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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича
Інформаційно-бібліографічний відділ

М.

ім.

На

ук

ов

аналітичний огляд періодичних видань
№ 10 (жовтень) 2015
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Вища школа : аналітичний огляд періодичних видань / Київ. нац.
ун-т ім. Т. Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича, Інформаційнобібліографічний відділ ; наук. ред. канд. іст. наук О. О. Сербін ; за заг.
ред. І. І. Тіщенко ; упоряд.: Т. М. Бєлоусова ; А. В. Козонущенко. – К.,
2015. – № 10. (жовтень). – 62 с.

М.

ім.

На

ук

Метою аналітичного 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.

Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу

освіту" : постанова Кабінету Міністрів України; порядок, зразок, перелік від

19.08.2015 р. № 656 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 73. – С. 34–
44.

Відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 54 Закону України "Про
вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє: затвердити порядок

затвердження рішень про присвоєння вчених звань та зразки державних

документів про присвоєння вчених звань. Постанова набирає чинності з 1 січня
2016 року.

2.

Питання Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра

Сагайдачного : указ Президента України від 21.09.2015 р. № 551 // Офіційний
вісник України. – К., 2015. – № 76. – С. 233.
3.

Питання власних надходжень державних і комунальних вищих

навчальних закладів, наукових установ та закладів культури : постанова
Кабінету Міністрів України; порядок від 02.09.2015 р. № 719 // Офіційний
вісник України. – К., 2015. – № 76. – С. 236–234.
4.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – К., 2015. –

ов

Жовт. (№ 10). – С. 2–17.
5.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – К., 2015. –
Жовт. (№ 10). – С. 18–95.

Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних

ук

6.

закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами

М.

та вжиття заходів з подолання корупції : закон України від 15.09.2015 р.

На

№ 679-VIII // Голос України. – К., 2015. – 29 верес. (№ 180). – С. 6–7.
7.

Про державне визнання документів про вищу духовну освіту,

ім.

наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними
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закладами : постанова Кабінету Міністрів України; порядок від 19.08.2015 р.
№ 652 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 72. – С. 41–47.
8.

Про документи про загальну середню та професійно-технічну

освіту державного зразка і додатки до них : постанова Кабінету Міністрів

України; перелік, зразок, свідоцтво від 22.07.2015 р. № 645 // Офіційний
вісник України. – К., 2015. – № 73. – С. 9–34.
9.

Про затвердження Змін до Порядку відбору кандидатів на

навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ

України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13.08.2015 р.
№ 968 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 73. – С. 100–102.
10.

Про затвердження змін до статуту Київського університету

імені Бориса Грінченка : рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2015 р.
№ 132/2035 // Хрещатик. – К., 2015. – 23 жовт. (№ 145). – С. 2–7.
11.

Про затвердження Меморандуму про взаєморозуміння між

Кабінетом Міністрів України і Урядом Держави Катар про співробітництво в

галузі освіти і наукових досліджень : постанова Кабінету Міністрів України

від 08.09.2015 р. № 689 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 74. –
С. 68.
12.

Про

затвердження

Тарифів

на

приймання

та

доставку

ов

вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою : наказ

Міністерства інфраструктури від 20.08.2015 р. № 335 // Офіційний вісник
України. – К., 2015. – № 75. – С. 67–70.

Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та

ук

13.

Урядом Словацької Республіки про академічне взаємне визнання і

М.

еквівалентність документів про освіту, виданих в Україні та Словацькій

Республіці : постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. № 690

На

// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 74. – С. 68.
14.

Про зміну складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на

ім.

посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції :
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розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.09.2015 р. № 951-р
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 76. – С. 390.

Ввести до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів

Національного агентства з питань запобігання корупції Сущенка Володимира
Миколайовича – доцента факультету правничих наук Національного університету
"Києво-Могилянська академія".

15.

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та

організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова Кабінету

Міністрів України від 16.09.2015 р. № 731 // Офіційний вісник України. – К.,
2015. – № 76. – С. 383–384.
16.

Про призначення грантів Президента України для підтримки

наукових досліджень молодих учених на 2015 рік : розпорядження

Президента України від 30.07.2015 р. № 638/2015-рп // Офіційний вісник
Президента України. – К., 2015. – № 17. – С. 62–64.
Розпорядження

про

призначення

грантів

Президента

України

для

підтримки наукових досліджень 30 молодих учених на 2015 рік, серед яких
кандидат

хімічних

наук,

молодший

науковий

співробітник

Університету

І. О. Гуральський.

17.

Про призначення грантів Президента України докторам наук

ов

для здійснення наукових досліджень на 2015 рік : розпорядження Президента

України від 30.07.2015 р. № 637/2015-рп // Офіційний вісник Президента
України. – К., 2015. – № 17. – С. 61–62.

Розпорядження про призначення грантів Президента України для здійснення

ук

наукових досліджень десятьом докторам наук, серед яких доктор фізикоматематичних наук, професор Університету О. В. Капустян для здійснення

18.

М.

наукового дослідження "Атрактори розривних динамічних систем".

Про призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради

На

України для найталановитіших молодих учених // Голос України. – К.,

ім.

2015. – 29 верес. (№ 180). – С. 3.
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Серед

нагороджених

доктор

юридичних

наук,

старший

науковий

співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
О. О. Гріненко.

19.

Про

присудження

Премії

Верховної

Ради

України

найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних

досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік // Голос України. – К.,
2015. – 30 верес. (№ 181). – С. 3.

Серед нагороджених кандидат фізико-математичних наук, асистент
Університету М. В. Висоцький – за роботу "Когерентні та нелінійні процеси при
взаємодії заряджених та нейтральних часток з упорядкованими середовищами".

Вища освіта за кордоном

20.

Александрова Е. В.

информатизации

Философское

современного

осмысление

образовательного

тенденций

пространства

[Электронный ресурс] / Е. В. Александров // Философия образования. –

Новосибирск, 2015. – № 5. – С. 25–32. – Режим доступа: http://www.philed.ru/images/pdf/2015_5_62.pdf. – 22.10.15.

Анализируется возможный подход к философскому осмыслению перехода
современного

образовательного

пространства

на

новый

уровень.

Автор

обращается к проблеме трансформирования классической системы образования,

ов

ее адаптации к инновационным процессам совершенствования качества обучения
в системе дистанционного образования в России.

21.

Ан С. А. Формирование

философского

мировоззрения

обучающихся в современном образовании [Электронный ресурс] / С. А. Ан,

ук

Е. В. Ушакова, Н. В. Наливайко // Философия образования. – Новосибирск,
2015. –

№ 5. –

С. 101–112. –

Режим

доступа:

http://www.phil-

М.

ed.ru/images/pdf/2015_5_62.pdf. – 22.10.15.
Исследуется проблема сущности целостных знаний и философского

На

мировоззрения, обучающихся в разные периоды их существования: от детского
возраста до юности, переходящей во взрослое состояние. Отмечается важная
философии

образования

ім.

роль

в

определении

социокультурных

аспектов

формирования философского мировоззрения в условиях информационной эры XXI в.
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22.

Вощевська О. В. Акредитація вищих навчальних закладів США

/ О. В. Вощевська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів

і природокористування України / Національний університет біоресурсів і

природокористування України. Сер. "Педагогіка. Психологія. Філософія". –
К., 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 55–59.

Розкриваються питання функціонування системи вищої освіти США,

розглядаються характерні риси, що суттєво відрізняють американську модель
системи вищої освіти від інших країн. Автор овлення акредитаційних органів в
США. Розглянуто процедуру та необхідність проведення акредитації у вищих

навчальних закладах США. Роз'яснюється важливість високого рангу акредитації
вузу для самих закладів освіти, виробництва, федерального уряду, для студентів.
Автор подає дані щодо рейтингу 10 кращих вузів світу

23.

