко // Русская правда. – 2010. – № 19.- октябрь. – С. 2.

8. Методи навчання

	

         Анисимова, Л.В.   Развитие инновационного мышления в средовом проектировании / Л.В.Анисимова, Ю.В.Анисимов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2010. – № 24. – С. 3-9.
	

         Григорчук, Т.   Майбутнє за дистанційним навчанням / Т.Григорчук // Освіта. – 2010. – № 42.- 6-13 жовтня. – С. 7.
	

         Дударев, В.В.   Методические аспекты подготовки и проведения тренинга по развитию коммуникативной компетентности менеджеров / В.В.Дударев, М.В.Суворова // Инновации в образовании. – 2010. – № 3. – С. 66-71.
	

         Еремин, А.С.   Разработка и апробация кейсов / А.С.Еремин // Инновации в образовании. – 2010. – № 3. – С. 15-36.
	

         Комар, В.Ю.   Аналіз стану самоуправління навчанням студентів вищих навчальних закладів економічного і управлінського профілю / В.Ю.Комар // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 18. – С. 80-82.
	

         Шустикова, Т.В.   Фонетическая культура русской речи иностранных учащихся / Т.В.Шустикова // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 9. – С. 82-84.

9. Будівлі, приміщення

	

         В Шостке откроют институт СумГУ: при содействии руководства ОГА началась достройка учебного корпуса Шосткинского института СумГУ (кратко) // Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20 октября-27 октября. – С. 8А.
	

         Якісна освіта - для північного району: два місяці тому, за сприяння голови Сумської облдержадміністрації Юрія Чмиря, відновилося будівництво навчального корпусу Шосткинського інституту Сумського державного університету (коротко) // Сумщина. – 2010. – № 120.- 20 жовтня. – С. 1.


10. Піклування про здоров’я студентів вузів

	

         Мысина, Г.А.   Концептуальные положения формирования здоровьесберегающей образовательно-воспитательной среды вуза / Г.А.Мысина // Мир образования - образование в мире. – 2010. – № 3. – С. 183-189.

11. Студентське життя

	

         Ісіпчук, Н.   Подаруйте усмішку дітям!: волонтери СумДУ проводили біля магазину "Віват, канцелярія" благодійну акцію "Подаруй усмішку дітям" / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 127-128.- 5 листопада. – С. 8.
	

         Ісіпчук, Н.   "Слобожанська осінь" ще повернеться...: в СумДУ відбувся другий міжнародний фестиваль студентської самодіяльної творчості "Слобожанська осінь-2010" / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 126.- 3 листопада. – С. 4.
	

         Ісіпчук, Н.   Студентами стають після "Інтегралу": у СумДУ відбувся конкурс-огляд художньої самодіяльності "Золотий інтеграл" / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 133-134.- 19 листопада. – С. 8.
	

         КВН жив и будет жить: в Сумах стартовал новый КВНовский сезон // Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20 октября-27 октября. – С. 8А.
	

         Кравченко, А.   Студентські "Веселі старти" дали старт Дню студента: в стінах СумДУ пішли наперекір традиціям і почали святкування Дня студента раніше встановленої дати, і свято вдалося на славу / А.Кравченко // Сумщина. – 2010. – № 133-134.- 19 листопада. – С. 5.

12. Дисертації

	

         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук: серед здобувачів: Криворучко Дмитро Володимирович, Переломова Олена Степанівна, Кузнєцова Тетяна Василівна // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 10. – С. 33-46.
	

         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Коваль Віталій Вікторович, асистент Сумського державного університету: "Мультигармонічні плазма-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах" // Науковий світ. – 2010. – № 11. – С. 1.
	

         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Ромбовський Михайло Юрійович, асистент Сумського держ. ун-ту: "Мультигармонічні процеси у релятивістських двошвидкісних електронних пучках та системах на їх основі" // Науковий світ. – 2010. – № 11. – С. 2.
	

         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Жигилій Дмитро Олексійович, асистент Сумського державного університету: "Конструкційна міцність комбінованих балонів високого тиску" // Науковий світ. – 2010. – № 11. – С. 3.
	

         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Дегула Андрій Іванович, асистент Сумського державного університету: "Підвищення властивостей сталей і твердих сплавів нанесенням багатошарових карбідних та карбооксидних дифузійних покриттів на основі титану, ванадію і хрому" // Науковий світ. – 2010. – № 11. – С. 5.
	

