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Вища школа : анотований огляд періодичних видань / Київ. нац.
ун-т ім. Т. Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича, Інформаційнобібліографічний відділ ; за заг. ред. І. І. Тіщенко ; упоряд.
Т. М. Бєлоусова ; ред. Н. В. Кошлякова. – К., 2015. – № 6 (червень). – 64 с.

Метою анотованого огляду є узагальнення інформації з питань
реформування вищої освіти і науки України та адаптації її до інноваційних змін у
сучасному глобалізованому світі в контексті входження України до європейського
освітнього простору. У списку зібрано статті з поточних періодичних видань, що
висвітлюють теоретичні і практичні питання вищої школи і науки в Україні та за
кордоном.
Розраховано на освітян, науковців, викладачів, студентів та всіх, хто
цікавиться процесами та змінами, що відбуваються в освітянської галузі.
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ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
1. Відрядження : [добірка матеріалів] // Податки та бухгалтерський
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облік. – Х., 2015. – 28 трав. (№ 43). – С. 3–47.
Службовим

відрядженням

вважається

поїздка

працівника

за

розпорядженням керівника підприємства на визначений строк до іншого

населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його

постійної роботи. Таке визначення службового відрядження дає Інструкція
№ 59. Змiст випуску № 43 присвячено різним питанням службового
відрядження.

2. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється

підготовка здобувачів вищої освіти : затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 // Інформ. зб. та коментарі
Міністерства освіти і науки України. – К., 2015. – № 6, черв. – С. 16–19.

3. Порядок надання доступу фізичним та юридичним особам до

Реєстру документів про вищу освіту : наказ МОН України 06.03.2015 р.
№ 249 // Інформ. зб. та коментарі Міністерства освіти і науки України. – К.,
2015. – № 6, черв. – С. 56–57.

У Реєстрі зберігається інформація про сформовані та надані виписки

із зазначенням часу, дати, адреси електронної пошти, на яку була надіслана
така виписка з Реєстру.

4. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету

Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р.
№ 247 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 36, 15 трав. – С. 42–43.

5. Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 році : постанова

Верховної Ради України від 11.02.2015 р. № 184-VIII // Відомості Верховної
Ради України. – К., 2015. – № 12. – С. 700–704.

"8 січня – 80 років з дня народження Василя Симоненка (1935–1963),

поета, письменника, журналіста; 12 липня – 100 років з дня народження

Петра Тронька (1915–2011), історика, організатора музейної та краєзнавчої

справи, громадського діяча; 10 вересня – 130 років з дня народження
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Олександра Палладіна (1885–1972), біохіміка, громадсько-політичного діяча,
педагога".
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6. Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до

публічної інформації у формі відкритих даних : закон України від

09.04.2015 р. № 319-VIII // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 35,
12 трав. – С. 36–39.

7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та

легалізації фонду оплати праці : закон України від 28.12.2014 р. № 77-VIII
// Відомості Верховної Ради України. – К., 2015. – № 11. – С. 602–656.

8. Про внесення змін до законів України "Про мобілізаційну

підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу"
щодо освітніх гарантій для студентів, аспірантів та докторантів денної форми

навчання : закон України від 07.04.2015 р. № 277-VIII // Офіційний вісник
України. – К., 2015. – № 34, 8 трав. – С. 10.

9. Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо

вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення :

закон України від 23.04.2015 р. № 367-VIII // Голос України. – К., 2015. –
28 трав. (№ 93). – С. 8.

10. Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо

вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення :
закон України від 23.04.2015 р. № 367-VIII // Офіційний вісник України. – К.,
2015. – № 43, 9 черв. – С. 10–11.

11. Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо

встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача
обов’язків) керівника вищого навчального закладу : закон України від

14.05.2015 р. № 415-VIII // Голос України. – К., 2015. – 10 черв. (№ 101). –
С. 17.
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12. Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну
базу з питань освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р.
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№ 229 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 34, 8 трав. – С. 141–142.

13. Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну

базу з питань освіти : постанова Кабінету Міністрів України 15.04.2015 р.

№ 229 // Інформ. зб. та коментарі Міністерства освіти і науки України. – К.,
2015. – № 6, черв. – С. 3–5.

До Єдиної бази вносяться дані щодо дітей шкільного віку, вступників,

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів, випускників
навчальних закладів, дані щодо навчальних закладів незалежно від форми

власності та підпорядкування, місцевих органів виконавчої влади у сфері
освіти, їх керівників, наукових, науково-педагогічних працівників навчальних
закладів. Безоплатний і вільний доступ осіб до інформації, що міститься у
Єдиній базі, здійснюється через офіційний веб-сайт МОН.

14. Про внесення змін до Положення про порядок здійснення

інноваційної освітньої діяльності : наказ МОН України 31.03.2015 р. № 380

// Інформ. зб. та коментарі Міністерства освіти і науки України. – К., 2015. –
№ 6, черв. – С. 72–73.

15. Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про

відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 році" щодо депортації
кримськотатарського народу : постанова Верховної Ради України від

12.05.2015 р. № 373-VIII // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 41, 2
черв. – С. 23.

16. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від

27 серпня 2010 р. № 796 : постанова Кабінету Міністрів України від

20.05.2015 р. № 305 // Урядовий кур’єр. – К., 2015. – 10 черв. (№ 102). –
С. 10–11.

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня

2010 р. № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами
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системи освіти, що належать до державної і комунальної форми
власності”.
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17. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,

деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону
України "Про запобігання корупції" : постанова Кабінету Міністрів України

від 14.05.2015 р. № 301 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 40,
29 трав. – С. 163–172.

18. Про внесення зміни до Закону України "Про наукову і науково-

технічну діяльність" щодо збереження науково-педагогічного кадрового

потенціалу України : закон України від 21.04.2015 р. № 340-VIII // Офіційний
вісник України. – К., 2015. – № 40, 29 трав. – С. 13–16.

19. Про внесення зміни до пункту 5 Положення про державні

стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони

здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери : указ
Президента України від 07.05.2015 р. № 256 // Офіційний вісник України. –
К., 2015. – № 37, 19 трав. – С. 130.

20. Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді : постанова Верховної Ради України

від 12.05.2015 р. № 373-VIII // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 41,
2 черв. – С. 9–10.

21. Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного

зразка : постанова Кабінету міністрів України від 31.03.2015 р. № 193
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 30, 24 квіт. – С. 55–59.

22. Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного

тоталітарного режиму 1917-1991 років : закон України від 09.04.2015 р.

№ 316-VIII // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 40, 29 трав. – С. 20–
29.

23. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
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їхньої символіки : закон України від 09.04.2015 р. № 317-VIII // Офіційний
вісник України. – К., 2015. – № 40, 29 трав. – С. 30–45.
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24. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)
на 2015–2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р.
№ 265 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 38, 22 трав. – С. 108–193.

25. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : постанова Кабінету

Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 // Офіційний вісник України. – К.,
2015. – № 38, 22 трав. – С. 194–200.

26. Про затвердження переліку галузей знань спеціальностей, за

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : постанова Кабінету

Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 266 // Урядовий кур’єр. – К.,
2015. – 10 черв. (№ 102). – С. 14–15.

27. Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі

досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" : наказ

МОН України від 16.03.2015 р. № 300 // Офіційний вісник України. – К.,
2015. – № 28, 17 квіт. – С. 182–188.

28. Про затвердження Порядку забезпечення вихованців, спортсменів,

учнів (студентів) та тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі спорту)
закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом спортивним
спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування

та встановлення строків їх використання : наказ Мінмолодьспорт від

08.04.2015 р. № 994 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 37,
19 трав. – С. 136–215.

29. Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових,

науково-педагогічних працівників та

інших фахівців до проведення

зовнішнього незалежного оцінювання : постанова Кабінету Міністрів

України від 15.04.2015 р. № 222 // Офіційний вісник України. – К., 2015. –

№ 33, 5 трав. – С. 41–45.
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30. Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та
юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку
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замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про
вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту та обліку документів про

вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти : наказ

МОН України від 06.03.2015 р. № 249 // Офіційний вісник України. – К.,
2015. – № 38, 22 трав. – С. 404–411.

31. Про затвердження Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу

"Український патріотичний плакат – 2015" : наказ Мінкультури України від

07.05.2015 р. № 287 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 42, 5 черв. –

C. 211–214.

32. Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові

ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки :
наказ МОН України від 12.05.2015 р. № 525 // Офіційний вісник України. –
К., 2015. – № 41, 2 черв. – С. 62–63.

33. Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність

України у XX столітті : закон України від 09.04.2015 р. № 314-VIII
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 40, 29 трав. 2015 р. – С. 13–16.

34. Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

1939–1945 років : закон України від 09.04.2015 р. № 315-VIII // Офіційний
вісник України. – К., 2015. – № 40, 29 трав. – С. 17–19.

35. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості

вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 36, 15 трав. – С. 23.

36. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості

вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України 15.04.2015 р. №244

// Інформ. зб. та коментарі Міністерства освіти і науки України. – К., 2015. –
№ 6, черв. – С. 5–6.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти буде

створено відповідно до статті 17 Закону України "Про вищу освіту".
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37. Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти :

затверджено

постановою

Кабінету

Міністрів

України

від
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і
кси оте
мо ка
ви
ча

15.04.2015 р. № 244 // Інформ. зб. та коментарі Міністерства освіти і науки
України. – К., 2015. – № 6, черв. – С. 6–16.

ВИЩА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ

38. Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі

/ М. Бак // Вища освіта України. – К., 2015. – № 1. – С. 71–74.

39. Белый В. М. О качестве образования в вузе / В. М. Белый // Alma

mater. – М., 2015. – № 3. – С. 83–86.

40. Беляев А. В. Образовательный потенциал молодежных форумов

/ А. В. Беляев // Alma mater. – М., 2015. – № 3. – С. 64–66.
Анализируется

организационной

опыт

формы,

проведения

молодежных

активизирующей

форумов

личность,

оценены

как
их

результаты, выявлены наиболее значимые образовательные возможности,
перспективные

направления

развития,

определены

пути,

средства

мотивации студентов на творческую деятельность, условия, необходимые

для успешного накопления молодежью социального капитала, формирования
социальной направленности личности будущего специалиста.
41.

Бондаренко Е. Ю.

О

репозитарии

вуза

/ Е. Ю. Бондаренко,

А. М. Махов // Педагогика. – М., 2014. – № 8. – С. 31–35.
Проанализованы

способы

использования

репозитария

как

непосредственно в учебном процессе, так и в обеспечении научной работы
студентов.

42. Бондаренко С. Б. Процесс научного обоснования современной

университетской дидактики / С. Б. Бондаренко // Alma mater. – М., 2015. –
№ 4, апр. – C. 88–94.
На

конкретном

историческом

материале

проанализированы

особенности процесса рационализации и научного обоснования важнейших
идей, форм, принципов и методов университетской дидактики.
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43. Волга А. Є. Передумови виникнення класичних університетів
Великої Британії / А. Є. Волга // Вісн. Запорізького нац. ун-ту. Педагогічні
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мо ка
ви
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науки. – Запоріжжя, 2013. – № 2. – С. 19–25.

44. Герасименко В. В. Переосмысление управленческого образования:

поиск

междисциплинарных

подходов

/ В. В. Герасименко

// Вестн.

Московского ун-та. Сер. 6 : Экономика. – М., 2014. – № 2. – С. 85–98.

У період кризи у світі зменшився обсяг програм управлінського освіти.

Сучасна економічна ситуація не сприяє відновленню попиту на нього. У Росії

після прийняття нового закону про утворення відбувається скорочення
програм бізнес-освіти. Крім того, посилюється конкуренція російських і
міжнар. бізнес-шкіл та ун-тів. Тому важливо розуміти і прогнозувати
параметри споживчого вибору тих людей, які захочуть освоїти програми

бізнес-освіти в майбутньому. управлінська освіта має розвиватися
відповідно до нових потреб. особливу роль у даному процесі має відігравати
міждисциплінарний підхід.

45. Горшкова О. О. Основания проектирования технологии обучения

и механизмов контроляв рамках концепции профессиональной подготовки
будущих инженеров к исследовательской деятельности / О. О. Горшкова

// Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт. – М., 2015. –
№ 3. – С. 15–18.

Рассматриваются основания проектирования технологии обучения и

механизмов контроля студентов в рамках концепции профессиональной
подготовки будущих инженеров к исследовательской деятельности.

46. Дебіч М. Європейський підхід до інтерналізації вищої освіти

/ М. Дебіч // Вища освіта України. – К., 2015. – № 1. – С. 75–80.

47. Евтехов Р. А. Лаборатория оцифровки Научной библиотеки

Бурятского государственного университета / Р. А. Евтехов // Медиатека и
мир. – М., 2015. – № 1. – С. 23–26.
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48.

Россия

Егорычев А. М.

социокультурных

основанийв

и

мировая

построении

цивилизация

:

национальной

поиск

системы
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образования / А. М. Егорычев // Alma mater. – М., 2015. – № 4.– C. 29–39.
Представлена

цивилизации.

футурологическая

Рассмотрены

модель

возможности

развития

построения

мировой

эффективной

системы национального образования на социально-философских основах
русской культуры. Подвергнуты анализу факторы, смыслы и ценности,
составляющие основу социо-культурной памяти русского народа.

49. Зернов В. Во всём мире правила игры для государственных и

частных

вузов

одинаковы

/ В. Зернов ;

беседу

вела

Е.