Гвоздецкая И.

Опыт

управления

интеллектуальной

собственностью в университете Мордовии / И. Гвоздецкая, А. Сальникова

// Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – М.,
2015. – № 8. – С. 57–64.
24.

технология

Звонников В. И. Управление знаниями: модная теория или
будущего?

/ В. И. Звонников,

М. Б. Челышкова

// Высшее

образование сегодня : реформы, нововведения. – М., 2015. – № 8. – С. 33–37.

ов

Управление знаниями – одна из самых популярных концепций современного
организационного менеджмента.
25.

Карпов А. О. Трансформация знаний и учебная рекурсия

/ А. О. Карпов

// Вестник

Московского

университета.

Сер. 20.

ук

Педагогическое образование / Москов. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.,
2015. – № 1. – С. 33–57.

М.

Трансформативная учебная программа рассматривается как открытая

самопреобразующаяся

познавательная

система.

Введено

понятие

На

трансформативных рамок (жесткостей) учебной программы.

26.

Коломиец О. М.

Деятельностная

основа

профессиональных

ім.

компетенций преподавателя высшей школы / О. М. Коломиец // Вестник
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Московского университета. Сер. 20. Педагогическое образование / Москов.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2015. – № 2. – С. 11–25.

Рассматривается проблема развития у преподавателя высшей школы

профессиональных компетенций на основе методологии компетентностнодеятельностного подхода к образованию – психологической теории деятельности
и

системного

подхода.

Раскрывается

понятие

"компетенция"

педагога,

выделяется ее функция, описываются характеристики.

27.

Копытова А. И. Организация самоконтроля и взаимоконтроля

студентов-магистрантов, обучающихся по направлению "Техносферная

безопасность" / А. И. Копытова // Высшее образование сегодня. – М., 2015. –
№ 8. – С. 14–17.
28.

Куропятник А. И. Социологическое образование: культурные и

контекстуальные аспекты

модернизации

/ А. И. Куропятник

// Вестник

Московского университета. Сер. 18. Социология и политология / Москов.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2015. – № 2. – С. 201–213.

Рассматриваются социальные и культурные аспекты модернизации
современного социологического образования в России. Его обновление совершается
в логике трансформации российского общества и его системы образования.

29.

Новикова Г. В.

Методологические

вопросы

подготовки

ов

педагогов к работе в условиях инклюзивного образования / Г. В. Новикова,
Ц. О. Бойко // Вестник Московского университета. Сер. 20. Педагогическое

образование / Москов. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2015. – № 2. –
С. 48–55.

ук

Обсуждаются правовые, аксиологические, методические и организационные

вопросы, связанные с введением инклюзивного образования в образовательных

М.

организациях РФ. Констатируется слабая готовность педагогов к работе в этих
условиях. Предлагаются меры повышения личностной и профессиональной

На

готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования.

30.

Новолодская С. Л. Поликультурное образование – качественная

ім.

характеристика современного образования / С. Л. Новолодская // Высшее
образование сегодня. – М., 2015. – № 8. – С. 62–65.
9
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31.

Паникарова С. В. Факторы эффективности образовательных
по

предпринимательству

/ С. В. Паникарова,

А. В. Иванова,

Д. Уильямс // Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. – № 6 (168). –
C. 305–314.

Представлено результати дослідження чинників ефективності освітніх

програм з підприємництва в університетах різних країн. У процесі дослідження

використано економіко-статистичні та соціологічні методи збору, обробки та
аналізу інформації.

32.

Пономарев Р. Е.

Совершенствование

профессиональной

подготовки в образовательном пространстве классического университета
/ Р. Е. Пономарев

// Вестник

Московского

университета.

Сер. 20.

Педагогическое образование / Москов. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.,
2015. – № 1. – С. 71–85.
Рассматривается
подготовки

вопрос

студентов.

возможности

изменений

Автор
в

о

совершенствовании

анализирует

образовательном

профессиональной

существующие

пространстве

тенденции

и

классического

университета РФ.

33.

Прибора Р. Берлінський університет як модель національного

університету Німеччині / Р. Прибора // Наукові записки Кіровоградського

ов

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Педагогічні науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 139. – С. 122–125.
34.

Соколов А. М. Нормоконтроль в техническом вузе: проблемы и

пути их решения / А. М. Соколов // Высшее образование сегодня. – М.,

ук

2015. – № 8. – С. 26–28.
35.

Фокин Ю. Г.

Опыт

и

основные

результаты

разработки

М.

деятельностной теории обучения в высшей школе / Ю. Г. Фокин // Вестник
Московского университета. Сер. 20. Педагогическое образование / Москов.

36.

Хисамутдинов А. А. Русские студенты в США и их судьбы

ім.

На

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2015. – № 1. –С. 33–57.

(1920–1930-е годы) / А. А. Хисамутдинов // Новая и новейшая история. – М.,
2015. – № 3. – С. 221–230.
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Рассматриваются деятельность Комиссии по отправке русских студентов
в США и Общества вспомоществования студентов, а также судьбы тех, кто при

их поддержке отправился в США в 1923 г. и последующие годы. Рассказывается
как об отдельных людях, так и о созданных ими сообществах.

37.

Хитрюк В. В.

Инклюзивное

образование:

педагогическая

технология формирования готовности будущих педагогов / В. В. Хитрюк
// Вестник Московского университета. Сер. 20. Педагогическое образование
/ Москов. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2015. – № 1. – С. 100–112.
Раскрывается

сущность

педагогической

метапредметной

компетентностно-контекстной технологии (МККТ) формирования инклюзивной
готовности будущих педагогов; обоснованы концептуальная часть, содержание

образования, процессуальная (технологическая) характеристика, программнометодическое

обеспечение

и

критериально-оценочная

часть

технологии;

сформулированы классификационные параметры.

38.

Altynbassov B. Bologna process in Kazakhstan: economic and legal

aspects / B. Аltynbassov, S. Saimova, A. Tassova // Актуальні проблеми
економіки. – К., 2015. – № 6 (168). – P. 99–108.

Болонський процес в Казахстані: економічні та правові аспекти.

39.

Macura R.

The

entrepreneurial

desirability

within

students’

ов

intentions: Bosnia and Herzegovina case study / R. Macura, I. Konda, M. Koncar
// Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. – № 6 (168). – P. 293–304.

Бажання стати підприємцем серед студентських намірів: на прикладі

Боснії та Герцеговини. Підприємство розглянуто з точки зору вибору кар’єри

ук

випускниками університетів. Університетам слід переглянути зміст програм

навчання, зробити акцент на отриманні потрібних компетенцій та загальній

На

40.

М.

корисності для студентів.

Вища освіта в Україні

Авангард на п’єдесталі досвіду Київському національному

університету технологій та дизайну – 85 // Освіта. – К., 2015. – 23–30 верес.

ім.

(№ 38/39). – С. 1.

11

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

41.

А дім буває і в натхнення // Освіта. – К., 2015. – 23–30 верес.

(№ 38/39). – С. 11.

Про центр культури і мистецтва, як структурного підрозділу Київського
національного університету технологій та дизайну.

42.

Академія лідерства // Освіта України. – К., 2015. – 26 жовт.

(№ 43). – С. 4.

У Пущі-Водиці урочисто відкрили унікальний для нашої країни заклад –
Українську академію лідерства. Академія заснована у 2015 році за підтримки

інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund. Завдання академії – відібрати
молодих людей з високим потенціалом до лідерства і дати найкращу підготовку,
інструменти для розвитку.