         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Гресько Ігор Яремович, аспірант Сумського державного університету: "Оперативне лікування хронічних туберкульозних плевритів" // Науковий світ. – 2010. – № 11. – С. 20.

13. Стипендії

	

         Гарантії і стимули для молодих: найталановитішим та найактивнішим студентам Сумщини призначено стипендії голови облдержадміністрації // Суми і сумчани. – 2010. – № 44.- 29 жовтня. – С. 2.
	

         Косянчук, І.   Шанс на успішне навчання: 85 українських студентів отримають додаткову стипендію / І.Косянчук // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 210.- 10 листопада. – С. 8.
14. Університети

	

         Білоус, О.   Прикарпатський осередок новітніх знань: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника / О.Білоус // Віче. – 2010. – № 19. – С. 24.
	

         Володина, М.   Спортивный юбилей: институт физкультуры СумГПУ им. А.С. Макаренка отпраздновал 30-летие / М.Володина // Панорама. – 2010. – № 45.- 3-10 ноября. – С. А3.
	

         Дацюк, Л.   "Наші випускники не мають проблем з працевлаштуванням": бесіда з ректором Національного транспортного університету Миколою Дмитриченком / Л.Дацюк //Урядовий кур'єр. – 2010. – № 194.- 19 жовтня. – С. 7.
	

         Іщенко, Г.   Медичний Гарвард у Києві: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця наближається до свого 170-річчя / Г.Іщенко // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 201.- 28 жовтня. – С. 8.
	

         Кравченко, А.   Новий інститут - нове свято: Сумський державний педагогічний університет поповнився черговим структурним підрозділом [Інститут педагогіки та психології] / А.Кравченко // Сумщина. – 2010. – № 124-125.- 29 жовтня. – С. 3.
	

         Кубанский государственный университет: 90 лет со дня основания // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 9. – С. 14-19.
	

         Миронюк, І.Ф.   Фізико-хімічна наука у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника / І.Ф.Миронюк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Том 11, № 4. – С. 793-796.
	

         Неспрядько, В.   Перлина вітчизняної стоматології: стоматологічному факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця - 90 років / В.Неспрядько, А.Борисенко // Ваше здоров'я. – 2010. – № 41.- 29 жовтня. – С. 6-7.
	

         Остафійчук, Б.К.   Прикарпатському національному університету імені Василя Стефаника – LXX / Б.К.Остафійчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Том 11№ 4. – С. 791-792.
	

         Сорокина, Т.С.   Пятидесятилетие Российского университета дружбы народов (к истории медицинского факультета) / Т.С.Сорокина // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2010. – № 3. – С. 56-59.
	

         Ткаченко, Л.   Потужний старт у третє тисячоліття: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", перший технічний вищий навчальний заклад України, що відзначає своє 125-річчя / Л.Ткаченко // Освіта. – 2010. – № 44-45.- 27 жовтня-3 листопада. – С. 4-5.
	

         Шулікін, Д.   Математика - наука молодих: студенти механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка на міжнародних змаганнях - традиційно серед переможців / Д.Шулікін // Освіта України. – 2010. – № 85.- 16 листопада. – С. 5.

15. Сумський державний університет

	

         Жуковська, Т.   Вчись! Працюй! Україну з нами будуй!: саме під таким гасло Кролевецький районний центр зайнятості провів ярмарок професій для учнівської молоді. Участь в ньому прийняв і Сумський державний університет / Т.Жуковська // Діалог. – 2010. – № 46.- 25 листопада. – С. 1,2.
	

         Ісіпчук, Н.   СумДУ на студентах не заробляє: ректор Сумського державного університету Анатолій Васильєв провів прес-конференцію, у ході якої обговорювалося питання надання платних послуг / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2010. – № 121-122.- 22 жовтня. – С. 4.
	

         Киба, В.   А была ли проблема?: 12 октября в Сумском государственном университете собрались представители всех сумских вузов и студенческого самоуправления по вопросу предоставления платных услуг / В.Киба // В двух словах. – 2010. – № 43.- 22 октября. – С. 12.
	

         Киба, В.   За знаниями класса "ЭлИТ" - только в СумГУ: красноречивое название факультета "ЭлИТ" - это не просто сокращение полного его наименования, это характеристика того уровня образования, которое здесь получают студенты университета / В.Киба // В двух словах. – 2010. – № 43.- 22 октября. – С. 13.
	