Бейлина

// Университетская книга = Universitas. – М., 2015. – Апр. – С. 12–17

Негосударственное высшее образование переживает не лучшие

времена. Общеэкономическая ситуация, демографический кризис, налоговая
политика,

отсутствие

государственной

поддержки,

инициативы

профильных ведомств поставили частные вузы на грань выживания. Вместе

с этим в обществе широко распространены мифы, касающиеся качества
негосударственного

образования,

а

относительная

несложность

поступления в высшую школу определяет выбор выпускников не в пользу

частных вузов. Тем не менее во всём миреименно частные вузы составляют

элиту образования, поскольку эффективность использования ресурсов в
этом

секторе

выше,

негосударственных

а

государственная

университетов

является

поддержка
одной

зарубежных

из

основ

их

существования. К разговору о проблемах и перспективахотечественного
негосударственного высшего образования «УК» пригласил ректора РосНОУ,
председателя

Совета

Ассоциации

негосударственных

вузов

России

Владимира ЗЕРНОВА.

50. Зернов В. А. Негосударственные вузы как движущая сила развития

высшей

школы

/ В. А. Зернов,

Е. В. Лобанова

// Высшее

образование

сегодня : реформы, нововведения, опыт. – М., 2015. – № 3. – С. 2–8.
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Роль негосударственных вузов в повышении конкурентоспособности
отечественной системы образования и экономики в целом. Даются
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сравнительный анализ финансирования государством вузов разных форм
собственности и их наукометрические характеристики. Показано, что
негосударственные высшие учебные заведения, несмотря на неравные
условия деятельности, демонстрируют лучшие результаты.

51. Зернов Д. В. Социальные ориентиры и самочувствие российского

учительства

/ Д. В. Зернов,

А. А. Иудин,

А. А. Овсянников

// Народонаселение. – М., 2014. – № 4. – С. 43–60.

52. Карпенко О. В. Реалізація державної політики у сфері надання

освітніх

послуг

вишами

США

/ О. В. Карпенко,

С. В. Тарнавська

// Педагогіка і психологія. – К., 2015. – № 1. – С. 79–87.

На основі наявної джерельної бази проаналізовано реалізацію системи

надання освітніх послуг вишами США, зокрема розглянуто особливості

функціонування університетської автономії. Узагальнено позитивні наслідки
американського шляху розвитку системи вищої освіти через застосування
високого ступеня децентралізації її управління.

53. Козик В. В. Зарубіжний досвід акредитації вищої освіти для

України

/ В. В. Козик,

В. В. Войцеховська,

Національного ун-ту "Львівська

політехніка".

А. В. Симак

– Л.,

// Вісн.

2013. – № 776:

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
розвитку. – С. 422–426.

Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що роль акредитації вищої

освіти як одного із видів забезпечення якості процесу надання навчальних

послуг зростає. Про це свідчить досвід таких високорозвинених країн як
США, Канади, Франції, Німеччини, адже без належного забезпечення якості

навчання неможливо досягти успішного майбутнього нації та держави. У

більшості країн світу функції акредитації вищої освіти виконують
державні органи влади, зокрема такі, як Міністерство освіти. Європейський

підхід до забезпечення якості та акредитації вищої освіти можна
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охарактеризувати значним рівнем централізації та визначною роллю
держави у ній.
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54. Колотило М. О. Дослідження культурного капіталу студентів як

показник

реалізації

місії

сучасних

університетів

(на

прикладі

університетських систем США, Франції та Ірану) / М. О. Колотило // Гілея. –
К., 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 277–283.

55. Корсак Ю. Можливий відгук вищої школи на технологічні та

суспільні зміни / Ю. Корсак // Вища освіта України. – К., 2015. – № 1. –
С. 46–51.

Зроблено прогноз майбутнього і вказані бажані зміни вищої освіти в

умовах початку третьої технологічної революції. Досліджено причини
особливої виразності явища автоматизації суспільства у Швеції.

56. Кузьменко О. М. Трансформація ідеї університету: від першого

історичного

типу

до

першої

кризи

/ О. М. Кузьменко

// Неперервна

професійна освіта: теорія і практика. – К., 2014. – Вип. 3/4. – C. 11–16.

Проаналізовано процес становлення першого історичного типу

Університету у період Середньовіччя; визначено його характерні ознаки;
сформульовано місію середньовічного Університету з позиції церкви та
держави; осмислено роль перших університетів в контексті цивілізаційного
розвитку;

проаналізовано

основні

моделі-архетипи

середньовічних

університетів; визначено ознаки першої глобальної кризи Університету.

57. Куличенко А. К. Специфика американской педагогической мысли

конца XIX – начала XX вв. / А. К. Куличенко // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2014. – № 8. – С. 22–32.

58. Лёвкина Е. В. Игровые технологии в обучении будущих педагогов

/ Е. В. Лёвкина, Е. С. Иванцова // Alma mater. – М., 2015. – № 3. – С. 67–69.

Игровые технологии, используемые в обучении будущих педагогов.

Показан пример практического использования игровой имитации как
средства формирования модели профессионального поведения будущих
педагогов

в

условиях

современного

рынка

труда,

повышения

их
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конкурентоспособности. Представлена методическая разработка деловой
игры «В поисках работы» для бакалавров, обучающихся по направлению
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подготовки «Педагогическое образование».

59. Лиск Б. Интернационализация обучения: от теории к практике

/ Б. Лиск // Alma mater. – М., 2015. – № 3. – С. 103–105.
Рассмотрена

проблема

интернационализации

вузовского

курса

обучения (учебного плана). Внимание уделено основным практическим
аспектам реализации указанного направления.

60. Лукащук В. Управління реформами вищої освіти: європейський

досвід / В. Лукащук // Український соціологічний журнал. – Х., 2012. –
№ 1/2 (вип. 7/8). – С. 48–53.
У

статті

узагальнюється

європейський

досвід

управління

реформуванням вищої освіти. Автором визначено й проаналізовано загальні
тенденції в реформуванні ключових елементів управління вищою освітою.

Зазначається, що останнім часом найбільшою мірою на національну

освітню політику посилився вплив промисловості, бізнесу й інших,
"зовнішніх" зацікавлених учасників, при цьому держава не тільки не
послабила, але навіть підсилила свій вплив на освітню діяльність вищих
навчальних закладів.

61. Мандель Б. Р. Кураторство в современном вузе: поиски и

разрешения проблем / Б. Р. Мандель // Педагогика. – М., 2014. – № 8. – С. 25–
31.

В российской системе высшего профессионального образования

кураторство академических студенческих групп переживает непростой
период: идет осознание необходимости этого важного воспитательного
инструмента всеми участниками образовательного процесса и поиск

наиболее оптимальных форм его возрождения в условиях недостаточной

разработанности нормативно-правовой базы деятельности куратора и
практически

полного

отсутствия

методического

обеспечения

и

финансирования. Большая часть преподавателей не хотят выполнять
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кураторские

функции, которые им вменяются как дополнительная

общественная нагрузка, или не могут на продуктивном уровне решать те
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воспитательные задачи, которые призван решать куратор академической
группы.

62. Манухин А. А. Гуманитарное образование в техническом вузе:

опыт МГТУ им. Н. Э. Баумана и Массачусетского технологического

института / А. А. Манухин, Н. Н. Володина // Alma mater. – М., 2015. – № 4. –
C. 115–120.

Представлен анализ преподавания гуманитарных наук в МГТУ им.

Н.Э. Баумана и Массачусетском технологическом институте, обладающих

богатыми традициями оригинальных достижений в данной области.

Авторы сравнивают особенности учебных программ и дают рекомендации
относительно

возможностей

выборочного

применения

элементов

американской системы в российских технических вузах.
63.

Мардахаев Л. В.

Социализация

и

социономия:

социально-

педагогический подход / Л. В. Мардахаев // Alma mater. – М., 2015. – № 4. –
C. 51–55.

Рассмотрены

ресоциализации

с

существо

позиции

социализации,

социальной

десоциализации

педагогики.

и

Анализируются

компоненты социализации, их взаимосвязь с социономией, раскрываются
факторы (соционимы), существенно влияющие на социальное становление

подрастающего поколения. Отмечена необходимость учета таковых в
социально-педагогической деятельности.

64. Мосьпан Н. В. Тенденції розвитку державного фінансування вищої

освіти в Європейському Союзе / Н. В. Мосьпан // Педагогічний процес:
теорія і практика. Педагогіка, психологія. – К., 2014. – Вип. 4. – С. 72–75.

65. Овсянников А. Потенциал модернизации высшей школы России:

коммуникации компетентностей профессуры и студенчества / А. Овсянников

// Український соціологічний журнал. – Х., 2012. – № 1/2 (вип. 7/8). – С. 14–
20.
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В 2011 г. было проведено социологическое исследование уровня
сформированности компетенций выпускников российских университетов,
маркетинговым

агенством

"Проконтакт".

Эксперты
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проведенного

(представители среднего и высшего уровней управления российских

компаний) откликнулись на просьбу об участии в исследовательском
проекте. Все они скептически оценивают качество своего базового
образования.

Исходя

из

полученных

данных

экспертных

оценок

компетентностей студентов и профессорско-преподавательского состава
вузов, автор делает вывод о том, что современная российская высшая

школа не в состоянии производить компетенции, отвечающие не только

сегодняшним запросам рынка труда, но и главным вызовам грядущего
постиндустриального

общества.

Одной

из

главных

причин

такого

положення дел является постарение вузовской профессуры, которая,
обладая

достаточными

профессиональными

компетенциями,

не

способствует формированию у будущих специалистов компетентностей
личностно-волевого и гуманитарного характера.

66. Огієнко О. І. Полікультурні засади вищої освіти Великої Британії,

США, Канади і Австралії / О. І. Огієнко // Педагогічні науки. – Суми, 2014. –
№ 10 (44). – С. 173–181.

67. Пакина Т. А. Трудовые ценности и установки современных

студентов (на материале социологического исследования) / Т. А. Пакина //

Вестн. Московского ун-та. Социология и политология. – М., 2014. – № 3. –
С. 120–131.

Трудовые

установки

и

ценности

являются

важнейшими

компонентами трудового поведения молодежи. В статье осуществлен
анализ трудового поведения и ценностей современных студентов, позиции

ценностей труда в структуре базовых ценностей, отношений, знаний и
пожеланий

к

будущей

профессии

на

материале

социологического

исследования.
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68.

Перегуда Є.

Про

нерозривність

союзу

фізиків

і

ліриків

/ Є. Перегуда // Український тиждень. – К., 2015. – № 7 (379). – С. 32–34.
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Щоб покращити якість навчального процесу в Україні, Міністерство

освіти і науки варто уважніше придивитися до європейського та
американського досвіду викладання гуманітарних і суспільних наук у
технічних університетах.

69. Печинина В. А. Вузовские и научные издатели в США и России:

сходства и различия / В. А. Печинина // Библиография. – М., 2015. – № 2. –

С. 152–156.

Современное состояние университетского книгоиздания в США и в

России в их редакционно-издательской политике.

70. Подолянська Н. О. Основні тенденції розвитку мовної освіти в

університетах США / Н. О. Подолянська // Педагогічні науки: теорія, історія,
інноваційні технології. – Суми, 2014. – № 10. – С. 182–191.

Проаналізовано вплив загальносвітових процесів глобалізації та

інтернаціоналізації на розвиток мовного навчання у ВНЗ США.

71. Подолянський А. О. Аналіз навчальних планів бакалавра та

магістра

гуманітарних

наук

із

філологічних

спеціальностей

у

Бірмінгемському університеті / А. О. Подолянський // Педагогічні науки:
теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2014. – № 8. – С. 32– 38.
72.

Процай Л. П.

Данія.

Система

освіти

Данії

/ Л. П. Процай

// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2014. –
№ 8. – С. 39–48.

73. Российское образование: курс на оптимизацию // Университетская

книга = Universitas. – М., 2015. – Май. – С. 48–51.

На заседании Коллегии Минобрнауки России подведены итоги

развития отечественного образования в 2014 г., намечены планы на
предстоящий период.
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74.

Руднєва І. С.

Особливості

системи

освіти

в

гуманітарних

університетах Франції в середині XX ст. / І. С. Руднєва // Педагогічні науки:
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теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2014. – № 10. – С. 191–196.

75. Свириденко Д. Б. Соціокультурні передумови зародження та

генези європейських університетів: контекст академічної мобільності
/ Д. Б. Свириденко // Вісн. Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв. – К., 2014. – № 2. – С. 9–13.

76. Соколова І. В. Управління вищою освітою у зарубіжних країнах

/ І. В. Соколова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К.,
2014. – Вип. 3/4. – C. 98–105.

У статті проаналізовано моделі, які дають уявлення про структуру і

функції

державно-громадського

управління

атлантичною,

континентальною, східноазійською системами вищої освіти, принципи
управління

вищою

освітою

(централізація,

децентралізація),

типи

державного управління (унітарний, федеративний, конфедеративний).
Обґрунтовано загальні і специфічні зміни державно-громадського впливу на
вищу освіту і діяльність вищої школи на прикладі деяких європейських країн,
країн Америки і Азії.

77. Соловьев В. П. Использование модели профессиональной среды

для

подготовки

инженеров

/ В. П. Соловьев,

Ю. А. Крупин,

Т. А. Перескокова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения,
опыт. – М., 2015. – № 3. – С. 9–14.

Рассматриваются проблемы подготовки студентов технических

направлений

к

практической

деятельности.

Освещаются

модели

профессиональной среды, отображающие сферы деятельности будущих

специалистов. Применение таких моделей поможет ввести студента в

производственную среду с первых дней обучения в вузе и будет
способствовать подготовке инженеров в России.
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78. Солодько А. Чому французьким університетам вигідно бути
прозорими?

/ А. Солодько

// Дзеркало

тижня. –

К.,

2015. –

23–
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29 трав. (№ 18). – С. 12.

Новий закон про вищу освіту передбачає, що діяльність ВНЗ має бути

прозорою. Однак виші не поспішають виконувати цю норму закону.
Міністерству освіти довелося звертатися до керівників ВНЗ зі спеціальним
листом-нагадуванням, що на сайті вишу мають бути оприлюднені його

статут, документи, пов"язані з організацією освітнього процесу, перелік
вакантних посад, кошторис, фінансовий звіт, штатний розпис, інформація
про

тендерні

процедури

тощо.