43.

Андреєва М. О. Виховна робота у ВНЗ з розвитку соціальної

компетентності

студентів

із

особливими

потребами

/ М.О. Андреєва

// Наукові записки кафедри педагогіки / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна
[та ін.]. – Х., 2015. – Вип. 38. – C. 7–14.

Розкриваються теоретико-методологічні питання виховної роботи з
розвитку соціальної компетентності студентів з особливими потребами.
Аналізуються зміст такої роботи, визначаються їх особливості.

44.

Андрущенко В. Ефект академічної співпраці / В. Андрущенко

ов

// Освіта. – К., 2015. – 16–23 верес. (№ 36/37). – С. 2.

Доповідь ректора НПУ імені М. П. Драгоманова Віктора Андрущенко на

VI українсько-польському форумі "Освіта для сучасності".

45.

Андрущенко В. Філософія та педагогіка: об’єднані пошуком

ук

успіху / В. Андрущенко // Педагогічна газета. – К., 2015. – Верес.–жовт.
(№ 5). – С. 5.

М.

Академік НАПН України, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова Віктор

Андрущенко про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".

На

46.

Астахова В. Приватна вища освіта України напередодні свого

чвертьвікового ювілею / В. Астахова // Вища освіта України. – К., 2015. –

ім.

№ 3. – С. 14–19.
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47.

Бабенко Т. Соціокультурне середовище вищого навчального

закладу як фактор розвитку конкурентоздатності фахівця / Т. Бабенко
// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка. Педагогічні науки. – Кіровоград, 2014. –
Вип. 134. – C. 42–46.
48.

Бабина Т. Г. Від Києва до Черкес / Т. Г. Бабина, С. Г. Натрошвілі

// Освіта. – К., 2015. – 23–30 верес. (№ 38/39). – С. 8–9.

Про факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій

Київського національного університету технологій та дизайну, який функціонує в
Черкесах.

49.

Баула О. П. Факультет, що дав старт цілому університету

/ О. П. Баула // Освіта. – К., 2015. – 23–30 верес. (№ 38/39). – С. 6.

Історія Київського національного університету технологій та дизайну.

Одним з найстаріших факультетів, з яких починався інститут шкіряної
промисловості, згодом Київський технологічний інститут легкої промисловості і,

нарешті, Київський національний університет технологій та дизайну, був хімікотехнологічний факультет.

50.

Бобко Л. О. Дискусія як метод активізації взаємодії викладачів і

студентів у вищому навчальному закладі / Л. О. Бобко // Вісник Львівської

ов

державної фінансової академії. Економічні науки. – Л., 2014. – № 26. –
С. 267–272.

Висвітлені актуальні питання навчання у вищій школі, умови педагогічної

взаємодії студентів і викладачів у процесі дискусійного навчання. Наведені головні

ук

принципи застосування методу дискусії у вищій школі.

51.

Бовдир О. Комунікативна компетентність студентів юридичних
зміст

та

структура

М.

спеціальностей:

/ О. Бовдир

// Наукові

записки

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира

На

Винниченка. Педагогічні науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 61–63.
На основі аналізу наукової літератури подати обґрунтування змісту та

ім.

сутності комунікативної компетентності студентів-юристів; зокрема в процесі
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навчання у ВНЗ; дати визначення поняття "комунікативна компетентність
юриста".

52.

Брояковський О.

Володимир

Антонович

у

змаганнях

за

українську демократичну школу / О. Брояковський // Наукові записки
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка. Педагогічні науки. – Кіровоград, 2014. – Вип. 134. – C. 65–68.
53.

Бутенко Л. Трансдисциплінарний характер підготовки науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації / Л. Бутенко // Вища школа. – К.,
2015. – № 7/8. – С. 73–81.

Розглядаються сучасні проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації. Представлено особливості різних моделей навчання в
аспірантурі. Розкрито сутність трансдисциплінарності як принципу наукового
пізнання.

54.

Вавак Т. Соціальний фінансовий аудит у вищих навчальних

закладах / Т. Вавак // Незалежний аудитор. – К., 2015. – № 11. – С. 3–10.

Показано місце і роль соціального аудиту фінансів як джерела знань про
причини та наслідки управління якістю у виші.

55.

Від "ситцевих балів" до "Печерських каштанів" // Освіта. – К.,

2015. – 23–30 верес. (№ 38/39). – С. 10.

ов

З 1955 р. покази мод студентів Київського національного університету

технологій та дизайну мали назву "Ситцеві бали", з 2001 р. – "Печерські
каштани".

56.

Гай О. М.

Інтерактивні

методи

викладання

економічних

ук

дисциплін у вищих навчальних закладах в контексті забезпечення якості

підготовки вітчизняних фахівців / О. М. Гай, Є. Ю. Захарова // Наукові праці
національного

М.

Кіровоградського

технічного

університету.

Економічні

науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 27. – С. 36–42.

На

Присвячено

з’ясуванню

сутності

поняття

"інтерактивні

методи".

Проаналізовано найефективніші діалогові підходи до проведення лекцій, зокрема

ім.

елементи дискусій і "мозковий штурм".
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57.

Грищенко І. "Всі складові престижного диплома" / І. Грищенко ;

розмову вела Наталія Коноваленко-Монзолевська // Освіта. – К., 2015. – 23–
30 верес. (№ 38/39). – С. 2–3.

Розмова з ректором Київського національного університету технологій та
дизайну І. Грищенко про університет.

58.

Громенко С. Перший Майдан. 25 років Революції на граніті

/ С. Громенко, Л. Бондарук // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 3–9 жовт.
(№ 36/37). – С. 11.

25 років тому в Києві відбулася студентська акція протесту, що отримала

назву Революція на граніті. Тоді політики не виконали повністю вимог молоді,
тож Україна досі платить високу ціну за збереження незалежності.

59.

Гурак Р. Досвід Євросоюзу використовуємо, але механічно

копіювати не будемо. У ЄС зовнішнє оцінювання якості освіти та освітньої
діяльності

базується

на

самооцінці

навчальних

закладів

/ Р. Гурак ;

спілкувався Д. Шулікін // Освіта України. – К., 2015. – 5 жовт. (№ 40). – С. 4–
5.

Цього року Державна інспекція навчальних закладів здійснила аналітичний

огляд організації державного контролю за діяльністю навчальних закладів щодо

надання споживачам освітніх послуг високого рівня у двадцяти восьми державах –

ов

членах Європейського Союзу та проаналізувала контрольно-моніторингові

системи оцінювання якості освіти, що діють у них. Голова Державної інспекції
навчальних закладів Руслан Гурак розповідає про європейський досвід, а також
перспективи їхньої адаптації в Україні.

Гурак Р. Контроль сфери освіти: досвід країн ЄС / Р. Гурак

ук

60.

// Освіта України. – К., 2015. – 19 жовт. (№ 42). – С. 11.

М.

Голова Державної інспекції навчальних закладів Руслан Гурак розповів про

контрольно-моніторингові системи оцінювання якості освіти, які діють у країнах

На

Європейського Союзу.

61.

Державна підсумкова атестація з іноземної мови є обов’язковою

С. 2.

ім.

у 2015/2016 навчальному році // Освіта. – К., 2015. – 14–21 жовт. (№ 42). –
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Міністерство освіти і науки України звертає увагу, що відповідно до наказу

Міністерства від 8 жовтня 2015 року № 1050 "Про внесення змін до наказу

Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940", Державна
підсумкова атестація з іноземної мови є обов’язковою та проводитиметься з
поєднанням зовнішнього незалежного оцінювання у навчальних закладах.