         Киба, В.   Правда длиною в фильм: с 15 по 21 ноября сумчане вновь получат возможность познакомиться с лучшими работами украинских и зарубежных кинодокументалистов в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека "Docudays.UA". В СумГУ фильмы будут показывать в литературной гостиной библиотеки университета / В.Киба // В двух словах. – 2010. – № 46.- 12 ноября. – С. 8.
	

         Кудлай, Е.   В СумГУ выступили дети-инвалиды: 19 ноября в СумГУ состоялся ХІХ областной фестиваль творчества детей-инвалидов "Поверь в себя" / Е.Кудлай // Данкор. – 2010. – № 47.- 24 ноября. – С. А7.
	

         Кудлай, Е.   Мотор! Дубль два: 1 декабря в Сумском государственном университете пройдет фестиваль любительского кино "Мотор!" / Е.Кудлай // Данкор. – 2010. – № 46.- 17 ноября. – С. А14.
	

         Мирошниченко, В.   Научные достижения - визитка СумГУ: вуз победил во Всеукраинском конкурсе "Изобретение года" / В.Мирошниченко // Ваш шанс. – 2010. – № 47.- 24 ноября-1 декабря. – С. 20А.
	

         Молодежь предложила пути развития Сумщины: на прошлой неделе замглавы ОГА Сергей Грицай наградил победителей областного конкурса "Лучшее предложение к проекту Программы экономического и социального развития Сумской области на 2011 год". Первое место в конкурсе занял студент 5-го курса факультета экономики и менеджмента СумГУ Виталий Омельяненко (кратко) // Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20 октября-27 октября. – С. 8А.
	

         Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2010. – № 130-131.- 12 листопада. – С. 3.
	

         Сумський державний університет оголошує набір на підготовчі курси з іноземних мов // Ваш шанс. – 2010. – № 42.- 20 октября-27 октября. – С. 16А.
	

         Сумський державний університет проводить ліцензування щодо провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації немедичних працівників з надання першої невідкладної медичної допомоги // Сумщина. – 2010. – № 132.- 17 листопада. – С. 3.
	

         Суярко, Е.   Детский праздник: дети с ограниченными возможностями поверили в себя на сцене СумГУ / Е.Суярко // Панорама. – 2010. – № 48.- 24 ноября-1 декабря. – С. А6.

16. Методика професійної освіти

	

         Артемьев, И.А.   Механизм социального партнерства в мониторинге качества профессионального образования / И.А.Артемьев // Научные исследования в образовании. – 2010. – № 10. – С. 3-6.
	

         Гнездилов, Г.В.   Особенности психологической подготовки к эффективной профессиональной деятельности врача-стоматолога / Г.В.Гнездилов, Д.В.Винтаев, С.Р.Дияншина // Инновации в образовании. – 2010. – № 3. – С. 60-65.
	

         Гойда, Н.   Поліпшення доступності та якості медичної допомоги - пріоритетні ланки клінічної роботи академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика / Н.Гойда, Е.Мурзіна // Ваше здоров'я. – 2010. – № 42.- 5 листопада. – С. 10.
	

         Пухтецька, А.   Узагальнення сучасних підходів до викладання циклу адміністративно-правових дисциплін у вищих навчальних закладах Франції та Великої Британії / А.Пухтецька // Юридичний журнал. – 2010. – № 9. – С. 32-35.
	

         Ищук, Т.Н.   Последипломная подготовка по профилактической медицине / Т.Н.Ищук // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2010. – № 3. – С. 41-43.
	

         Паспорт спеціальності: "Дерматовенерологія": проект // Український журнал дерматології венерології косметології. – 2010. – № 3. – С. 13-19.
	

         Савостьянова, И.Л.   Формирование исследовательской компетентности в процессе профессиональной подготовки студентов экономических специальностей вузов /И.Л.Савостьянова // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 9. – С. 45-48.
	