Вести

підзвітну

фінансову

й

адміністративну політику, інформувати про власні програми, дисципліни та
очікувані результати навчання, бути загалом відкритим - усе це ВНЗ
здебільшого сприймають як вимогу. Натомість у багатьох країнах прозора

політика університету - це насамперед спосіб показати свої досягнення. Так
університети змагаються за довіру до себе і абітурієнта, і потенційного

грантодавця або донора. Цікавим у цьому плані є досвід університетів
Франції.

79. Стародубцев В. А. Веб-портфолио преподавателя как показатель

его профессиональной деятельности / В. А. Стародубцев // Alma mater. – М.,
2015. – № 3. – С. 38–41.

Рассмотрена проблема использования веб-портфолио преподавателя в

качестве документированного свидетельства его профессионального уровня
квалификации.

Определены

необходимые

организационные

условия

применения портфолио в практике оценки деятельности преподавателя.

80. Стрельцова Я. Р. Ценностная составляющая системы образования

во Франции / Я. Р. Стрельцова // Мировая экономика и международные
отношения. – М, 2015. – № 1. – С. 88–103.

Прослеживается, как меняются ценности в системе образования

Франции на разных этапах ее формирования, особенно начиная с 80-х годов
XX в. Особое внимание уделено проблеме светскости образования, а также
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реформе

школы

в

период

президентства

Ф.

Олланда.

Подробно

рассмотрены формы приема и интеграции детей иммигрантов в школах и
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обучения их французскому языку. Делается вывод о взаимообусловленности
ряда

проблем

современной

французской

школы

особенностями

иммиграционной политики страны.

81. Фролов А. В. Государственно-частное партнерство и его роль в

развитии университетов США / А. В. Фролов // Alma mater. – М., 2015. – № 4.
– C. 72–76

Представлен анализ системы государственно-частного партнерства

в США. Выявлена роль в развитии государственно-частного партнерства
американских университетов, колледжей и аналогичных образовательных
институтов.
82.

Хом’якова О. В.

Гносеологічні

підвалини

та

цивілізаційна

детермінованість культурних парадигм вищої освіти / О. В. Хом’якова
// Культура України. – Х., 2014. – Вип. 47. – С. 90–98.
Специфіка

культурологічного

підходу

до

гносеологічної

та

цивілізаційної детермінації вищої освіти в умовах глобалізаційних процесів
розвитку суспільства. Рассматривается специфика культурологического

подхода к гносеологической и цивилизационной детерминации высшего
образования в условиях глобализационных процессов развития общества.

83. Чернишова Є. Естонія. Приклад неперервної освіти дорослих

/ Є. Чернишова // Освіта. – К., 2015. – 20–27 трав. (№ 22/23). – С. 5.

Реалізація Болонських рішень в прибалтійські системи вищої освіти

характеризуються: успішною реалізацією всіма вузами Латвії, Литви та
Естонії переходу до системи трьох освітніх рівнів, запровадженням

європейських додатків до дипломів; створенням системи забезпечення і
контролю якості вищої освіти; реалізацією механізмів обов"язкової участі

студентів у діяльності ВНЗ, в частині організації та навчання і оцінці його
якості;

зростанням

рівня

мобільності

студентів,

академічного

й

адміністративного персоналу вузів, що майже досягло середньоєвропейських
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показників; введенням в дію національних систем оцінювання обсягів
навчальної роботи в кредитах і поступовим переходом від національних
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систем кредитів до системи кредитів ECTS.

84. Шаронин Ю. В. Cаморазвивающиеся системы в современном

российском образовании / Ю. В. Шаронин // Alma mater. – М., 2015. – № 4. –
C. 18–22.

Представлен авторский анализ образования как саморазвивающейся

системы, который дает возможность выявить необходимые направления,

актуальные для современного развития всех образовательных структур и их
социальных партнеров.

85. Шейко В. М. Креативна модель освіти сучасної цивілізації:

загальнокультурологічні,

етнокультурні

й

етнопедагогічні

аспекти

/ В. М. Шейко // Культура України. – Х., 2014. – Вип. 47. – С. 4–13.
Розглядаються

цивілізації

в

проблеми

добу

еволюції

глобалізму.

загальнокультурологічним,

освітньої

Основна

системи

увага

етнокультурним,

сучасної

приділяється

етнопедагогічним,

соціокультурним та іншим аспектам еволюції освітньої сучасної системи
світової цивілізації.

86. Шихненко К. І. Класифікації освітніх змін у педагогічних

дослідженнях США / К. І. Шихненко // Педагогічні науки: теорія, історія,
інноваційні технології. – Суми, 2014. – № 10. – С. 223–233.

87. Южанинова Е. Р. Аксиосфера Интернета как пространство

ценностного самоопределения студентов / Е. Р. Южанинова // Alma mater. –
М., 2015. – № 3. – С. 42–45.
Рассмотрено

самостоятельный

пространство

феномен,

аксиосферы

содержащий

определенный

духовный

опыт

и идеалы.

исследования

проблемы

ценностного

Интернета

иерархию

как

ценностей,

Обоснована актуальность

самоопределения

студентов

в

пространстве аксиосферы Интернета, использование каковой может
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способствовать включению личности в ценностно-смысловой мир культуры,
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самореализации как полноценного члена информационного общества.

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ

88. Авксєнтьєв М. Ю. Аналіз ринку освітніх послуг в Україні

/ М. Ю. Авксєнтьєв // Формування ринкових відносин в Україні. – К., 2014. –
№ 12 (163). – С. 103–110.

У статті викладено матеріал, який стосується ринку освітніх послуг

в Україні, у тому числі кількості навчальних закладів, аналізу популярних та
непрестижних професій відповідно до результатів різних досліджень.

89. Андрущенко В. Філософія в педагогічному процесі: статус та

функціональне визначення / В. Андрущенко // Вища освіта України. – К.,
2015. – № 1 (56). – С. 5–11.

Яку філософію треба читати в українських університетах?.

90. Антипенко І. Чи відбудуться вибори з одним кандидатом?

/ І. Антипенко // День. – К., 2015. – 18 черв. (№ 105). – С. 8.

Херсонський державний університет після тривалої тяганини може

отримати нового ректора.

91. Арбєніна В. Стан навчальних практик сучасного студентства як

соціокультурний бар’єр модернізації вищої школи України / В. Арбєніна,

Л. Сокурянська // Український соціологічний журнал. – Х., 2012. – № 1/2
(вип. 7/8). – С. 24–47.

Аналіз чинників, що гальмують процес модернізації вищої освіти в

Україні.

Серед

бар’єрів

модернізації

акцентується

на

такому,

як

неготовність сучасних студентів до інтенсивної та результативної

навчальної діяльності та невмотивованість отримання молоддю вищої
освіти, що детермінується як суб’єктивними, так і об’єктивними
факторами.
92.

Батечко Н. Г.

магістрантів

–

Особливості

майбутніх

викладачів

організації
вищої

самостійної

школи

роботи

/ Н. Г. Батечко
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// Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К., 2014. – Вип. 3/4. –
C. 46–51.
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Розглядаються актуальні питання організації самостійної роботи при

підготовці викладачів вищої школи умовах магістратури. Аналізуються

наукові джерела педагогічної теорії щодо організації та змісту самостійної
роботи у вищій школі. Адаптовано акмесинергетичну модель підготовки

викладачів вищих навчальних закладів до вивчення рівнів організації
самостійної роботи магістрантів – майбутніх педагогів. Доведено

взаємозв’язок досягнення майбутнім викладачем вищої школи вершин

професіоналізму, процесу його самоорганізації з розвитком навичок
самостійної роботи.

93. Бекешкіна І. Студенти ставлять освіті "задовільно", стверджують

соціологи / І. Бекешкіна, І. Лікарчук, Л. Гриневич // День. – К., 2015. – 18
черв. (№ 105). – С. 8.

"День" з’ясовував, які невідкладні заходи потрібні для реформи вищої

освіти.

94. Бірченко О. Реалізація принципу наступності як запорука якості

вищої освіти / О. Бірченко, І. Нечитайло // Освіта. – К., 2015. – 20–27 трав.
(№ 22/23). – С. 9.

Круглий стіл тижневика "Освіта" "Нові обрії у реформуванні вищої

освіти в Україні".

95. Болотний І. В. Формування професійної компетентності офіцерів

спеціального призначення національної гвардії України: теоретичний аспект

/ І. В. Болотний // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К.,
2014. – Вип. 3/4. – C. 88–94.
Основні

аналізуються

етапи

історії

компетентнісного

загально-теоретичні

основи

підходу

формування

в

освіті,

професійної

компетентності та педагогічні умови її ефективності у офіцерів
спеціального призначення Національної гвардії України.
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96. Братко М. В. Освітнє середовище вищого навчального закладу:
пошук стратегій управління / М. В. Братко // Педагогічна освіта: теорія і
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практика. – К., 2014. – № 22. – С. 15–21.

На основі аналізу сутності поняття "освітнє середовище вищого

навчального

закладу",

авторського

визначення

зазначеного поняття,

ресурсної концепції стратегічного управління запропоновано базові засади
технології управління освітнім середовищем вищого навчального закладу.

Умови або ресурси освітнього середовища необхідно розглядати в якості

"фактора впливу" на суб’єкти навчально-виховного процесу у вищому

навчальному закладі. Відтак, цілеспрямовано змінюючи складові освітнього

середовища, ми можемо здійснювати опосередкований вплив на всі складові
освітнього процесу, в тому числі на його результат – випускника-фахівця.

97. Венцева Н. О. Особливості державного регулювання системи

вищої педагогічної історичної освіти за часів Директорії УНР / Н. О. Венцева

// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2014. –
№ 8 (42). – С. 59–68.

З осіннього семестру 1917 р. на історичному відділенні читалися

"спеціальні залікові курси" з історії Литовської держави М. ДовнарЗапольського, з історії "малоросійської" літератури проф. А. Лободи.
Згадуються

історики

літератури:

В. Данилевич,

О. Грушевський,

А. Кримський, С. Єфремов, Ф. Сушицький.

98. Відповіднодо Закону України "Про вищу освіту" утворюється

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти // Освіта. – К.,
2015. – 22–29 квіт. (№ 19). – С. 8.

99. Войтко О. Запорука успішності / О. Войтко // Освіта України. – К.,

2015. – 1 черв. (№ 22). – С. 10.

В КНУ імені Тараса Шевченка відбулась I Міжнародна конференція

"Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих
та інституційних трансформацій".

Конференцію відкрив

проректор

В. Бугров.
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100. Воронкін О. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій
навчання студентів вищих навчальних закладів України у 90-х роках XX ст. –
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на початку XXI ст. / О. Воронкін // Інформаційні технології в освіті. –
Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 99–116.

На основі широкого кола джерел і матеріалів здійснено спробу

визначити і охарактеризувати основні віхи еволюції інформаційнокомунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів
України з 90-х років XX ст. до сьогодення. Історичні етапи досліджуються
на

основі

аналізу

матеріалів

науково-практичних

конференцій,

спеціалізованих фахових видань у галузі педагогічних наук та інших

навчально-методичних видань, а також юридичної бази, організаційних
аспектів, процесів інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів.

Розглядається еволюція міжнародних програм і рекомендацій у системі

підготовці фахівців інформаційного профілю, а також національна
структура ІТ-спеціальностей. Робиться висновок, що у 1990-х роках

відбувалася системна підтримка ІКТ на всіх рівнях освіти та зароджувалися
перші дистанційні технології навчання, у 2000-х роках розвиваються
технології веб-орієнтованого навчання та інші технології навчання. Широке
впровадження ІКТ в навчальний процес сприяло появі нових спеціальностей, у

тому числі для підготовки науково-педагогічних кадрів, широкої підтримки
віртуальних навчальних середовищ, масової реалізації концепцій відкритої

та неперервної системи освіти, а також напрацюванні міжнародних та
національних стандартів і рекомендацій щодо викладання інформативних
дисциплін в університетах.

101. Галата С. Професори-сепаратисти України не потрібні / С. Галата

// Освіта України. – К., 2015. – 8 черв. (№ 23). – С. 4.

Члени колегія Міністерства освіти і науки України обговорили

створення системи забезпечення якості вищої освіти в Україні, заходи щодо

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та
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позбавлення наукових звань представників академічної спільноти, які
активно співпрацюють з терористами.
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102. Гнезділова К. М. Формування корпоративної культури майбутніх

викладачів

вищої

школи:

проектування

концептуальної

моделі

/ К. М. Гнезділова // Педагогічна освіта: теорія і практика. – К., 2014. –
№ 22. – С. 29–35.
Серед

актуальних

проблем

професійної

підготовки

майбутніх

викладачів вищої школи недостатньо дослідженим залишається питання

формування їх корпоративної культури. Розв’язання цієї проблеми можливо
здійснити шляхом упровадження у процес магістерської підготовки

майбутніх викладачів розробленої педагогічної системи. На підставі
осмислення наукового доробку з питань побудови моделей, результатів
проведеної дослідницько-експериментальної роботи автором проектується
модель

педагогічної

системи

формування

корпоративної

культури

майбутніх викладачів вищої школи, яка репрезентована теоретикометодологічним,

цільовим,

змістово-процесуальним

і

контрольно-

оцінювальним блоками.
103.

Университетское

Горбунова Л. С.

трансформационное
/ Л. С. Горбунова

обучение

// Вісн.

как

путь

Харківського

к

нац.

образование:

автономному

педагогічного

мышлению
ун-ту

ім.

Г. С. Сковороди. Філософія. – Х., 2014. – Вип. 43. – С. 14–39.

В даній статті теорія трансформативного навчання дорослих

розглядається як релевантний підхід до освіти індивіда, здатного стати
автономним комунікативним суб’єктом громадянського суспільства.

104. Горська А. У спорі постане істина. Нові законопроекти для галузі:

робота триває / А. Горська // Освіта. – К., 2015. – 20–27 трав. (№ 22/23). –
С. 1, 2.