62.

Державний пріоритет. У центрі нового Закону "Про освіту має

бути його Величність Учитель, вважає Президент України // Освіта
України. – К., 2015. – 12 жовт. (№ 41). – С. 5.

Про дванадцяте засідання Національної Ради реформ. Представники

законодавчої та виконавчої влади, вищої та середньої освіти формулювали
ставлення до теперішнього і бачення майбутнього.

63.

Дмитриченко М. ІТ-проектування у професійній освіті та

педагогічній науці / М. Дмитриченко // Педагогічна газета. – К., 2015. –
Верес.–жовт. (№ 5). – С. 4.

Член-кореспондент НАПН України, ректор Національного транспортного

університету Микола Дмитриченко про VI українсько-польський форум "Освіта
для сучасності".

64.

Дмитришин М. В. Ендавмент вищого навчального закладу

/ М. В. Дмитришин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. –

ов

Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11, т. 1. – С. 64–73.

У статті розкрито зміст категорії ендавменту у вищих навчальних

закладах, визначено необхідність, причини та передумови створення ендавментфондів у сфері вищої освіти України. Узагальнено основні положення нормативноправового регулювання функціонування ендавментів вищих навчальних закладів та

ук

управління ними. Проаналізовано діяльність ендавмент-фонду, створеного

М.

Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.

65.

Друга освіта – успіх в кар’єрі // Освіта. – К., 2015. – 23–30 верес.

Про діяльність Інституту післядипломної освіти, як структурного

ім.

На

(№ 38/39). – С. 8.

підрозділу Київського національного університету технологій та дизайну.
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66.

Дубасенюк О. Україна і Польща мають багато спільного у

розвитку освіти / О. Дубасенюк // Педагогічна газета. – К., 2015. – Верес.–
жовт. (№ 5). – С. 5.

Професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету

імені І. Франка Олександра Дубасенюк про VI українсько-польський форум "Освіта
для сучасності".

67.

Дудун Т. В.

Аналіз

картографування

розвитку

освітнього

комплексу в національних атласах / Т. В. Дудун // Часопис картографії.
/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – К., 2014. –
Вип. 10. – C. 11–18.

Проаналізовано розділ національних атласів зарубіжних країн (різних років

видання) та національного атласу України (2001 р.), в якому висвітлено освітній
комплекс. Досліджено показники та способи відображення освітнього комплексу в
національних атласах. Розроблено та представлено карту "Україна. Зайняте
населення регіонів за вищою і неповною вищою освітою".

68.

Дудун Т. В. Картографування розвитку системи вищої освіти в

освітньому комплексі України / Т. В. Дудун // Часопис картографії / Київ.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т.– К., 2015. – Вип. 12. –
C. 227–235.

ов

Обґрунтовано використання геопросторової парадигми для дослідження

розвитку системи вищої освіти. Розроблено та створено дві карти, які
характеризують систему вищої освіти в Україні.

69.

Законодавче забезпечення освітньої реформи в контексті

ук

євроінтеграції // Педагогічна газета. – К., 2015. – Верес.–жовт. (№ 5). – С. 1.

Доповідь голови Комітету ВР з питань науки і освіти Лілії Гриневич на
форумі

"Освіта

для

сучасності",

організований

М.

VI українсько-польському

Національною академією педагогічних наук України і Комітетом педагогічних

На

наук Польської академії наук та Національним педагогічним університетом імені
М. П. Драгоманова. Доповідь подається скорочено.

Зорина Е. Деловая игра как активная форма обучения студентов

ім.

70.

/ Е. Зорина, А. Дергоусова // Новий колегіум. Проблеми вищої освіти
17
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/ Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т імені
Г. С. Сковороди. – Х., 2015. – № 3 (81). – С. 46–49.
71.

Інформаційний центр // Освіта України. – К., 2015. – 26 жовт.

(№ 43). – С. 4.

У Маріупольському державному університеті відкрито Інформаційний
центр Європейського Союзу.

72.

Іспит з іноземної: міфи і реалії // Освіта України. – К., 2015. –

12 жовт. (№ 41). – С. 2.

В 2016 році практика загальнообов’язкових іспитів у форматі "ЗНО+ДПА"

буде розширена: всі учні – випускники 11 класу складатимуть об’єднаний тест

уже з трьох предметів – української мови та літератури, іноземної мови,
математики або історії (на вибір).

73.

Каленюк І. Орієнтири реформ в освіті та науці / І. Каленюк

// Дзеркало тижня. – К., 2015. – 17–23 жовт. (№ 39). – С. 12.

Одним із широко заявлених напрямів реформування фігурує необхідність
оптимізації мережі. А по суті, все зводиться до зменшення кількості навчальних

закладів. Це не нормально, коли прихід кожної нової влади кардинально змінює
пріоритети і, знову-таки, на жаль, під гаслами реформ починає ламати систему.

74.

Квіт С. Боротися з корупцією / С. Квіт ; шпальти підгот.

ов

М. Короденко // Освіта України. – К., 2015. – 5 жовт. (№ 40). – С. 5.

Під час брифінгу, який відбувся в Будинку Уряду, міністр освіти і науки

України С. Квіт розповів про кроки подолання корупції у закладах освіти. Він

зупинився на двох питаннях – забезпечення якості освіти для іноземних студентів

ук

та недопущенні фактичної "торгівлі дипломами" і проблемах при відновленні
справедливості у справах із незаконними присвоєннями вчених звань.

Кириченко М. Курсова перепідготовка педагогів. Нові підходи

М.

75.

/ М. Кириченко // Освіта. – К., 2015. – 14–21 жовт. (№ 42). – С. 2.

На

Питання організації післядипломної педагогічної освіти та підвищення

ім.

кваліфікації освітян.
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76.

Кірик Т.

Актуальність

завдання

формування

особистості

студента в умовах європейських надій України / Т. Кірик // Вища школа. – К.,
2015. – № 7/8. – С. 100–107.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій

на

тему

"формування

особистості". Здійснено порівняння державної освітньої політики і практики

вищої школи в Європейському Союзі, Росії та України, вказано на відмінності у
ключових поняттях.

77.

Коваленко О. Статути університетів. Як відновити роль?

/ О. Коваленко // Освіта. – К., 2015. – 14–21 жовт. (№ 42). – С. 4.

Після прийняття нового Закону "Про вищу освіту" постає питання про

уніфікацію та вдосконалення внутрішніх нормативно-правових документів, які
регулюють роботу вищих навчальних закладів. Впершу чергу це стосується їх
статутів. Згадується Статут (1842 р.) Університету Св. Володимира.

78.

Козлакова Г. Як забезпечити якісну підготовку магістрів?

/ Г. Козлакова // Освіта. – К., 2015. – 14–21 жовт. (№ 42). – С. 5.
Удосконалення підготовки саме магістрів.

79.

Комарицький О. Б. Соціальні чистки студентського складу

педагогічних

вишів

УСРР

на

початку

1920-х

рр. :

на

матеріалах

правобережжя / О. Б. Комарицький // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта.

ов

Сер.: Історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. –
С. 71–78.

Чистки студентських рядів в Київському інституті народної освіти

(1921 р.)

Кондрашова Л.

ук

80.

образования

/ Л. Кондрашова

// Наукові

М.

педагогического

Концептуальные

основания

оптимизации

современного

университета

Кіровоградського

державного

в условиях

записки

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Педагогічні

На

науки. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 3–5.
81.

Конструктори зручностей і надійності // Освіта. – К., 2015. – 23–

ім.