         Цвиллинг, М.Я.   Межкультурные аспекты перевода в подготовке переводчика / М.Я.Цвиллинг // Вопросы филологии. – 2010. – № 1 (34). – С. 60-63.
17. Загальні питання освіти

	

     37(075.8)   В67
         Волкова, Н.П.   Педагогіка : навч. посіб. / Н.П.Волкова. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Академвидав, 2009. – 616 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).
            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)
	

     37.091.214:94(063)   К65
         Концепція та програми викладання історії України в школі (проект): матеріали IV та V Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України / Упоряд.: Н. Яковенко, Л. Ведмідь. – К.: ВД "Стилос", 2009. – 126 с. – Дар.
            Кільк. прим.:  4  (КІст. – 2, Схов. – 2)
	

     37.091.3(075.8)   М55
         Мешко, Г.М.   Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. /Г.М.Мешко. – К.: Академвидав, 2010. – 200 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).
            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)


	

         Володарсквая, А.А.   Особенности формирования моделей учебных планов по реализации программ начального профессионального образования / А.А.Володарсквая, О.А.Павлова // Научные исследования в образовании. – 2010. – № 10. – С. 29-39.
	

         Ковалів, І.   Що хвилює студентів?: молодь мріє про високі стипендії, гарячу воду в гуртожитках і повну відміну платних послуг / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 215.- 17 листопада. – С. 1,5.
	

         Постанова "Про звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період роботи з листопада 2005 року по листопад 2010 року" // Освіта України. – 2010. – № 87.- 23 листопада. – С. 6.
	

         Тирский, В.В.   Как устранить условия коррупции в сфере образования? / В.В.Тирский // Высшее образование сегодня. – 2010.– № 9. – С. 60-62.
	

         Шулікін, Д.   Україна — Німеччина: активізація двосторонньої співпраці: питання співпраці України і Німеччини в галузі освіти і науки обговорили під час двосторонньої зустрічі, що відбулася в МОН. У ній взяли участь міністр освіти і науки України Дмитро Табачник і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот, а також керівник відділу культури, освіти і меншин Посольства ФРН в Україні Гаральд Геррманн / Д.Шулікін // Освіта України. – 2010. – № 87.- 23 листопада. – С. 7.
	

         Шулікін, Д.   Якісна освіта, успішна кар'єра: щорічна Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта і кар’єра – 2010" та VII Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів "Освіта за кордоном" / Д.Шулікін // Освіта України. – 2010. – № 88.- 26 листопада.
	

         Эксперты: в вузы - по сценарию министра: не позднее 15 ноября вузы страны должны утвердить новые условия поступления в свои ряды, перед этим согласовав их с МОН // Голос Украины. – 2010. – № 212.- 11 ноября. – С. 1,6.

18. Загальна теорія освіти і виховання

	

         Мартыненко, О.А.   Гуманитарная культура личности: осмысление понятия / О.А.Мартыненко // Инновации в образовании. – 2010. – № 3. – С. 54-59.
	

         Прищак, М.Д.   Комунікація, спілкування, комунікативність: категоріальний аналіз / М.Д.Прищак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 2. – С. 5-8.
	

         Силяева, Е.Г.   Полипарадигмальный анализ процесса формирования культуры специалиста / Е.Г.Силяева // Инновации в образовании. – 2010. – № 3. – С. 47-53.
	

         Шогенова, Ф.А.   Особенности личностного и профессионального развития студента в образовательной среде современного вуза / Ф.А.Шогенова // Научные исследования в образовании. – 2010. – № 10. – С. 23a-28.


19. Політика в галузі освіти

	

         Україна. Президент.
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти: указ Президента України від 29 вересня 2010 року № 925/2010 / Україна. Президент // Освіта. – 2010. – № 40-41.- 29 вересня-6 жовтня. – С. 2.
	

         Україна. Президент.
   Про державну премію України в галузі освіти : указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 929/2010 / Україна. Президент // Освіта. – 2010. – № 40-41.- 29 вересня-6 жовтня. – С. 5.
	

         Україна. Президент.
   Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні: указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 926/2010 / Україна. Президент // Освіта. – 2010. – № 40-41.- 29 вересня-6 жовтня. – С. 4.
	

         Україна. Президент.
   Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді: указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 927/2010 / Україна. Президент // Освіта. – 2010. – № 40-41.- 29 вересня-6 жовтня. – С. 4.


	

         Горська, С.   Справжній прорив: 5 жовтня 2010 року Міністр освіти та науки України Дмитро Табачник презентував громадськості портал "Єдине освітнє інформаційне вікно України" / С.Горська // Освіта. – 2010. – № 40-41.- 29 вересня-6 жовтня. – С. 7.
	

         Костина, В.   Премия за воспитание: учреждена Государственная премия педагогам Украины за "выдающиеся достижения в области образования" / В.Костина // Панорама. – 2010. – № 45.- 3-10 ноября. – С. А5.
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