Презентація законопроектів "Про освіту" та "Про професійну освіту"

в Міністерстві освіти і науки України.
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105. 23 тис. человек не осилили тестирование // Сегодня. – К., 2015. –
16 июня (№ 108). – С. 14.
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По украинскому языку и литературе.

106. Дебич М. Гендерные теории в образовании, политике и экономике

/ М. Дебич // Alma mater. – М., 2015. – № 4. – C. 82–87.

Проанализированы особенности развития гендерных исследований в

мире и Украине, отмечен положительный вклад в них руководства и
экспертов ОЭСР.

Акцентированы

поспешные и опасные

намерения

руководства ЕС быстро достичь полного гендерного равенства путем
квотирования полового состава руководящих органов.

107. Дегтяренко Т. М. Компетенція фахівців як педагогічна проблема

впровадження інклюзивної освіти / Т. М. Дегтяренко // Педагогічні науки:

теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 243–
250.

108. Деревінський В. Гуманітарні виклики для освіти й міністерства

/ В. Деревінський // Український тиждень. – К., 2015. – 6–12 лют. (№ 5 ). –
С. 14–17.

Сьогодні Україна потребує комплексної стратегії гуманітарної

політики в усіх сферах. Стратегічним пріоритетом політики нацбезпеки

має бути утвердження національної ідентичності громадян української
держави.

109. Джура О. Д. Цивілізаційне покликання освіти / О. Д. Джура

// Гілея. – К., 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 253–257.
110.

Дмитришин М. В.

Моделі

джерел

фінансування

вищих

навчальних закладів різних країн світу / М. В. Дмитришин // Наук.-інформ.

вісн. Івано-Франківського ун-ту права імені Короля Данила Галицького. –
Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9: Право. Економіка. – С. 305–311.
111.

Євтух М. Б.

Діалектика

термінологічної

взаємодії

в

дослідницькому полі проблем освітньої політики / М. Б. Євтух // Педагогічна
освіта: теорія і практика. – К., 2014. – № 22. – С. 22–28.
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Здійснено спробу виявити протиріччя у пошуках конкретного
вираження сутності змісту і структури поняття "освітня політика";
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обґрунтовано суспільний, теоретико-методологічний, прикладний рівні
запиту щодо розроблення поняттєво-категорійного апарату освітньої
політики; узагальнено підходи учених до здійснення глибинного аналізу

досліджуваного феномену як основи для розкриття діалектичної взаємодії

термінів і понять у проблемному поліосвітньої політики; проаналізовано
суперечності у вивченні вітчизняними і зарубіжними вченими проблеми

становлення поняттєво-категорійного апарату освітньої політики в
структурі досліджень феномену сучасної освіти. Слід відзначити також
вітчизняних науковців, які обґрунтували необхідні теоретико-методологічні

засади вивчення освітньої політики з позицій філософії освіти, а саме:
В. Андрущенка,В. Гальперіну, Л. Губерського, О. Дем’янчука, В. Журавського,
В. Кременя, М. Михальченка, В. Огнев’юка, В. Савельєва, Є. Суліму та інших.
112.

Жижко Т. А.

/ Т. А. Жижко

// Вісн.

Місце

демократії

Харківського

нац.

в

університетській

педагогічного

освіті

ун-ту

ім.

Г.С. Сковороди. Філософія. – Х., 2014. – Вип. 42. – С. 207–216.

Серед ключових цінностей одне із перших місць у свідомості людства

належить демократії. Вона є однією із суперечливих рис сучасної цивілізації,

дає людству широкі можливості для розвитку, але також породжує низку

проблем. Об’єктивно і закономірно, що ефективність втілення на практиці

освітніх пріоритетів залежить від всебічності аналізу демократії, її
еволюціонування і перспектив.

113. Забуліоніс А. Банк тестових завдань – панацея чи плацебо?

/ А. Забуліоніс // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 6–12 черв. (№ 20). – С. 12.

Педагоги багатьох країн щороку опиняються перед викликом –

випускні і вступні іспити. Хоча в різних країнах вони проходять по-різному,

основні проблеми досить схожі. Серед них одна постійна – якість
екзаменаційних завдань. Наче все має бути просто: спеціальній інституції
(Національний центр екзаменів, НЦЕ) слід професійно виконати свою
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роботу – створити бездоганне завдання. Але загальний ажіотаж навколо
екзаменів

найчастіше

"зашкалює".

Тому

питання

таємності

та
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конфіденційності, ціна результату іспиту для кожного, хто його складає,

зацікавленість батьків і вчителів, армії приватних репетиторів не

дозволяють НЦЕ нормально працювати в "мирних умовах". До цього ще й
додаються об’єктивні проблеми: у завданні екзамену мають поєднуватися

два аспекти – предметний і вимірювальний. Якщо про перший любить
говорити більшість (згадуючи свій шкільний досвід), то аналізувати
завдання як інструмент вимірювання знань, зрозуміти його статистичні
характеристики – охочих значно менше. Але якщо від результату іспиту

залежатиме подальший життєвий шлях того, хто його складає (чи
вступить він у бажаний університет), то цей аспект стає вкрай важливим.
114.

Стандартизація

Запорожченко Ю.

навчального

призначення

у

міжнародному

вимог

до

засобів

освітньому

ІКТ

просторі

/ Ю. Запорожченко // Інформаційні технології в освіті. – Херсон, 2014. –

Вип. 20. – С. 33–52.

Відображення міжнародного досвіду стандартизації вимог до засобів

інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення, з огляду
на глобалізаційні, інтеграційні процеси.

115. Зінченко А. А. Взаємодія в межах науково-освітнього комплексу

як основа збільшення попиту абітурієнтів на освітні послуги / А. А. Зінченко,

О. Г. Тягушева // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. –
Запоріжжя, 2014. – № 6 (81). – С. 140–146.

Визначено причини виникнення ризику зниження попиту абітурієнтів

на

освітні

послуги,

досліджено

впровадження

безперервної

багатоступеневої освіти в Україні, обґрунтовано необхідність створення
науково-освітнього

комплексу

як

елементу

реалізації

безперервної

ступеневої освіти, побудовано структуру напрямів взаємодії в системі

науково-освітнього комплексу ВНЗ з навчальними закладами різних рівнів
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акредитації, показано можливості продовження навчання через систему
ступеневої підготовки в рамках Науково-освітнього комплексу КПУ.
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116. Квач С. С. Європейські та світові правові стандарти в галузі

освіти: визначення та перспективи для України / С. С. Квач, Е. О. Татай

// Вісн. Маріупольського держ. ун-ту. Сер.: Право. – Маріуполь, 2014. –
Вип. 7. – С. 217–223.

Пошук, аналіз та класифікація міжнародно-правових актів, що

регулюють питання освіти та мають обов’язковий характер для України

або є орієнтирами для України унаслідок рекомендаційного характеру чи
політичного впливу. Стаття звертаєувагу на те, що масив міжнародноправових актів у сфері освіти не є достатньо дослідженим.

117. Контури базового закону // Освіта України. – К., 2015. – 1 черв.

(№ 22). – С. 6.

Як новий рамковий закон змінить систему освіти, повноваження

органів управління, принципи освітньої політики й управління закладами –
говорили під час презентації у Міністерстві освіти і науки.

118. Короденко М. Як збалансувати держзамовлення? / М. Короденко

// Освіта України. – К., 2015. – 22 черв. (№ 25). – С. 7.

Під час круглого столу, організованого Асоціацією "Інформаційні

технології України" представники роботодавців, вищих навчальних закладів,

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерства
освіти і науки обговорювали особливості розподілу державного замовлення
на ІТ-спеціальності.

119. Красуля А. В. Історичні традиції благодійності та актуальний стан

фандрейзингової

діяльності

у

вищій

освіті

України

/ А. В. Красуля

// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2014. –
№ 10 (44). – С. 132–144.

120. Курбатов С. Якість вищої освіти. Знаходимо механізми оцінки

/ С. Курбатов // Освіта. – К., 2015. – 20–27 трав. (№ 22/23). – С. 8.
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Круглий стіл тижневика "Освіта" "Нові обрії у реформуванні вищої
освіти в Україні".
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121. Литвиненко Н. В. Методологія дослідження маркетингового

управління в освіті як об’єкта філософського аналізу / Н. В. Литвиненко
// Гілея. – К., 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 262–265.

122. Литвиненко Т. А. Приватні середні та вищі навчальні заклади в

українській національній системі освіти в кінці XX – на початок XXI століття

/ Т. А. Литвиненко // Зб. наук. пр. Харківського нац. педагогічного ун-ту

імені Г.С. Сковороди. Сер.: Історія та географія. – Х., 2014. – Вип. 51. –
С. 74–78.

123. Малихіна В. М. Теоретичний аналіз критеріїв ефективності

управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем / В. М. Малихіна

// Вісн. Запорізького нац. ун-ту. Педагогічні науки. – Запоріжжя, 2014. – № 2
(23). – С. 174–179.

124. Маркова Л. О. "Вебквест" як одна з форм проектної діяльності

/ Л. О. Маркова // Англійська мова та література. – Х., 2014. – № 31/32. –
С. 7–10.

Наш світ нестримно змінюється, тому змінюються й вимоги до

майбутніх фахівців. Уже зараз роботодавці висувають вимогу вміння
працювати в команді як одного з критеріїв під час прийому на роботу.
Швидкість отримання інформації збільшилася в багато разів. Це означає,
що випускник повинен виносити зі школи не лише певний обсяг знань, але й

уміння вчитися. Крім того, випускник повинен оволодіти певними навичками

збору, обробки та аналізу інформації. Проектна методика дозволяє
вирішувати ці завдання, а робота над телекомунікаційними проектами, крім
усього іншого, допомагає учням опановувати навички роботи на комп’ютері.

125. Михальченко І. Депутати акцентують на аспектах соціальних

/ І. Михальченко // Освіта. – К., 2015. – 20–27 трав. (№ 22/23). – С. 3.

20 травня у Комітеті з питань науки і освіти Верховної ради України

відбулися слухання на тему – "Підготовка проекту нової редакції Закону
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України "Про освіту": концептуальні засади". Метою заходу стало
обговорення основних питань проекту нової редакції закону з метою його
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підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України.

126. Моісєєва Ф. А. Європейська інтеграція вищої освіти України в

контексті Болонського процесу / Ф. А. Моісєєва, В. А. Усачов // Наука.
Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 36–40.

Розглядається процес інтеграції системи утворення України до

Європи, впровадження принципів Болонського процесу в університетську

систему освіти, перегляду методології контролю якості освіти в системі

вищої школи, подається оцінка «за» і «проти» Болонського процесу в
Україні. Суть Болонського процесу полягає у формуванні перспективи
загальноєвропейської системи вищої освіти, що грунтується на спільності
фундаментальних

принципів

функціонування.

Цей

процес

з’явився

поштовхом для перегляду принципів і методології контролю якості освіти
за міжнар. стандартами і позитивно впливає на якості підготовки
студентів в українських вузах.

127. Не сдал ВНО? Учись в ПТУ или колледжах // Сегодня. – К.,

2015. – 16 июня (№ 108). – С. 14.

Без результатов тестирования по украинскому языку и литературе

невозможно поступить ни в один украинский вуз.

128. Нестерова М. Інформаційно-когнітивні технології в системі вищої

освіти суспільства / М. Нестерова // Вища освіта України. – К., 2015. – № 1. –
С. 40–45.

Яку філософію треба читати в українських університетах?.

129. Нікіфорова Л. О. Мотивування економічних суб’єктів під час

створення та функціонування ендаументу для вищих навчальних закладів
/ Л. О. Нікіфорова // Вісн. Національного ун-ту "Львівська політехніка". – Л.,
2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення
і проблеми розвитку. – С. 427–432.

33

Обгрунтовано, що в умовах України вже сьогодні створено умови для
формування ендаументу для ВНЗ, при цьому доведено, що надавачі
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ендаументу – власники підприємств, управлінці вищого рівня, благодійні та
громадські організації тощо – мають для надання ендаументу чітко

виражену мотивацію. Розроблено канали для створення та управління
ендаументом для ВНЗ в умовах сучасного стану економіки України.

130. Новые условия приема в ВУЗы // Юридическая консультация. –

К., 2015. – № 10, май. – С. 6.

Розширено перелік умов прийому до ВНЗ, а також удосконалено

механізм розміщення держзамовлення. 29 травня набув чинності Закон про
внесення змін до Закону "Про вищу освіту" щодо удосконалення прийому на
навчання

та

розміщення

державного

замовлення.

Встановлено,

що

громадяни, котрі не завершили навчання за кошти державного або місцевого

бюджету за певною мірою освіти мають право повторно безоплатно
здобувати вищу освіту в державних і комунальних вузах за тією ж освітньої

ступеня за умови відшкодування до бюджету коштів, витрачених на оплату
послуг з підготовки фахівців, у порядку, встановленому Кабміном.

131. Олексюк В. Досвід організації віртуальних лабораторій на основі

технологій хмарних обчислень / В. Олексюк // Інформаційні технології в
освіті. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 128–138.

Розглянуто поняття, пов’язані з застосуванням хмарних технологій у

вищому навчальному закладі, зокрема проаналізовано: поняття «ІТ-

інфраструктура», «інформаційно-освітній простір», «інформаційно-освітнє
середовище», «віртуальна лабораторія». Проаналізовано моделі надання та

розгортання хмарних технологій. Запропоновано застосування гібридної
моделі розгортання хмарних технологій. Проаналізовано можливості вільно

поширюваних платформ для організації корпоративної хмари ВНЗ. Описаний
досвід розгортання корпоративної хмари на основі платформи CloudStack.

Об’єктом дослідження є технології хмарних обчислень. Предметом
дослідження є хмарні платформи, на основі яких можна розгорнути
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віртуальні лабораторії. Методи, використані у дослідженні: аналіз науковотехнічної літератури з проблеми впровадження моделей розгортання
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хмарних технологій у освітню галузь, вивчення особливостей функціонування
ІТ-інфраструктури вищого навчального закладу.