30 верес. (№ 38/39). – С. 7.
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Факультет технологій, сервісу та моди є одним з провідних в Київському
національному університеті технологій та дизайну.

82.

Короденко М. Не змушувати, а зацікавлювати / М. Короденко

// Освіта України. – К., 2015. – 28 верес. (№ 39). – С. 6.

Золоту середину між реалізацією вишем права на автономію і необхідністю
дбати про здоров’я української молоді намагалися знайти учасники міжвідомчої
робочої групи з модернізації системи фізичного виховання у вищих навчальних
закладах.

83.

Коцан І.

"Головне

–

академічна

мобільність"

/ І. Коцан

// Світогляд. – К., 2015. – № 4 (54). – С. 3–7.

Про пріоритетні завдання Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки (м. Луцьк), конкретні напрями спільної роботи в рамках
академічного консорціуму, проблем якісної освіти.

84.

Креденець Н. Д. І шарм культурної столиці / Н. Д. Креденець

// Освіта. – К., 2015. – 23–30 верес. (№ 38/39). – С. 10.

Про Львівський коледж легкої промисловості Київського національного
університету технологій та дизайну.

85.

Кремень В. Освіта, особистість і соціальний поступ / В. Кремень

// Педагогічна газета. – К., 2015. – Верес.–жовт. (№ 5). – С. 1.

Доповідь президента НАПН Василя Кременя на VI українсько-польському
"Освіта

для

ов

форумі

сучасності",

організований

Національною

академією

педагогічних наук України і Комітетом педагогічних наук Польської академії наук

та Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова. Доповідь
подається скорочено.

Кремень В.

ук

86.

Складова

європейської

інтеграції

/ В. Кремень

М.

// Освіта. – К., 2015. – 16–23 верес. (№ 36/37). – С. 2.

Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя на VI українсько-

На

польському форумі "Освіта для сучасності".

87.

Кривцун Д. Як уберегти Лідерів від... "Лідерів"? / Д. Кривцун

ім.

// День. – К., 2015. – 23–24 жовт. (№ 192/193). – С. 2.
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"Українська академія лідерства" (УАЛ) – під такою назвою в Києві у Пущі
Водиці був презентований освітній проект для талановитої молоді України. Він
триватиме 10 місяців і будується на поєднанні фізичного, академічного і

духовного виховання. До діяльності студенів входить обов’язкова і волонтерська
діяльність. УАЛ заснована за підтримки інвестиційного фонду Western NIS

Enterprise Fund. До її ініціативної групи долучилися С. Вакарчук, Б. Ґудзяк,
Н. Попович, В. Троїцький, І. Малкович, В. Сич, В. Зотов, Я. Грицак, В. Зотова,
О. Семенюк, А. Зелінський, Я. Рущишин, О. Кошарна, Я. Джонсон.

88.

Кузнецова О. В. Шляхи підвищення рівня якості підготовки

фахівців у педагогічному ВНЗ / О. В. Кузнецова // Наукові записки кафедри

педагогіки / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Х., 2015. –
Вип. 38. – С. 146–154.

Досліджуються й аналізуються перспективні шляхи підвищення рівня
якості підготовки фахівців на сучасному етапі розвитку освіти. Теоретично
обґрунтовано основні пріоритети якісної підготовки в педагогічному виші.

89.

Куліш С.

Розвиток

педагогічної

освіти

в

Харківському

університеті (кінець XIX ст. – на початку ХХ ст.) / С. Куліш // Наукові
записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені
Володимира

Винниченка.

Педагогічні

науки. –

Кіровоград,

2014. –

ов

Вип. 131. – C. 109–113.
8 квітня

1904 р.

Міністерство

народної

освіти

Російської

імперії

запропонувало історико-філологічному факультету Університету Св. Володимира
обговорити ідею викладання педагогіки.

Куліш С. Становлення системи контролю за якістю знань

ук

90.

студентів в Харківському імператорському університеті (ХІХ – початку
/ С. Куліш

// Наукові

М.

ХХ ст.)

записки

Кіровоградського

державного

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Педагогічні

На

науки. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 88–93.
Проаналізовано

діяльність

професорсько-викладацького

корпусу,

ім.

адміністрації Харківського університету в пошуках технології потрібного
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контролю за якістю знань студентів в ХІХ – початку ХХ ст. як у галузі методики
викладання предметів так і форми контролю рівня знань студентів.

91.

Лебедик Л. Менеджмент підготовки викладачів вищої школи

/ Л. Лебедик // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного
університету

імені

Володимира

Винниченка.

Педагогічні

науки. –

Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 2. – С. 124–126.

Педагогічна підготовка магістрів, які мають право викладати у вищій
школі, має суттєво реформуватися.

92.

Липовецький С.

"Медики

купували

трупи

або

просто

викопували з гробів" / С. Липовецький // Країна. – К., 2015. – № 33. – С. 47–
50.

Таємний український університет у Львові працював із 1921-го до літа 1925
року. "Університет цей був таємний, організований унаслідок бойкоту польських
університетів. Тому поліція його дуже переслідувала, але ніколи не могла впасти
на слід, щоб зліквідувати". Студенти навчалися безкоштовно, проте регулярно

організовували збір грошей на підтримку закладу. Фінансово також допомагали
представники діаспори.

93.

Лиховид І. У медуніверситеті ім. О. О. Богомольця – знову

перевірки / І. Лиховид // День. – К., 2015. – 9–10 жовт. (№ 184/185). – С. 2.

ов

Керівництво вишу вбачає в цьому спробу рейдерського захоплення та
повернення до старих корупційних схем.

94.

Лук’янова Л.

Перспективи

компаративних

досліджень

/ Л. Лук’янова // Педагогічна газета. – К., 2015. – Верес.–жовт. (№ 5). – С. 5.

ук

Доктор педагогічних наук, директор ІПООД НАПН України Лариса

Лук’янова про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".

Львівщина запрошує на дні освіти дорослих // Педагогічна

М.

95.

газета. – К., 2015. – Верес.–жовт. (№ 5). – С. 7.

На

Під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук

ім.

України, Національна спілка журналістів України, Представництво DVV
International в Україні, Національна академія державного управління при
22
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Президентові України, Львівська обласна та Львівська міська державні

адміністрації та інші організації з 5 по 10 жовтня проводять Міжнародні Дні
Освіти Дорослих на Львівщині.

96.

Манько В.

Особливості

деонтологічної

підготовки

правоохоронців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами

навчання / В. Манько, В. Артемов // Вища школа. – К., 2015. – № 7/8. – С. 16–
27.
97.

Мацегора К. Політична воля має здолати радянське минуле

/ К. Мацегора // Урядовий кур’єр. – К., 2015. – 7 жовт. (№ 186). – С. 2.
На

12-му

засіданні

–

Національна

рада

реформ

з’ясовувала,

як

модернізувати систему вищої освіти і не втратити напрацювання у середній.

98.

Михайлева Е. Г. Мотивация получения высшего военного

образования в современной Украине / Е. Г. Михайлева, Д. А. Медведева
// Грані. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6. – C. 92–98.

На основании проведенных авторских исследований качественными и

количественными стратегиями выявлено, что на первом этапе основными
факторами выбора профессии военнослужащего выступают престиж профессии,
гарантия
традиции.

Определенное

влияние

оказывают

семейные

Міненок А. Педагогічні умови формування готовності до

ов

99.

трудоустройства.

науково-дослідної діяльності студентів освітньо-кваліфікаційного рівня

"магістр" за напрямом підготовки "початкова освіта" / А. Міненок // Наукові
записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені

ук

Володимира Винниченка. Педагогічні науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141,
ч. 2. – С. 124–126.

