ISSN 2520-6702

Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство» 1 (11), 2021

International Scientific Journal of Universities and Leadership
ЗМІСТ

Вітальне слово з нагоди 30-ти річчя незалежності України
президента НАПН України Кременя В.Г.

Розвиток суспільства і вищої освіти: філософські аспекти
OLAWUNMI O. MACAULAY-ADEYELURE
Філософія освіти Обафемі Аволово та її значення для постколоніального розвитку в
Африці…………………………………………………………………………………………………………………………………..5-15
РОЗМАН Ірина
Науково-методологічні підходи дослідження педагогічної персоналії………………………….16-24
СЛЮСАР Микола
Міфізація рекламними засобами у сфері вищої освіти:
світоглядно-комунікативний аспект…………………………………………………………………………….……25-34
OLAIYA, OLAJUMOKE OLUFUNMILOLA
Дискурс о современной актуальности образовательной основы
политической философии Платона…………………………………..………………………………………………35-44
Якість вищої освіти: тенденції та досягнення університетів України
БУТЕНКО Андрій, ЄРЕМЕНКО Олена
Роль гаранта у процесах забезпечення якості на етапі формуванні освітньої
програми………………………………………………………………………………………………………………….………..45-60
КРАВЧЕНКО Оксана, КАРПИЧ Ірина
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти:
з досвіду факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини…………………………………………………..………….61-72
ЛОПАТЕНКО Георгій
Оцінювання якості освітніх програм спортивного спрямування
(досвід акредитаційних експертиз)…………………………………………………………………………………73-85
Розвиток дослідницького потенціалу університетів
ЛУГОВИЙ Володимир, СЛЮСАРЕНКО Олена, ТАЛАНОВА Жаннета
Розвиток університетського дослідницького потенціалу
як основи конкурентоспроможної якості вищої освіти в США: досвід для України……86-115

1

ISSN 2520-6702

Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство» 1 (11), 2021

International Scientific Journal of Universities and Leadership

МЄЛКОВ Юрій
Демократизація наукової діяльності як шлях підвищення
дослідницької спроможності університетів України…………………………………………….……116-131
ЯРОШЕНКО Ольга
Оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників: вітчизняний досвід
і вектори розвитку в умовах автономії університетів……………………………….…………..….132-143
Підготовка фахівців у закладах вищої освіти: специфіка, моделі, практики
ГУМЕНЮК Ірина
Методика навчання української мови за професійним спрямуванням
як галузь української лінгводидактики……………………….………………………………………………..144-157
ОВСЯНКО Ганна, КИРИЧЕНКО Світлана
Психологічні особливості вивчення іноземної мови фахового спрямування……..………158-167
КАРПОВА Олена
Важливість упровадження гендерно-орієнтованого навчання
для ефективнішої організації навчального процесу……………………………………….……………168-180
Лідерство та інституційний розвиток університетів: тенденції та досягнення
ZVAVAHERA PROMISE
Зміцнення вищих навчальних закладів шляхом руйнівного лідерства…………….…………181-191
АЛЕКСАНДРОВА Наталія
Удосконалення лідерських якостей для управління конфліктами
в умовах міжкультурної взаємодії (з огляду на професійну та іншомовну

підготовку майбутніх економістів з міжнародних економічних питань)…………………….192-200
ПОЛІЩУК Олександр, ПОЛІЩУК Олена
Аксіологічні особливості формування лідерських якостей
у процесі здобуття вищої освіти……………….…………………………………………………………………..201-210
ДРАЧ Ірина
Інституційний розвиток університетів у контексті імплементації
концепції «Відкрита наука»………………………………………………………………………………………….211-225

2