Об’єктом дослідження є віртуальні лабораторії як складова ІТ-

інфраструктури вищого навчального закладу.

132. Олексюк О. Досвід впровадження інституційних репозитаріїв в

Україні / О. Олексюк // Інформаційні технології в освіті. – Херсон, 2014. –
Вип. 20. – С. 139–149.

Стрімке зростання кількості інституційних репозитаріїв у світі

демонструє, що одним з головних напрямів діяльності наукових установ та
провідних навчальних закладів є поширення власних робіт в світовому

інформаційному просторі. На основі даних наведениху міжнародних

авторитетних реєстрах OpenDOAR, ROAR, рейтингів Ranking Web of
Repositories, відомостей відповідних веб-сайтів електронних бібліотек та
власного досвіду проаналізовано сучасний стан впровадження вітчизняних
інституційних репозитаріїв у навчальних закладах та наукових установах.

Для досягнення поставленої мети було сформульовано наступні завдання:
класифікувати існуючі вітчизняні електронні бібліотеки наукових та

навчальних установ за вивчити динаміку їх зростання протягом останніх
років; проаналізувати регіональний розподіл та кількість розміщених

матеріалів; з’ясувати фактори, що спонукають чи перешкоджають у
процесі

проектування

та

впровадження

репозитаріїв.

Дослідження

здійснено на основі таких показників як рівень доступу; кількість
розміщених матеріалів, типи ресурсів, формати представлення ресурсів,

наявність програмного статистичного сервісу. За результатами аналізу
виявлено

основні

проблеми

технічного,

організаційного,

соціально-

психологічного, правового характеру, що потребують вирішення у процесі

проектування та впровадження репозитаріїв. Надано рекомендації щодо
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розвитку інституційних репозитаріїв для підвищення використання їх
сервісів у науково-дослідній роботі науковців.

На
у
к
ім. ов
а
М.
біб
ма
л
і
кси оте
мо ка
ви
ча

133. Онищенко О. У молоко. Новий закон нічого не змінить для

Ківалова і Поплавського / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 23–
29 трав. (№ 18). – С. 12.

"...Рада заборонила Сергію Ківалову, Михайлу Поплавському та

Григорію Калетніку бути ректорами! Бо вони голосували за закони 16 січня".

Так громадськості піднесли інформацію про проголосований ВР закон "Про
внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо встановлення

обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов’язків)
керівника ВНЗ". Відповідний законопроект під № 2599-1 від 23.04.2015 р. вніс
депутат від БПП О. Співаковський.

134. Осипова Н. Модель формування дослідницької компетентності у

майбутніх інженерів-програмістів. / Н. Осипова, М. Вінник, Ю. Тарасіч
// Інформаційні технології в освіті. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 150–159.

Зважаючи на специфіку формування дослідницької компетентності

саме у інженерів-програмістів, вимоги ринку праці та суспільне замовлення

велику увагу у статті приділено участі студентів у науково-дослідних

проектах кафедри, а зокрема у міжнародних проектах та проектах на
замовлення

МОНУ.

Важливим

фактором

ефективного

формування

дослідницької компетентності майбутніх інженерів-програмістів визначено

роботу на кафедрі наукових шкіл, стажування студентів у ІТ компаніях, ІТ
відділах ВНЗ та в інших навчальних закладах, зокрема закордонних.

Приділено увагу необхідності групової роботи учасників навчального
процесу, що може бути забезпечено їх участю у наукових проблемних

гуртках, наукових школах, роботою над спільними науково-дослідними
проектами.

135. Палітра думок [фахове обговорення рамкового закону "Про

освіту"] // Освіта України. – К., 2015. – 25 трав. (№ 21). – С. 8–9.
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В обговоренні взяв участь Президент Спілки ректорів ВНЗ України,
ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л. В. Губерський та ін.
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136. Панченко Л. М. Моральність як ціннісний модус університетської

освіти / Л. М. Панченко // Вісн. Харківського нац. педагогічного ун-ту ім.
Г. С. Сковороди. Філософія. – Х., 2014. – Вип. 42. – С. 172–186.

Досліджено роль і місце моральних начал у структурі вищої освіти.

Освіта визначена як особливий тип предметної реальності, яка за
допомогою

комунікації

формує

та

модернізує

культурні

способи

опредмечування вироблених наукою знань.

137. Пасічник В. В. Інформаційно-технологічний супровід системних

трансформацій вітчизняної освітньої галузі / В. В. Пасічник, М. В. Назарук
// Наук. пр. Донецького нац. технічного ун-ту. Сер.: Обчислювальна техніка
та автоматизація". – Донецьк, 2014. – № 1 (26). – С. 160–168.
Проаналізовано

базові

положення

Міжнародної

стандартної

класифікації освіти (МСКО 2011), описано концепцію та наскрізні
класифікаційні змінні МСКО. Подано характеристику освітніх рівнів МСКО.

Визначено інформаційно-технологічний супровід системних трансформацій
освітньої галузі.
138.

Перегуда Є.

Про

нерозривність союзу фізиків

і ліриків

/ Є. Перегуда // Український тиждень. – К., 2015. – 20–26 лют. (№ 7 (379). –

С. 32–34.

Щоб покращити якість навчального процесу в Україні, Міністерство

освіти і науки варто уважніше придивитися до європейського та
американського досвіду викладання гуманітарних і суспільних наук у
технічних університетах.
139.

Плахотнік О.

Радикальні

педагогіки

в

контексті

"студентоцентрованої" соціогуманітарної освіти / О. Плахотнік // Соціологія :
теорія, методи, маркетинг. – К., 2014. – № 4. – С. 171–186.
Ідею

переспрямування

української

освіти

до

так

званої

"студентоцентрованої" парадигми викладання і навчання щодалі виразніше
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декларують державні документи, що визначають освітню політику. При
цьому, як правило, чітко посилаються на пізніші постанови Болонського
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процесу, зокрема, Левенське Комюніке конференції європейських міністрів,

відповідальних за вищу освіту "Болонський процес 2020 – Європейський

простір вищої освіти у новому десятилітті" (2009), де зазначено, зокрема,

таке: "Студентоцентроване навчання потребує розширення прав і
можливостей учнівства і студентства, нових підходів до викладання і

навчання, ефективних структур підтримки і керівництва, а також

навчальних програм, більш чітко сфокусованих на тих, хто навчається на
всіх трьох циклах".
140.

безперервної

Дистанційне

Поклонський О. О.
географічної

освіти

навчання

/ О. О. Поклонський

як

елемент

// Проблеми

безперервної географічної освіти і картографії. – Х., 2014. – Вип. 20. –
С. 100–103.

Розглянуто

теоретичні

й

практичні

аспекти

дистанційної

географічної освіти на базі платформи дистанційного навчання MOODLE у

вигляді сайту персональних навчальних систем ХНЕУ імені Семена Кузнеця.
Було обґрунтовано доцільність і ефективність упровадження дистанційної
освіти як елементу безперервної географічної освіти, а також розкриття

принципів розробки і наповнення курсу "Географія" для слухачів заочної
форми навчання Центру профорієнтаційної роботи з молоддю. Важливим
елементом роботи є розкриття теоретичного і методичного підходів,

практичних рекомендацій, розробки методичної основи дистанційного
навчання в рамках навчального курсу "Географія".

141. Полехина Ю. Битва за диплом / Ю. Полехина // Сегодня. – К.,

2015. – 11 июня (№ 105). – С. 8.

Редакція газети "Сегодня" поцікавилася у екзаменаторів, що вони

хочуть почути на захисті диплома. І що робити, якщо студент не знає
відповіді.
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142. Полторак В. Освітній маркетинг в умовах розвитку ринку
освітніх

послуг

у

сучасній

Україні

/ В. Полторак

// Український
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соціологічний журнал. – Х., 2013. – № 1/2 (вип. 9/10). – С. 24–29.
Обговорюються

питання

підготовки

фахівців

державними

та

недержавними ВНЗ, протиріччя між потребами народного господарства у
фахівцях певних спеціальностей та орієнтаціями молоді на вибір найбільш

прийнятних для неї напрямів вищої освіти. Аналізуються проблеми
використання освітнього маркетингу для регулювання процесів на ринку
освітніх послуг.

143. Пронкіна Л. Участь України у міжнародному обміні знаннями як

важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері
технологій

/ Л. Пронкіна,

О. Марченко

// Вісн. Тернопільського

нац.

економічного ун-ту: Економічні науки. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 77–
85.

Розкрито

сутність,

структуру

міжнародного

ринку

знань,

сегментами якого є ринки інтелектуальних ресурсів працівників і фахівців

знань; освітніх, консалтингових, науково-технічних послуг; технологій і
продукції високотехнологічних секторів; об’єктів права інтелектуальної
власності. Обгрунтовано роль міжнародного обміну знаннями у забезпеченні

технологічного розвитку України в умовах інтенсифікації євроінтеграційних

процесів. Запропоновано заходи, що спрямовані на посилення європейської
орієнтації державної політики технологічного розвитку на базі міжнар.
обміну знаннями.
144.

Почтовюк А. Б.

Раціональність

діяльності

вищої

школи

/ А. Б. Почтовюк // Вісн. соціально-економічних досліджень. – О., 2013. –
№ 4 (51). – С. 337–344.

Викладено основні аспекти раціональності в діяльності системи вищої

освіти. Визначено цілі вищої освіти, критерії оцінювання її якості, а також
місце вищого навчального закладу в системі вищої освіти. Досліджено та
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поєднано наявні атрибути раціональності в діях вищої школи по відношенню
до інших суб’єктів менеджменту вищої школи.
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145. Про удосконалення прийому на навчання та розміщення

державного замовлення // Освіта. – К., 2015. – 6–13 трав. (№ 20/21). – С. 2.

"Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до

Закону України "Про вищу освіту" щодо удосконалення прийому на навчання
та розміщення державного замовлення".

146. Прохождение преддипломной практики на предприятии без

заключения трудового договора // Юридическая консультация. – К., 2015. –
Май (№ 10). – С. 7.

147. Ревак І. О. Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу

України: стан і перспективи розвитку / І. О. Ревак // Проблеми економіки. –
Х., 2014. – № 4. – С. 133–140.

Аналіз поточного стану вищої освіти в Україні та перспектив її

розвитку. Акцентовано увагу на трактуванні вищої освіти як складової
інтелектуального потенціалу України, що має величезні можливості до
збереження, відтворення та накопичення знань.

148. Рябенко Є. М. Філософські засади освітнього маркетингу як

технології управління ВНЗ в контексті становлення глобального суспільства
знань / Є. М. Рябенко // Гілея. – К., 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 257–262.

149. Рябченко В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті

освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-

компетентнісного підходу / В. Рябченко // Вища освіта України. – К., 2015. –
№ 1 (56). – С. 12–27.

Проаналізовано основні реформи вищої школи України, які були

здійснені за останні 35 років та їх вплив на якість вищої освіти.

150. Сердюк В. Р. Складності модернізації вищої освіти в Україні в

контексті

Болонської

декларації

/ В. Р. Сердюк,

І. С. Гучок

// Вісн.

Запорізького нац. ун-ту. Педагогічні науки. – Запоріжжя, 2013. – № 2 (20). –

С. 62–68.
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Розглянуто складності модернізації вищої освіти в Україні в
контексті Болонської декларації.
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151. Сисоєва С. О. Компаративістика у сфері освіти: навчальний курс

для

магістрів

/ С. О. Сисоєва

// Педагогічний

процес:

теорія

і

практика. Педагогіка, психологія. – К., 2014. – Вип. 4. – С. 23–26.

152. Совсун І. Проект змін / І. Совсун ; спілкувався Максим Короденко

// Освіта. – К., 2015. – 15 черв. (№ 24). – С. 5.

Про основні положення законопроектів "Про освіту", нові підходи до

управління і фінансування та сертифікацію вчителів розповідає перший
заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун.

153. Солдатенко І. Євроінтеграція через стандарти освіти (на прикладі

PR-освіти в Україні) / І. Солдатенко, О. Гужва // Український соціологічний
журнал. – Х., 2012. – № 1/2 (вип. 7/8). – С. 90–93.

Аналізуючи відповідальність вітчизняного ринку PR-освіти запитам і

розвитку самої PR-галузі, автор вважає потенціал професії, покликаної
забезпечувати конструктивні взаємини на різних соціальних рівнях, у тому
числі

зовнішньоекономічному

та

політичному,не

використовується.

Виправити ситуацію можуть нові стандарти PR-освіти в Україні,

об"єднання академічної і професійної спільності з метою навчання
студентів і підвищення репутації професії.

154. Тацій В. "Національний юридичний університет імені Ярослава

Мудрого впевнено утримує позиції флагмана правничої освіти і науки
України" / В. Тацій // Голос України. – К., 2015. – 18 черв. (№ 107). – С. 4–5.
Розмова

з

ректором

Харківського

національного

юридичного

університету імені Ярослава Мудрого Василем Тацієм.
155.

Терепищий С. О.

Проблема

трансформації

сучасного

університету в контексті експансії освітнього простору / С. О. Терепищий
// Гілея. – К., 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 273–277.
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156. Терещенко К. В. Толерантність педагогічних працівників в
контексті розвитку організаційної культури закладів освіти / К. В. Терещенко

На
у
к
ім. ов
а
М.
біб
ма
л
і
кси оте
мо ка
ви
ча

// Проблеми сучасної психології. – Запоріжжя, 2014. – № 1 (5). – С. 104–110.

В умовах глобалізації й інтеграції в європейський освітній простір усе

більше уваги приділяється розвитку організаційної культури закладів освіти.
Унаслідок цього посилюється інтерес до психологічних чинників, які
сприяють розвитку організаційної культури навчальних закладів. Однією з

важливих соціально-психологічних характеристик персоналу, що сприяє
розвитку організаційної культури в мультикультурному середовищі освітніх
організацій,

виступає

толерантність.