Формування

М.

100. Міршук О. Є.

педагогічної

компетентності

у

фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект

На

/ О. Є. Міршук // Наукові записки кафедри педагогіки / Харків. нац. ун-т
ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Х., 2015. – Вип. 38. – C. 183–198.

ім.

У роботі на основі аналізу значної кількості вітчизняних і зарубіжних

джерел

розглядається

генезис

понятійно-термінологічного
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компетентнісного підходу. Особлива увага приділяється визначенням унормованим

в нормативно-правових документах, що регламентують діяльність системи вищої
освіти України на сучасному етапі. Акцент зроблено на формуванні у випускників
вищих

навчальних

закладів

непедагогічного

профілю,

що

навчаються

за

магістерськими програмами, педагогічної компетентності, як необхідної умови

для викладання у вищій школі. Доведено, що зазначене питання недостатньо
розглянуто у сучасній педагогічній науці і практиці.

101. Моісеєва Т. Знання за гроші не купити. Міносвіти залучає до

розслідування корупційних схем щодо іноземців-контрактників Службу
безпеки / Т. Моісеєва // Урядовий кур’єр. – К., 2015. – 28 верес. (№ 178). –
С. 2.

102. Національному університету "Києво-Могилянська академія" 400
// Освіта. – К., 2015. – 14–21 жовт. (№ 42). – С. 3.
103. Нестерова М.

Когнітивістика

інформаційно-комунікативний

контекст

в

системі

вищої

освіти:

// Вища

освіта

навчальних

умов

/ М. Нестерова

України. – К., 2015. – № 3. – С. 35–40.
104. Нечепоренко М.В.

Про

ефективність

формування мовленнєвої культури студентів / М.В. Нечепоренко // Наукові
записки кафедри педагогіки / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Х.,

ов

2015. – Вип. 38. – C. 199–206.

Розглядається проблема мовної і мовленнєвої культури студентів з позиції

визначення провідної ролі слова, мовленнєвої діяльності в процесі підготовки
майбутніх учителів.

ук

105. Ничкало Н. Кожний форум – це наукова та життєва школа

/ Н. Ничкало // Педагогічна газета. – К., 2015. – Верес.–жовт. (№ 5). – С. 5.

М.

Академік-секретар Відділення професійної освіти та освіти дорослих

України НАПН України Н. Ничкало про VI українсько-польський форум "Освіта для

На

сучасності".

106. Ніженському державному університету імені Миколи Гоголя –

ім.

210 // Освіта. – К., 2015. – 14–21 жовт. (№ 42). – С. 3.
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107. "Освіта для сучасності" // Освіта. – К., 2015. – 16–23 верес.
(№ 36/37). – С. 1.

14–16 вересня

відбувся

VI українсько-польський

форум

"Освіта

для

сучасності", організований Національною академією педагогічних наук України і

Комітетом педагогічних наук Польської академії наук та Національним
педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова.

108. Основа успіхів – наука й інновації // Освіта. – К., 2015. – 23–
30 верес. (№ 38/39). – С. 4.

Наука й інновації Київського національного університету технологій та
дизайну.

109. Павлова О. Г. Теоретичні основи професійної мотивації до
педагогічної діяльності / О. Г. Павлова // Наукові записки кафедри педагогіки

/ Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Х., 2015. – Вип. 38. – C. 214–
222.

Розглядається суть, зміст та структура мотиваційної сфери особистості.

Відзначено багатоаспектність і складність цього явища. Наголошується, що для
підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів і їх професіоналізації

необхідно розвивати мотивацію, яка спонукає до оволодіння професійними
компетенціями.

ов

110. Партнери бізнес-середовищу в досягненні амбітних планів
// Освіта. – К., 2015. – 23–30 верес. (№ 38/39). – С. 4.

Київський національний університет технологій та дизайну виступив з

ініціативою створення Освітнього інвестиційного кластеру легкої промисловості

ук

у місті Києві.

111. Пасічник І. "Столичний" виш на "периферії" / І. Пасічник ;

М.

розмову вів О. Костюченко // День. – К., 2015. – 21 жовт. (№ 190). – С. 8.

Розмова з ректором Острозької академії І. Пасічником – про місію

На

сучасного університету.

112. Пасічник Н.

університеті

ім.

Харківському

Фінансова
в

і

фінансово-правова

дослідженнях
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// Етнічна історія народів Європи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.,
2014. – Вип. 44. – С. 101–107.

Аналізується становлення і розвиток фінансової і фінансово-правової
освіти

в

Харківському

університеті

у

дослідженнях

О. Рославського-

Петровського, К. Фойгта, Д. Багалія, Н. Сумцова, В. Бузескула, М. Чубинського до
п'ятдесятилітнього і столітнього ювілеїв вищого навчального закладу. В цих

історіографічних дослідженнях подано цінне зібрання значного фактичного
матеріалу щодо діяльності кафедр, по яких викладалися дисципліни фінансовоекономічної та фінансово-правової складових та різноманітна інформація про
викладачів курсів фінансового профілю.

113. Планетарність співробітництва // Освіта. – К., 2015. – 23–
30 верес. (№ 38/39). – С. 5.

Міжнародне співробітництво Київського національного університету
технологій та дизайну.

114. Плачинда Т. Професійна підготовка майбутніх фахівців у

контексті євроінтеграції / Т. Плачинда // Наукові записки Кіровоградського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Педагогічні науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 70–72.
115. Половая Н. О.

Безперервна

освіта

як

вектор

розвитку

ов

інформаційного суспільства / Н. О. Половая // Грані. – Дніпропетровськ,
2015. – № 6. – C. 98–102.

Досліджуються особливості розвитку системи вищої освіти в умовах

індустріального та постіндустріального суспільства. В даному контексті оcвiта

ук

poзглядaється як oдин з нaйвaжливiших чинникiв coцiaльнoгo poзвитку, щo
метoдoлoгiчнo

пoв'язaнo

з

кoнцепцiями

"інформаційного

cуcпiльcтвa",

М.

"технoтpoннoї еpи" тoщo.

116. Порівняльний ефект олімпіад // Освіта. – К., 2015. – 23–30 верес.

На

(№ 38/39). – С. 5.

Всеукраїнські студентські олімпіади Київського національного університету

ім.

технологій та дизайну.
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117. Порядок розміщення коштів на депозитних рахунках // Освіта. –
К., 2015. – 16–23 верес. (№ 36/37). – С. 1.

Уряд затвердив механізм розміщення державними та комунальними вищими

та професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних)
рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних

бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг. Про це йдеться у
постанові Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 657.

118. Потапчук Т. Формування у студентів мотивації до вивчення

фольклору у межах навчально-виховного процесу / Т. Потапчук // Вища
школа. – К., 2015. – № 7/8. – С. 82–87

Розкрито особливості формування у студентів мотивації до вивчення
фольклору.

119. Почтовюк А. Б. Основні передумови реформування сфери вищої

освіти / А. Б. Почтовюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. –
Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11, т. 1. – С. 147–152.

Розкрити основні кризові явища сучасної вищої освіти та передумови
необхідності її реформування.

120. Приймаємо і тих, хто працює // Освіта. – К., 2015. – 23–30 верес.
(№ 38/39). – С. 8.

ов

Про заочну дистанційну освіту Київського національного університету
технологій та дизайну.

121. Про стипендії // Освіта України. – К., 2015. – 19 жовт. (№ 42). –

С. 2.

ук

З 1 вересня 2015 року підвищено розмір стипендій учням і студентам. Для

студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, які навчаються за

М.

освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" –
825 гривень на місяць.

На

122. Просянчук В. Освітні парадигми сучасної вищої освіти та

професійної підготовки персоналу в морській галузі / В. Просянчук,

ім.

Л. Герганов // Вища школа. – К., 2015. – № 7/8 (133). – С. 7–15.
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Розглядаються сучасні освітні парадигми підготовки в навчальних закладах
фахівців

вищого

та

професійно-технічного

кваліфікаційного

рівнів

для

морегосподарського комплексу в руслі реформування національної системи освіти.

123. Процишин Н. Кадрове забезпечення педагогічних інститутів
України у 80–90-х роках / Н. Процишин // Наукові записки Кіровоградського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Педагогічні науки. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 46–49.

Проаналізовано стан забезпечення педагогічних інститутів України в 80–
90-х рр. викладацькими кадрами вищої кваліфікації. Досліджено динаміку

кількісних і якісних характеристик їх професорсько-викладацького штату.
Автором

показано,

викладачами

з

що

проблема

науковими

забезпечення

ступенями

педагогічних

залишалась

інститутів

невирішеною

протягом

досліджуваного періоду.

124. Птушка А. С. Основні правила конспектування лекцій у вузах

/ А. С. Птушка // Наукові записки кафедри педагогіки / Харків. нац. ун-т

ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Х., 2015. – Вип. 38. – Х., 2015. – Вип. 38. –
C. 223–228.

Присвячена основним правилам конспектування лекцій у вузах. У статті
докладно розглянуто терміни "лекція" та "конспект". А також детально
проаналізовані види конспектів та основні правила конспектування лекцій.

ов

125. Радул О. Спроби відкриття університетів в Україні в другій

половині XVIII століття / О. Радул // Наукові записки Кіровоградського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

ук

Педагогічні науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 139. – С. 3–10.

У XVIII ст. на території України існувало два вищих навчальних заклади –
університет

і

Києво-Могилянська

академія.

Із

відкриттям

М.

Львівський

Московського університету українська громадськість почала розробляти проекти

На

заснування університетів на території України. Одним із перших був проект
створення університету в Батурині.

ім.

126. Растригіна А.

/ А. Растригіна

// Наукові

Магістратура:
записки
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педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Педагогічні
науки. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 17–21.

Аналіз тенденцій розвитку магістратури, окреслення підходів, що задають
програму діяльності даної інституції та визначення можливостей її ефективного
функціонування у відповідності до потреб сьогодення.

127. Растригіна А.

Перспективи

розвитку

післядипломної

педагогічної освіти в Україні / А. Растригіна, В. Примакова // Наукові
записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені
Володимира

Винниченка.

Педагогічні

науки. –

Кіровоград,

2014. –

Вип. 125. – C. 159–161.

128. Репко І. П.

Педагогічні

основи

національно-патріотичного

виховання студентської молоді / І. П. Репко // Наукові записки кафедри

педагогіки / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Х., 2015. –
Вип. 38. – С. 228–237.

Розглядається мета, компоненти та педагогічні умови національнопатріотичного виховання студентської молоді. Автор розкриває поняття та види

патріотизму; пропонує аналіз педагогічних умов формування національнопатріотичної свідомості, почуттів, переконань, прагнення до діяльності;

характеризує етапи розвитку національно-патріотичної свідомості молоді;

ов

складники розділів національно-патріотичного виховання та шляхи вирішення
окремих проблем цього виховання.

129. Реформа має бути комплексною // Освіта України. – К., 2015. –

12 жовт. (№ 41). – С. 5.

ук

Брифінг заступника глави Адміністрації Президента України Дмитра

Шимківа і першого заступника міністра освіти і науки України Інни Совсун,

М.

присвячений результатам дванадцятого засідання Національної ради реформ.

130. Рибалко Л. С. Самореалізація студентів у процесі формування

На

громадянської позиції / Л. С. Рибалко, О. В. Коломієць // Наукові записки
кафедри педагогіки / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Х., 2015. –

ім.

Вип. 38.– С. 238–245.
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Розглядається мета, компоненти та педагогічні умови національнопатріотичного виховання студентської молоді. Автор розкриває поняття та види

патріотизму; пропонує аналіз педагогічних умов формування національнопатріотичної свідомості, почуттів, переконань, прагнення до діяльності;

характеризує етапи розвитку національно-патріотичної свідомості молоді;
складники розділів національно-патріотичного виховання та шляхи вирішення
окремих проблем цього виховання.

131. Ріжняк Р.

Розвиток

науково-технологічного

забезпечення

формування електронних бібліотек у вищих навчальних закладах / Р. Ріжняк
// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка. Історичні науки. – Кіровоград, 2014. –
Вип. 19. – С. 193–201.

132. Рябець І. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків
з громадськістю у ВНЗ України: етапи становлення / І. В. Рябець // Наукові

записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – К.,

2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 21–
25.

Основні етапи становлення професійної підготовки майбутніх фахівців із
зв’язків з громадськістю в історичному плані та сформульовано критерії, за якими

ов

визначалися ці основні етапи.

133. Садовий М. Деякі шляхи оновленням змісту освіти / М. Садовий

// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка. Педагогічні науки. – Кіровоград, 2015. –

ук

Вип. 135. – C. 27–32.

134. Садовий М. Становлення понять компетенція та компетентність

М.

/ М. Садовий, О. Трифонова // Наукові записки Кіровоградського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Педагогічні

На

науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 11–14.
Погляди

дослідників

на

проблему

понять

"компетенції"

ім.

"компетентність", окреслені основні напрямки їх розвитку на майбутнє.
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135. Саєнко Н. Інформаційна культура як елемент базової культури

майбутнього інженера / Н. Саєнко // Новий колегіум. Проблеми вищої освіти
/ Харків.

нац.

ун-т

радіоелектроніки,

Харків.

нац.

пед.

ун-т

ім.

Г. С. Сковороди. – Х., 2015. – № 3 (81). – С. 41–45.

136. Семенова М. О. Культура читання як

чинник

самоосвіти

студентів вищого педагогічного навчального закладу / М. О. Семенова

// Наукові записки кафедри педагогіки / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна
[та ін.]. – Х., 2015. – Вип. 38. – C. 246–255.

Аналіз поняття "культура читання", яке знаходиться в контексті
сучасного соціокультурного підходу при вивченні педагогічних явищ і фактів.

Обґрунтовано, що вирішенню проблем самоосвіти студентів може сприяти
удосконалення культури читання.

137. Сироткіна А. Забезпечити зміни в системі освіти / А. Сироткіна
// Голос України. – К., 2015. – 7 жовт. (№ 186). – С. 3.

Голова Верховної ради України Р В. Гройсман запропонував у листопаді

провести в парламенті "День освіти" – розглянути пакет законодавчих актів, які
передбачають нагальні зміни в освітянській сфері.

138. Стадник В. Інноваційні підходи до удосконалення системи

підготовки офіцерів запасу для збройних сил України / В. Стадник // Наукові

ов

записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені

Володимира Винниченка. Педагогічні науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141,
ч. 2. – С. 144–148.

139. Стандарт життя в цивілізації / В. Кремень, О. Співаковський,

ук

Н. Ничкало [та ін.] // Освіта. – К., 2015. – 16–23 верес. (№ 36/37). – С. 3.

Наскільки освіта дорослих є актуальним і важливим завданням в Україні і

М.

чому НАПН України надає важливого значення Дням освіти дорослих і виступає

На

одним з її організаторів? Про це розповіли вчені на прес-конференції.