Толерантність

–

інтегральна

характеристика індивіда, що визначає його здатність у проблемних та
кризових ситуаціях активно взаємодіяти із зовнішнім середовищем з метою
відновлення

своєї

нервово-психічної

стійкості,

успішної

адаптації,

недопущення конфронтації і розвитку позитивних взаємовідносин з собою
та з навколишнім світом.

157. Теровансов М. Р. Система управління якістю вищої освіти

/ М. Р. Теровансов // Економічний аналіз. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. –

С. 93–98.

Розвиток вищої освіти, обумовлений глобальними процесами, відбиває

її ринкову спрямованість, тенденції до формування єдиного освітнього
простору та порушує питання про удосконалення механізмів управління

якістю навчання. Різні підходи і механізми контролю підготовки студентів

викликають необхідність додаткових досліджень і розробки моделі
менеджменту якості вищої освіти, прийнятної для національної освітньої
системи.

158. Тишковець В. В. Використання світового досвіду підготовки

картографів-геодезистів для сталого розвитку вищої географічної освіти в
Україні

/ В. В. Тишковець,

В. М. Опара

// Проблеми

безперервної

географічної освіти і картографії. – Х., 2014. – Вип. 20. – С. 126–129.
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Розкрито

зміст

використання

світового

досвіду

підготовки

картографів-геодезистів для сталого розвитку вищої географічної освіти в
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Україні. Надано характеристику основних проблем і проведено аналіз
концептуальних положень вищої географічної освіти в різних країнах світу з

висновками щодо його використання в національній практиці підготовки

картографів-геодезистів. Розглянуто існуючі в різних країнах Західної

Європи системи підготовки картографів-геодезистів. Розкрито зв'язок

вищої географічної освіти з багатьма науковими дисциплінами різного
профілю,

пов'язаними

із

залежністю

від

просторових

баз

даних.

Проаналізовано основні принципи, методи і напрями сталого розвитку
сучасної географічної освіти в країні.
159.

Освіта

Тригуб І. І.

як

об"єкт

експертизи

/ І. І. Тригуб

// Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка, психологія. – К.,
2014. – Вип. 4. – С. 12–15.

160. Чайка-Петегирич Л. Б. Міжнародна співпраця університетів як

невід"ємна складова трансформації вищої школи України у європейський

освітній простір / Л. Б. Чайка-Петегирич // Галицький економічний вісн. –
Тернопіль, 2014. – № 2. – С. 45–50.

Європейський вибір у напрямку реформи вищої освіти як основної

стратегії державної освітньої політики є одним із найбільш обговорюваних

питань. Тому виправданим є дослідження міжнар. співпраці у сфері вищої

освіти в процесі входження вищої школи до європ. освітнього простору. З
підвищенням

ролі

освіти

конкурентоспроможності

у

держав

забезпеченні

в

Україні

й

розвитку

зарубіжних

та

країнах

відбуваються істотні зміни в освіті. Міжнар. співпраця у сфері вищої

освіти сприяє розвитку тих радикальних змін, які відбуваються в
міжнародному

співтоваристві:

глобалізації

професійних

знань,

інтернаціоналізації процесів вищої освіти, демократизації навчальних
закладів.

Міжнар.

співпраця

університетів

є

важливим

напрямом

оптимізації підготовки нової генерації фахівців, інтеграції нашої країни у
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світовий освітній простір. Саме тому в управлінні вищим навч. закладом
велику увагу слід приділяти міжнародній співпраці: розширенню міжнар.
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контактів, укладанню угод, організації міжнар. конференцій, симпозіумів,

здійсненню спільних наукових проектів, обміну досвідом та інформацією
щодо проблем управління вищим навч. закладом.
161.

Частник О. С.

відповідальність

Університетська

/ О. С. Частник

// Вісн.

автономія:

Харківської

права

держ.

і

академії

культури. – Х., 2014. – Вип. 42. – С. 257–265.

162. Чернуха Н. М. Реалізація поліпарадигмальної методології у

сучасній

вищій

освіті

/ Н. М. Чернуха,

В. В. Желанова

// Неперервна

професійна освіта: теорія і практика. – К., 2014. – Вип. 3/4. – C. 17–22.
Обґрунтовано

поліпарадигмальної

доцільність

методології

та

в

сучасній

необхідність
вищій

реалізації

освіті.

Подано

дефініційний аналіз провідних понять. Проаналізовано сутність феномену
поліпарадигмальності.

З'ясовано

позитивні

концепти

когнітивної,

особистісної, смислової парадигм освіти. Наведено приклади їх співіснування

у форматі практико зорієнтованої системи контекстного навчання.
Розглянуто рефлексивну парадигму освіти (місію, зміст, провідні методи та

форми навчання, взаємини викладача й студента, критерії, функції) як
поліпарадигмальний синтез зазначених парадигм.

163. Чи потрібен "вузький" фахівець? / В. Бугров, І. Крутько, В. Різун,

І. Совсун ; сторінку підготувала Інна Ковалів // Урядовий кур’єр. – К., 2015. –
18 черв. (№ 108). – С. 5.

Думки науковців щодо змін у Переліку наукових спеціальностей.

164. Шморгун Л. Г. Основні пріоритети організації навчального

процесу у вищих навчальних закладах відповідно до нового Закону України
"Про вищу освіту" / Л. Г. Шморгун // Формування ринкових відносин в
Україні. – К., 2014. – № 12 (163). – С. 79–81.

Представлено аналіз реалізації державної політики в галузі освіти в

Україні та найбільш розвинутих країнах світу, наведено висновки щодо
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діяльності людей, які здобували знання за існуючими моделями освіти, що
привело систему освіти до глибокої кризи. Наведено пропозиції щодо
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основних пріоритетів організації навчального процесу в контексті нового

Закону України "Про вищу освіту" та входження України в європейський
освітній простір.

165. Шулікін Д. Про якість і корупцію / Д. Шулікін // Освіта України. –

К., 2015. – 15 черв. (№ 24). – С. 4.

Результати загальнонаціонального опитування, яке провів Фонд

"Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та фірма "Юкрейніан

соціолоджі сервіс" свідчать, що абсолютна більшість студентів - 87% -

вважає важливою проблему вдосконалення вищої освіти, із них 36%
відносять це соціальне завдання до першочергових. Які ще тенденції
засвідчило дослідження?.

166. Шулікін Д. Рамковий закон: концептуальні питання / Д. Шулікін

// Освіта України. – К., 2015. – 25 трав. (№ 21). – С. 8–9.

Під час комітетських слухань у парламенті презентували концепцію

проекту Закон України "Про освіту", яку підготувала робоча група освітян,
науковців, представників громадськості з ініціативи профільного комітету.

167. Юхно Ю. Історіографія дослідження розвитку вищої технічної

освіти України у другій половині XX століття / Ю. Юхно // Педагогічні

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2014. – № 10. – С. 151–
158.

1950–1990 рр.

168. Як використовувати видатки освітньої субвенції // Освіта. – К.,

2015. – 6–13 трав. (20/21). – С. 2.

"Профспілка працівників освіти і науки України інформує про

роз’яснення Міністерства фінансів України щодо використання видатків
освітньої субвенції (лист від 20.04.2015 р. № 31-07010-07-2/13450)".
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169. Яремчук Н. Педагогічна підготовка у професійній освіті фахівців
економічних спеціальностей / Н. Яремчук // Вісн. Львівського ун-ту ім. Івана
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Франка. Сер.: Педагогічна. – Л., 2013. – Вип. 29. – C. 19–26.

Розглянуто доцільність вивчення основ педагогіки у вищих навчальних

закладах як складової професійної освіти спеціалістів економічного профілю.

170. Ясинська Н. А. Еволюція університету у сучасному аспекті

управління

/ Н. А. Ясинська

// Вісн.

Національного

ун-ту

"Львівська

політехніка". – Л., 2013. – № 776: Менеджмент та підприємництво в Україні:
етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 432–442.

Прокласифіковані етапи та напрямки еволюції університету, надано

характеристику кожному напряму функціонування університету в різні

історичні та економічні періоди. Визначено особливості та сутність
університету нового формату у сучасній моделі управління. Дослідження

грунтується на структурно-функціональному і генетичному методах
пізнання. Визначена необхідність еволюції університету у сучасних процесах
управління і відкрито нові напрямки дослідження.
РЕЙТИНГИ

171. Арефьев П. Г. BRICS в поиске объективного рейтинга вузов

/ П. Г. Арефьев ; беседу вела Е. Бейлина // Университетская книга =
Universitas. – М., 2015. – Апр. – С. 55–59.

Рейтинги университетов подобны футболу: все знают, про что ЭТО,

все досконально понимают, как ЭТО устроено, и все с огромным

любопытством наблюдают за ЭТИМ. Под «этим» понимаются таблицы
рейтингов, результат оценки деятельности университетов. «Всеми»
являются участники масштабного сообщества под названием «высшее
образование»,

объединяющего

преподавателей,

исследователей,

администраторов, студентов, их родителей, чиновников. Простота
представления социально значимой информации, интересующей миллионы, –
вот залог успеха рейтингов вузов.
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172. Еременко Т. В. Деятельность вузовской библиотеки как фактор
роста публикационной активности учебного заведения / Т. В. Еременко
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// Библиосфера. – Новосибирск, 2015. – № 1. – С. 75–78.

Обосновывается актуальность новой функции современной вузовской

библиотеки, которая связана с поддержкой публикационной активности
учебного заведения. Охарактеризованы основные направления реализации
данной

функции,

приведены

примеры

из

опыта

отечественных

и

зарубежных вузовских библиотек.

173. Киричок А. Використання нових медіа у формуванні іміджу ВНЗ

/ А. Киричок // Вісн. Книжкової палати. – К., 2015. – № 2. – С. 42–45.

У статті акцентовано на необхідності формування іміджу ВНЗ

засобами рекламування та PR, при цьому обгрунтовано, що одним із

головних інструментів сучасної промоції є так звані нові медіа, які
набувають все більшої популярності завдяки розвитку інформаційного
суспільства.

174. КНУ очолив рейтинг вишів України за версією журналу "Фокус"

// Київський університет. – К., 2015. – Черв. (№ 9/10). – С. 1.

У рейтингу "30 найкращих вишів України" журналу"Фокус" лідирує

КНУ імені Тараса Шевченка. Заклад отримав найвищу оцінку від
роботодавців,

а

також

продемонстрував

найкращі

результати

за

показником наукової продуктивності. Другий рядок рейтингу посідає НТУ
"Київський політехнічний інститут".

175. Курбатов С. Теоретико-методологічні перспективи розробки

міжнародних університетських рейтингів / С. Курбатов // Вища освіта
України. – К., 2015. – № 1. – С. 34–39.

176. Максишко Н. К. Аналіз проблем та дослідження стійкості

системи

рейтингового

оцінювання

вищих

навчальних

закладів

/ Н. К. Максишко // Вісн. Запорізького нац. ун-ту. Економічні науки. –
Запоріжжя, 2014. – № 2. – С. 92–106.
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Досліджуються

проблеми

формування

системи

рейтингового

оцінювання діяльності вищих навч. закладів, яка є невід’ємною складовою
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світового та національного моніторингу вищої освіти. Ранжування закладів
освіти дає змогу задовольнити попит споживачів ринку освітніх послуг та

ринку праці щодо інформації про репутацію вищого навчального закладу,
стимулює змагальність, сприяє активізації участі цільових груп у

формуванні сучасних вимог до рівня підготовки фахівців. У роботі
розглянуто стан та принципи побудови систем рейтингової оцінки вищих
навчальних закладів у світі, особливості та види рейтингів вишів в Україні.
Виявлено

та

проаналізовано

проблеми

щодо

формування

системи

рейтингового оцінювання, що полягають у змістовному відборі часткових
критеріїв – чинників оцінки, виборі шкали оцінювання часткових критеріїв,

«технічних» вимогах до вибору системи показників рейтингового оцінювання
(зокрема, їх незалежності та «роздільної здатності»), вибору способу

розрахунку інтегральної оцінки – рейтингу (полягає у визначенні виду

рейтингової функції оцінювання), визначенні коефіцієнтів значимості (ваг)

часткових критеріїв щодо інтегральної рейтингової оцінки. Розроблено
метод дослідження стійкості систем рейтингового оцінювання вищих навч.

закладів відносно зміни коефіцієнтів значимості (ваг) часткових критеріїв

оцінки та виду інтегральної функції оцінювання. Запропонований метод
застосовано

для

дослідження

стійкості

Національної

системи

рейтингового оцінювання ВНЗ України. Проведено серію експериментів

щодо дослідження стійкості рейтингу до зміни коефіцієнтів важливості

(ваг) часткових критеріїв (показників оцінки) та виду функції рейтингового
оцінювання

(адитивної

та мультиплікативної) для групи «Класичні

університети». Результати досліджень можуть бути використані для
вдосконалення системи рейтингового оцінювання.

177. Малихіна В. М. Теоретичний аналіз моніторингу якості освіти у

вищому навчальному закладі / В. М. Малихіна // Вісн. Запорізького нац. унту. Педагогічні науки. – Запоріжжя, 2014. – № 2. – С.168–174.

48

178. Назаровець С. Вплив відкритого доступу на цитованість робіт
молодих українських науковців / С. Назаровець // Вісн. Книжкової палати. –
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К., 2015. – № 2. – С. 24–27.
З’ясовано,

використовують

які

відкриті

молоді

спеціалізовані

вітчизняні

науковці

наукові

для

веб-ресурси

промоції

власних

досліджень.

179. Подолянчук С. В. Комплексний підхід до моніторингу наукової

діяльності

структурних

підрозділів

педагогічних

університетів

/ С. В. Подолянчук // Педагогіка і психологія. – К., 2015. – № 1. – С. 38–44.

Питання моніторингу наукової діяльності структурних підрозділів

педагогічних університетів. Запропоновано комплексний підхід до його

організації і проведення одночасно за визначеними напрямами наукової
діяльності

та

за

категоріями

"потенціал

–

результативність

–

ефективність" на основі єдиного переліку показників та подальшого
визначення загального рейтингу.

180. Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar:

сфери використання / Т. Симоненко // Бібліотечний вісн. – К., 2015. – № 2. –
С. 10–13.

Здійснено порівняльний аналіз бібліометричних платформ Scopus і

Google Scholar. Показано кореляцію бібліометричних показників учених у цих
системах. Визначено сфери їх раціонального використання.

181. Харківська А. А. Системи та методи оцінювання вищої освіти.

Світовий та європейський досвід / А. А. Харківська // Вісн. Запорізького нац.
ун-ту. Педагогічні науки. – Запоріжжя, 2013. – № 2. – С. 73–79.

182. Gryshchenko N. Environmental management education: international

traditions and Ukrainian experience / N. Gryshchenko // Проблеми безперервної
географічної освіти і картографії. – Х., 2014. – Вип. 20. – Р. 148–153.

Розглядається і порівнюється з українською практикою досвід освіти

у сфері інвайронментального менеджменту в найвідоміших університетах

світу. Рейтинги університетів були використані для того, щоб скласти
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переліки університетів для вивчення. Більшість установ забезпечує
викладання

інвайронментального

менеджменту

в

різних

формах.
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Дослідження показує, що управління навколишнім середовищем та суміжні
дисципліни

містять

подібні

теми.

Американські

університети

використовують більш практичний підхід і приділяють більшу увагу ролі
спільноти

у

процесі

прийняття

рішень.

В

Україні

курси

інвайронментального менеджменту викладаються з фокусом на раціональне
використання природних ресурсів, екологічний аудит, екологічну експертизу
та питання управління екологічними ризиками.

183. Hrynevych L. Experience in the US and the UK: training teachers and

managers for education quality assessment. / L. Hrynevych // Неперервна
професійна освіта: теорія і практика. – К., 2014. – Вип. 3/4. – P. 105–108.

Зарубіжні підходи до підготовки освітян для проведення оцінювання

якості середньої освіти. Представлено засади цієї підготовки у Сполучених

Штатах Америки та Великій Британії, приведено приклади найбільш
ефективних програм. Визначено позитивні аспекти цього досвіду, які можна
використати в Україні при запровадженні системи

оцінювання і

моніторингу якості освіти. Зроблено висновок, що специфічні вимоги до
кваліфікації фахівців, які здатні працювати в спеціалізованих інституціях

системи оцінювання якості освіти потребують розширення підготовки
таких спеціалістів в українських вищих навчальних закладах. Мають бути
чітко сформульовані вимоги до вчителів та управлінців щодо оцінювання і

моніторингу, які беруться до уваги при підвищенні кваліфікації на базі
інститутів післядипломної освіти та при проведенні атестації педагогічних
кадрів.

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

184.

Блинов А. О.

Новая

доктрина

образования

как

условие

изменяющегося государства / А. О. Блинов, О. С. Рудакова // Alma mater. –
М., 2015. – № 4. – C. 23–28.
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Предложена новая доктрина образования - «производство обучения»,
основанная на самоориентированном обучении, обеспечивающем решение
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проблем контроля выбора целей обучения, типа содержания обучения,

выработки решений в неопределенной ситуации, планировании подхода к
обучению.

185. Болотов В. А. Новый федеральный интернет-экзамен – новая

технология

независимой

оценки

качества

подготовки

бакалавров

/ В. А. Болотов, В. В. Пылин, В. Г. Наводнов // Высшее образование сегодня :
реформы, нововведения, опыт.– М., 2015. – № 3. – С. 19–23.

Рассматриваются вопросы создания системы оценки качества

подготовки бакалавров в соответствии с распоряжением Правительства
Российской

Федерации

инновационная

от

технология

30

декабря

добровольной

2012

года.

Предлагается

сертификации

выпускников

бакалавриата по наиболее массовым направлениям, которая позволит
обеспечить проведение независимой оценки качества их подготовки,

мобильность при поступлении в магистратуру, информированность
работодателей о готовности «вчерашних» студентов к профессиональной
деятельности. Приводятся показатели прошедшей в декабре 2014 года
апробации федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата.

186. Боровинский А. И. Кто такая ELIS? / А. И. Боровинский ; беседу

вела Е. Бейлина // Университетская книга = Universitas. – М., 2015. – Апр. –
С. 70–73.

Пока

пользователи

продолжают

мечтать

о

функциональных

электронных библиотеках, разработчики пытаются оптимизировать
старые и создавать новые продукты, учитывая тренды последних лет:

всеобщую мобилизацию, возрастающую роль интерактивного контента в

образовании, обеспечение защиты контента, работу в «облаках». Задача ELiS

– обеспечение технической возможности публикации мульти-медийного контента в интернете и
реализация современного, понятного и удобного интерфейса.
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187.

Вахрушев М. В.

существующей

научной

Формирование

базы

информационной

знаний

среды

на

основе

университета
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/ М. В. Вахрушев // Научные и технические библиотеки. – М., 2015. – № 3. –
С. 30–35.

Рассмотрена База знаний университета в качестве когнитивного

ресурса, обеспечивающего инновационное развитие профессионального

образования. Среда образовательной организации наиболее оптимальна для
создания

и

использования

информационных

ресурсов,

развития

информационных и коммуникационных технологий.
188.

Дєнєжнікова С. С.

Мережеве

проектування

як

технологія

формування інноваційної освітньої діяльності у вищому навчальному закладі
/ С. С. Дєнєжнікова

// Педагогічні

науки:

теорія,

історія,

інноваційні

технології. – Суми, 2014. – № 8. – С. 176–184.

189. Контент в Интернете: эра мобильного потребления / подготовила

материал Е. Бейлина // Университетская книга = Universitas. – М., 2015. –

Апр. – С. 26–31.

Книги, видео, товары и услуги следом за пользователем пришли в

Сеть. Согласно исследованиям, сегодня появляется новый тип потребителя

– люди, активно применяющие мобильные устройства для приобретения и

использования информации, товаров и услуг. Характерные черты этой
аудитории пока мало изучены, но уже сейчас очевидно, что пользователи

смартфонов и планшетов не скачивают контент, а смотрят потоковое

видео, читают онлайн, предпочитая малые форматы и получая информацию
из социальных сетей. Особенности современного потребления контента в
Интернете обсудили эксперты в рамках i-Comference - 2015.
190.

Косенок С. М.

Инновационное

развитие

Сургутского

государственного университета: будущее за системой"наука – образование –

производство" / С. М. Косенок // Высшее образование сегодня : реформы,
нововведения, опыт. – М., 2015. – № 3. – С. 24–28.
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Опыт

инновационного

развития

Сургутского

государственного

университета при подготовке инженеров, основанного на реализации
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системного подхода к взаимодействию науки, образования и производства.

Показано, что успех в осуществлении этого подхода в значительной

степени зависит от поддержки образовательной политики университета
органами власти и представителями бизнеса.

191. Лурье Л. И. Высшее образование в России: от незавершенного

среднего

до

нормативно-регламентированного

научного.

Часть

1.

Довузовское образование: манящие перспективы – несбывшиеся надежды
/ Л. И. Лурье // Alma mater. – М., 2015. – № 4. – C. 45–50.

Рассмотрены теоретические проблемы реформирования ВПО России,

включения в его структуру аспирантуры. Особое внимание уделено учебно-

исследовательским и научно-исследовательским лабораториям, которые

успешно решали бы проблемы социализации личности ученого, формирующей
активную

творческую

среду

и

вырабатывающей

менталитет

исследователя.

192. Маракушин А. І. Використання засобів електронного навчання у

системі

вищої

освіти

/ А. І. Маракушин,

А. В. Чередніченко

// Слобожанський науково-спортивний вісн. – Х., 2015. – № 2. – С. 118–123.

193. Ольгина И. Г. Модель системы управления библиотекой и роль

информационных

технологий

в

принятии

управленческих

решений

/ И. Г. Ольгина, Е. В. Тесля // Библиосфера. – Новосибирск, 2015. – № 1. –
С. 79–83.

Рассматривается

необходимость

переосмысления

системы

управления библиотекой в условиях информационного общества, глобальной
автоматизации библиотечных процессов и перехода к использованию

электронных библиотек и, как следствие, подчеркивается важность
создания

нового

структурного

подразделения,

занимающегося

информационно-аналитической деятельностью. Описаны требования к
автоматизированной информационно-аналитической системе управления
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библиотекой как части системы поддержки принятия управленческих
решений. Представлена модель нового подразделения библиотеки, которая
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может быть использована в научных библиотеках различных уровней и
ведомств.

194. Сірик Л. М. Модернізація евристичного навчання США в умовах

активного

впровадження

сучасних

інформаційних

засобів

освіти

/ Л. М. Сірик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2014. – № 8. – С. 48–58.

195. Терепищий С. О. Провідні вектори інтернаціональних змін в

структурі сучасного університету: опозиція культури та виробництва
/ С. О. Терепищий // Гілея. – К., 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 319–323.

Науковий аналіз сучасних трансформацій університету в контексті

глобалізації.
196.

Инновационное

Шитов С. Б.

профессиональное

образование:

перспективы

высшее

техническое

развития

(социально-

философский взгляд) / С. Б. Шитов // Alma mater. – М., 2015. – № 4. – C. 40–

44.

Рассмотрены инновационные образовательные процессы высшего

технического профессионального образования. Предложена модель будущего
инженерного

образования

России,

базирующаяся

на

наукоемких

образовательных технологиях.
197.

Якина Л. Н.

Социокультурные

проекты

университетской

библиотеки: новые стратегии / Л. Н. Якина // Библиотечное дело. – СПб.,
2015. – № 3. – С. 37–39.
Автор

рассматривает

университетскую

библиотеку

как

многофункциональный центр.

НАУКА ЗА КОРДОНОМ

198. Бутенко О. С. Модель междисциплинарной сетевой аспирантуры

/ О. С. Бутенко, В. С. Бутенко // Alma mater. – М., 2015. – № 4. – C. 100–103.
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Модель междисциплинарной сетевой аспирантуры для подготовки
научных кадров мирового уровня с широким использованием технологий и
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возможностей современных университетов.

199. Ворожбит О. Наука боротися / О. Ворожбит // Український

тиждень. – К., 2015. – № 5. – С. 28–29.

Національні академії у США та ЄС– це передусім структури, які

заохочують до науки й творять науковий порядок денний у своїй країні, а не
складні бюрократичні структури.

200. Кочергин А. Н. Методические рекомендации соискателям ученых

степеней. / А. Н. Кочергин // Alma mater. – М., 2015. – № 3. – С. 24–29 ; № 4.
– C. 104–109.

Рекомендации по правильности постановки цели и задач, а также

формулирования

и

обоснования

результатов

диссертационного

исследования.

201. Лазарева А. На зламі епох / А. Лазарева // Український тиждень. –

К., 2015. – № 5. – С. 30.

Французька наука рухається вгору, але втрачає імпульси.
НАУКА В УКРАЇНІ

202. Бєсов Л. М. Наука України (1960 – 1980 рр.): соціальний статус

/ Л. М. Бєсов // Питання історії науки і техніки. – К., 2015. – № 1 (33). – С. 3–
9.

203. Ващуленко О. С. Молоді науковці НАН України: стан та

перспективи / О. С. Ващуленко // Наука та наукознавство. – К., 2014. – № 2. –
С. 34–41.

Проаналізована вікова структура наукових кадрів НАН України в

порівнянні з аналогічними даними РАН та НАН Білорусі.

204. Галата С. "Горизонт 2020": перший пішов! / С. Галата // Освіта

України. – К., 2015. – 1 черв. (№ 22). – С. 8.
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100 тисяч євро на своє дослідження наноматеріалів отримав молодий
хімік з КНУ імені Тараса Шевченка Ілля Гуральський. Науковий керівник –
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завідувач кафедри фізичної хімії Ігор Фрицький.

205. Дегтярьова І. Як пов’язати підготовку наукових кадрів і ...

кар’єру?

/ І. Дегтярьова,

Ю. Кращенко,

Ю.

Овчиннікова

// Освіта. –

К., 2015. – 6–13 трав. (№ 20/21). – С. 4.

Делегація Ради молодих учених при МОН України взяла участь у

конференції Європейської ради аспірантів та молодих учених Eurodoc.

206. Євтух М. Б. Теоретичні засади науково-дослідницької діяльності

викладачів університетів України / М. Б. Євтух // Педагогічна освіта: теорія і
практика. – К., 2014. – № 22. – С. 4–15

Здійснено аналіз наукових підходів щодо сутності, змісту та

структури науково-дослідницької діяльності викладача вищої школи;
визначено

її

місце

та

роль

у

педагогічній

діяльності

викладачів

університетів; охарактеризовано основні напрями науково-педагогічної
діяльності викладача. Наголошено, що науково-дослідницька діяльність
викладача пов'язана з дослідженнями науково-прикладних тем університету,

кафедри, з активним залученням студентів до наукової творчості й
керівництвом роботою наукових студентських гуртків і шкіл, з підвищенням

наукової кваліфікації через докторантуру й аспірантуру, стажуванням в
науково-дослідних центрах і лабораторіях, з участю в міжнародних,
українських,

регіональних

і

внутрішньо-університетських

наукових

конференціях і семінарах, з написанням наукових праць різного рівня.

207. Засідання Міжвідомчої Ради з координації фундаментальних

досліджень 3 грудня 2014 року / матеріали підготув. О. О. Мележик // Вісн.
Національної академії наук України. – К., 2015. – № 1. – С. 22–25.

У засіданні взяв участь президент Спілки ректорів ВНЗ України

академік НАН України і НАПН України Л. В. Губерський.

208. Коломієць С. С. Концепція створення освітньо-наукової програми

підготовки

за

освітньо-науковим

рівнем

–

доктор

філософії

(PhD)
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/ С. С. Коломієць, О. С. Синекоп // Неперервна професійна освіта: теорія і
практика. – К., 2014. – Вип. 3/4. – С. 5–10.
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Проблема створення концепції освітньо-наукової програми підготовки

за освітньо-науковим рівнем - доктор філософії (PhD); визначено необхідні

чинники створення освітньо-наукової програми; окреслено мету і низку

цілей; деталізовано принципи навчання (сталого розвитку суспільства і
освіти; міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України
у Європейський простір вищої освіти; наступності процесу здобуття вищої

освіти та відкритості; науковості; міжпредметних зв'язків; інтеграції
теорії і практики; систематичності та послідовності; свідомості й
активності;

варіативності;

критичного

самооцінювання;

наукової

творчості) при підготовці науковців гуманітарного напряму; обґрунтувано
зміст освітньо-наукової програми; виокремлено низку компетентностей

(науково-дослідна, професійно-методична та дослідницько-стратегічна);
висвітлено здатності, знання і вміння; розглянуто інваріантна і варіативна
складові навчального процесу.

209. Кухар В. Реконструкція чи деструкція? / В. Кухар // Дзеркало

тижня. – К., 2015. – 6–12 черв. (№ 20). – С. 12.

Ознайомлення з двома варіантами проекту закону "Про внесення змін

до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", один із яких,

очевидно, був представлений на засіданні Кабінету міністрів, залишило

гнітюче враження. Можливо, це не останній варіант, і робоча група при
профільному

комітеті Верховної

Ради зможе

добитися істотного

поліпшення цього документа. Адже реального широкого обговорення з

науковою спільнотою, заради якої вносяться зміни до закону, не було. Навіть
поверхове порівняння чинного закону з проектом оновленого свідчить про
зникнення в останньому низки окремих важливих статей та положень.
Звісно, в документі містяться нові, досить важливі положення, як,

наприклад, про стажування вчених за кордоном, грантову систему та

ключові лабораторії, проголошується "першість" конкурсного відбору
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проектів і фінансування за результатами конкурсів без тендерних процедур,
змінюваність керівників наукових організацій тощо. З іншого боку, проект
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різко посилює роль і вплив "центрального органу виконавчої влади, який

забезпечує формування та реалізацію державної політики в науковій і

науково-технічній сфері". Фактично, йому підпорядковуватиметься і
Національна рада з питань науки та технологій. Відповідно до ст. 39
проекту закону, "центральний орган" тільки "взаємодіє" з Національною

радою, здійснюючи всю повноту влади у формуванні та реалізації наукової і
науково-технічної політики.

210. Ловецкий Г. И. Вернадский и Чижевский о взаимодействии наук

/ Г. И. Ловецкий, И. И. Комиссаров // Философия науки. – Новосибирск,
2014. – № 4 (63). – С. 3–11.

211. Локтєв В. М. Порятунок у фундаментальності / В. М. Локтев

// Наука України у світовому інформаційному просторі. – К., 2014. – Вип. 9. –
С.16–26.

Реформування науково-технічної галузі в Україні.

212. Лосєв І. Страсті по Академії / І. Лосєв // Український тиждень. –

К., 2015. – № 5. – С. 20–21.

Про головні хвороби НАНУ і шанси на одужання. "Система обрання

академіків є абсолютно недемократичною, що аж ніяк не сприяє здоровим
кадровим процесам”.

213. Мележик О. О. Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2014.

Презентація моніторингової доповіді / О. О. Мележик // Вісн. Національної
академії наук України. – К., 2015. – № 1. – С. 76–79.

19 грудня 2014 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулася

презентація щорічної моніторингової доповіді "Цілі Розвитку Тисячоліття.
Україна - 2014", підготовленої Програмою Розвитку ООН в Україні спільно з

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Інститутом
демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України.
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214. Наконечний О. Хто і навіщо воює проти нового закону про
науку? / О. Наконечний // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 13–19 черв. (№ 21). –
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С. 13.

20 трав. 2015 р. Кабінет Міністрів України схвалив проект нового

Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Це стало

результатом багаторічної роботи експертів, обговорення сотень і сотень

пропозицій. Кажу про це відповідально, оскільки тут (на відміну від
багатьох ін. сфер) мала місце спадковість: схвалений урядом законопроект
став удосконаленою версією закону №5093, внесеного Лілією Гриневич із

групою ін. народних депутатів ще до парламенту попереднього скликання, а
той у свою чергу базувався на напрацюваннях робочих груп, які діяли

послідовно при МОН і Держінформнауки, у складі провідних експертів
академічного

та

університетського

секторів.

Попри

спадковість,

законопроект містить низку принципових новацій, які мають позитивно
позначитися на житті всієї української наукової спільноти.

215. Никитин Ю. А. Модели инновационного развития и трансфера

технологических

инноваций

научных

организаций.

/ Ю. А. Никитин,

В. Г. Рукас-Пасичнюк // Вісн. Національної академії наук України. – К.,
2015. – № 3. – С. 84–90.

На основе развития модели тройной спирали предложены модели

инновационного развития и трансфера технологических инноваций научных

организаций Украины. Обосновано, что процесс развития инновационной
системы

Украины

существенно

зависит

от

управления

процессом

трансфера инноваций научных организаций.

216. Патон Б. Є. За підсумками року / Б. Є. Патон ; розмову вела Марія

Призіглей // Вісн. Національної академії наук України. – К., 2015. – № 1. –
С. 3–10.

Інтерв’ю з президентом НАН України академіком НАН України

Борисом Євгеновичем Патоном.
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217. Педагогічна компаративістика – 2015 // Освіта України. – К.,
2015. – 22 черв. (№ 25). – С. 6.
Всеукраїнський

науково-практичний

семінар

"Педагогічна
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Про

компаративістика: трансформації в освіті зарубіжжя та український
контекст", який відбувся в Національній академії педагогічних наук України.
У зібранні взяли участь представники КНУ імені Тараса Шевченка.

218. Підоричева І. Ю. Формування мережі наукових парків як полюсів

зростання інноваційної економіки (на прикладі Придніпровського регіону)

/ І. Ю. Підоричева, В. І. Ляшенко, Н. В. Осадча // Держава та регіони. Сер.:
Економіка та підприємництво. – Запоріжжя, 2014. – № 6. – С. 111–121.
Київським

національним

університетом

ім.

Т. Г. Шевченка

та

Національним університетом харчових технологій спільно з науковими
установами

НАН

України

–

Інститутом

археології,

Інститутом

біоорганічної хімії та нафтохімії, Інститутом біохімії ім. О. В. Палладіна,
Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семенкова,
Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона, Інститутом історії

України, Інститутом металофізики ім. Г. В. Курдюмова, Інститутом
мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного, Інститутом органічної
хімії,

Інститутом

прикладної

фізики,

Інститутом

проблем

матеріалознавства ім. І. М. Францевича, Інститутом проблем реєстрації

інформації, Інститутом теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова створено Науковий парк "Київський університет ім. Т. Шевченка". Науковий
парк займається комерціалізацією перспективних інноваційних проектів
українських учених у галузі природничих наук, технології матеріалів,
приладобудування та інформаційних технологій.
219.

Рогожа М. В.

Вплив

еволюційної

теорії

на

розвиток

зоогеографічних досліджень українських вчених / М. В. Рогожа // Історія
науки і техніки. – К., 2014. – Вип. 5. – С. 213–228.

Особливий внесок у розвиток дарвінизму зробили вчені Київського

університету:

О. О. Ковалевський,

О. М. Северцов,

І. І. Шмальгаузен,
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Б. О. Домбровський,

М. М. Воскобойников,

М. В. Бобрецький,

Б. М. Мазурмович, К. Ф. Кесслер.
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220. Сергієнко М. Наукова фантастика / М. Сергієнко // Український

тиждень. – К., 2015. – № 5. – С. 26–27.

НАН України за роки незалежності обросла численними клонами, що

часом заважає відрізнити фейкових академіків від справжніх.

221. Симоненко Т. В. Бібліометрика української науки (за матеріалами

наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014
р.) / Т. В. Симоненко // Вісн. Національної академії наук України. – К.,
2015. – № 3. – С. 91–94.

Констатовано доцільність поєднання якісних (експертних) і кількісних

(бібліометричних)
діяльності.

методів

Наведено

аналітичної системи

оцінювання

концептуальні

результативності

засади

побудови

наукової

інформаційно-

"Бібліометрика української науки".

Висвітлено

джерельну базу системи - бібліометричні платформи світових агрегаторів

науково-інформаційних ресурсів. Розглянуто можливості розробленого

алгоритмічно-програмного інструментарію аналітичних обчислень над
представленими в системі даними. Зроблено висновок про необхідність
підвищення інтернет-активності вчених для поліпшення їх видимості в
бібліометричних системах.

222. Сорока В. "Вірю, що буде лікарський засіб" / В. Сорока // Освіта

України. – К., 2015. – 1 черв. (№ 22). – С. 9.

Учені І. Комаров (Інститут високих технологій) і П. Михайлюк

(хімічний факультет) та їхні німецькі колеги винайшли технологію
керування активністю ліків з допомогою світла.

223. Стріха М. "Наука – це не засіб задоволення чиєїсь цікавості, а

гарантія безпеки держави" / М. Стріха ; розмову вела Ганна Трегуб
// Український тиждень. – К., 2015. – № 5. – С. 22–24.

224. Суржик Л. На горизонті туман / Л. Суржик // Дзеркало тижня. –

К., 2015. – 6-12 черв. (№ 20). – С. 1, 12.
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Підписання Угоди про участь України у Програмі ЄС з досліджень та
інновацій "Горизонт-2020", що відбулося 20 березня 2015 р., викликало в
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політичних і наукових колах певну ейфорію. Редакція газети звернулася до

академіка НАН України Бориса Гриньова з проханням поділитися своєю
думкою про програму "Горизонт-2020".
225.

Тверитникова О. Є.

Удосконалення

системи

підготовки

і

атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для

електротехнічної галузі України (1965–1980 рр.) / О. Є. Тверитникова
// Питання історії науки і техніки. – К., 2015. – № 1. – С. 15–21.

226. Трохимчук А. За чиновницьким сценарієм / А. Трохимчук

// Дзеркало тижня. – К., 2015. – 6–12 черв. (№ 20). – С. 12.

Потреба реформувати ту чи іншу галузь виникає як результат аналізу

її стану. Чи було проведено такий аналіз стану наукової сфери в Україні? Ні.

Було кілька публікацій на цю тему, які здебільшого зводилися до дискусії про
рейтинги, число опублікованих

статей та їх

цитування в різних

наукометричних базах даних. Це, звичайно, важливо. Але не менш

важливими проблемами є, наприклад, падіння престижу наукової діяльності
в країні, що проявляється у зменшенні числа охочих займатися наукою серед
молоді, та відтоку як студентів і молодих науковців, так і вже досвідчених

наукових працівників в інші країни. Якщо ці проблеми не будуть розв"язані то для кого і для чого пишеться цей закон? Однією з ключових причин

проблеми brain drain (витік мозків) в Україні є низька заробітна плата
наукових

працівників.

Українські

чиновники

все

звалюють

на

недофінансування відповідної сфери. Є ін. причина - відсутність в Україні

механізмів поліпшення фінансового становища за рахунок підвищення
ефективності наукової діяльності. Ринковий принцип "хто краще працює,

той отримує більшу зарплату" в Україні в науковій сфері не діє. Причина

загострюється в умовах недостатнього фінансування, коли всі – і кращі і
гірші – отримують низькі зарплати. В такій ситуації, природно, всі
найкращі прагнуть виїхати з України.

62

227. Успіх залежить від розвитку науки // Освіта України. – К., 2015. –
22 черв. (№ 25). – С. 6.
Петро Порошенко провів зустріч

із

провідними
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Президент

науковцями країни. Глава держави зауважив, що Україна покладає великі
надії на науку, а розвиткові українського наукового потенціалу відведено
значну роль у Стратегії сталого розвитку "Україна-2020".

228. Черніга Р. Наука в Україні: особливий шлях розвитку чи

глибокий занепад? / Р. Черніга // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 13–19
черв. (№ 21). – С. 13.

Нинішня система фінансування наукових досліджень в Україні – геть

неефективна. Щороку мільярди гривень викидають не на розвиток сучасної
науки, а на соціальний захист науковців, перетворюючи їх на привілейовану

касту після досягнення пенсійного віку. Як наслідок – наука в Україні вже
давно набула ознак наукоподібного хуторянства, від якого ані суспільство,

ані держава не отримують належної користі. Є про фінансування КНУ
імені Т. Шевченка.

229. Шишка Р. Чи варто математику, який довів теорему, писати

двадцять фахових статей? / Р. Шишка // Юридичний вісн. України. – К., 2015.
– 20–26 черв. (№ 24). – С. 14–15.

Дещо про право на наукову діяльність в Україні.

230. Шулікін Д. Документ усієї науки / Д. Шулікін // Освіта України. –

К., 2015. – 1 черв. (№ 22). – С. 7.

20 трав. Уряд схвалив проект Закону України "Про внесення змін до

Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

231. Шулікін Д. Закон про науку: погляд університетів / Д. Шулікін

// Освіта України. – К., 2015. – 25 трав. (№ 21). – С. 7.

Питання вдосконалення законопроекту "Про науку і науково-технічну

діяльність" обговорили на засіданні Президії Ради проректорів з наукової
роботи та наукових установ. В обговорення взяв участь проректор з
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наукової роботи при МОН, проректор з наукової роботи КНУ імені Тараса
Шевченка С. А. Вижва.
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232. Якунов А. В. Что мы знаем и чего не знаем о воде / А. В. Якунов

// Страна знаний. – К., 2015. – № 5. – С. 14–16.
О структуре воды.

233. Яцків Я. Академічна наука України у XXI ст.: досягнення

світового рівня, проблеми та виклики, реформування та вибори / Я. Яцків,
А. Загородній // Світогляд. – К., 2015. – № 2. – С. 56–61.
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