140. Степанець І. О. Взаємозв’язок освітнього і наукового потенціалу

у контексті науково-методичної роботи педагогічного ВНЗ / І. О. Степанець

ім.

// Наукові записки кафедри педагогіки / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна
[та ін.]. – Х., 2015. – Вип. 38. – C. 266–274.
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Розкриваються теоретико-методологічні питання виховної роботи з
розвитку соціальної компетентності студентів з особливими потребами.
Аналізуються зміст такої роботи, визначаються їх особливості. В статті

детально розкривається зміст форм та методів роботи зі студентською

молоддю, що мають обмеження здоров’я, аналізується специфіка їх застосування
у соціально-виховному просторі ВНЗ.

141. Стратегію затверджено // Освіта України. – К., 2015. – 19 жовт.
(№ 42). – С. 4.

Під час відвідання Луганського обласного ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про

стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–
2017 роки".

142. Стрельнікова М. Структура підприємницької компетентності

магістрів спеціальності "бізнес-адміністрування" / М. Стрельнікова // Наукові
записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені

Володимира Винниченка. Педагогічні науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141,
ч. 2. – С. 148–151.

143. Технологічна підсистема // Освіта. – К., 2015. – 23–30 верес.
(№ 38/39). – С. 4.

ов

Про сучасні інформаційні та освітні комунікаційні технології Київського
національного університету технологій та дизайну.

144. Ті, хто робить світ гарнішим // Освіта. – К., 2015. – 23–30 верес.

(№ 38/39). – С. 7.

ук

У Київському національному університеті технологій та дизайну з 1930 р.

ведеться якісна підготовка модельєрів-конструкторів-технологів швейного,

М.

взуттєвого, трикотажного виробництва галузі легкої промисловості.

145. Ткаченко Л. Творити людину для життя і діяльності у

На

суспільстві вільних людей / Л. Ткаченко // Педагогічна газета. – К., 2015. –
Верес.–жовт. (№ 5). – С. 7.

ім.

24 вересня 2015 року на базі КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"

відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Василь Сухомлинський у
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діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості". Фрагменти
доповідей з пленарного засідання педагогічних читань.

146. Угода

з

"Пластом"

// Освіта

України. –

К.,

2015. –

19 жовт. (№ 42). – С. 2.

У День захисника України представники Національної скаутської організації
"Пласт" Ярослав Юрчишин і Міністерство освіти і науки України Сергій Квіт

підписали договір про співпрацю. Пласт протягом тривалого часу залучений до
процесу виховання української молоді та сприяє поліпшенню системи освіти
зокрема у напрямі патріотичного виховання.

147. У МОН відбулося чергове засідання Цільової команди реформ
// Вища школа. – К., 2015. – № 7/8 (133). – С. 3–4.

27 липня 2015 року відбулося третє засідання Цільової команди реформ при

МОН України за участі першого заступника міністра освіти і науки І. Совсун,
заступника міністра П. Полянського, голови Комітету з питань науки і освіти
Верховної Ради України Л. Гриневич, експертів.

148. Уряд запровадив іменні стипендії Андрея Шептицького // Вища
школа. – К., 2015. – № 7/8 (133). – С. 6.

У день 150-ліття з дня народження Митрополита Андрея Шептицького

Уряд України ухвалив рішення щодо встановлення 20 іменних стипендій імені
Андрея Шептицького. Ці стипендії символізуватимуть два провідних спрямування

ов

великого митрополита: за всеукраїнську єдність і за просвіту народу. Стипендії
будуть

присуджуватися

магістрантам

з

західноукраїнських

вишів,

які

робитимуть магістерські дослідження в університетах Півдня і Сходу країни, і

тим юнакам і дівчатам з Східної та Південної України, які досліджуватимуть

ук

Західну Україну у вишах цього регіону. Стипендії для 20 студентів будуть
присуджуватися на рік у розмірі 2200 гривень на місяць.

М.

149. Хмелевська Л. Найактуальніші професії, які потрібні всім,

надають у Київському коледжі КНУТД / Л. Хмелевська // Освіта. – К., 2015. –

150. Чурсін М. Постсуспільства в контексті цілей освітньої діяльності

ім.

На

23–30 верес. (№ 38/39). – С. 9.

/ М. Чурсін // Вища школа. – К., 2015. – № 7/8 (133). – С. 28–37.
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У контексті завдань системи освіти з підготовки молоді до діяльності у
майбутньому

розглядаються

виміри

інформаційного

суспільства,

які

характеризуються як постсуспільства. Розкривається радикалізм цих суспільств,

що створюють нові виклики людській природі, вимагають переосмислення
методологічних засад освітньої діяльності.

151. Чучилина Е. С.

Основные

индикаторы

профессиональной

успешности молодых специалистов в современном украинском обществе
/ Е. С. Чучилина // Грані. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6. – C. 115–121.

В результате кластерного анализа выделено три основные группы молодых
специалистов с точки зрения их профессиональной успешности: "успешные",
"растущие"

и

"номинальные".

Построение

грамотной

стратегии

профессионального успеха и развития компетенций затрагивает большое

количество факторов, профессиональных, личных и других. Совокупность
факторов на макро-, мезо- и микроуровнях заслуживает дальнейшего анализа.

152. Швирка В.

Потенціал

дистанційного

навчання

у

вищих

навчальних закладах Сходу України (сучасні реалії) / В. Швирка // Вища
школа. – К., 2015. – № 7/8 (133). – С. 66–72.

Досліджено потенціал дистанційного навчання в сучасних соціальнополітичних умовах Сходу України. Дистанційне навчання розглядається як якісно

новий, прогресивний вид навчання, який виник в останній третині XX ст. завдяки

ов

новим технологічним можливостям.

153. VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності"

// Педагогічна газета. – К., 2015. – Верес.–жовт. (№ 5). – С. 1.
14–16 вересня

відбувся

VI українсько-польський

форум

"Освіта

для

ук

сучасності", організований Національною академією педагогічних наук України і
Комітетом педагогічних наук Польської академії наук та Національним

М.

педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова.

154. Штефан Л.

Організація

виховної

роботи

з

іноземними

На

студентами на засадах акультураційного підходу / Л. Штефан // Новий

ім.

колегіум. Проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки,
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Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х., 2015. – № 3 (81). – С. 32–
35.

155. Щербак О. Надважлива співпраця / О. Щербак // Педагогічна
газета. – К., 2015. – Верес.–жовт. (№ 5). – С. 4.

Член-кореспондент НАПН України, директор Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка про VI українсько-польський
форум "Освіта для сучасності".

156. Щодо іспиту з іноземної // Освіта України. – К., 2015. – 19 жовт.
(№ 42). – С. 2.

Ураховуючи звернення громадських організацій, батьків та учнів щодо

наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940 "Про
проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної

середньої освіти у 2015–2016 навчальному році" внесено зміни. У МОН
наголошують: державна підсумкова атестація з іноземної мови є обов’язковою та
проводитиметься у навчальних закладах. Державну підсумкову атестацію

випускників загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня буде проведено з 5 по
30 травня 2016 року.

157. Юзич М. "Під капелюхом" Сікорського / М. Юзич // День. – К.,

2015. – 16–17 жовт. (№ 187/188). – С. 13.

Записки "Дня" з чотириденного фестивалю інноваційних проектів у

ов

Київському політехнічному інституті.

Глобалізація

158. Диев В. С. Российский университет в условиях глобализации:

ук

некоторые характеристики модели управления [Электронный ресурс]

/ В. С. Диев // Философия образования. – Новосибирск, 2015. – № 5. – С. 33–
Режим

22.10.15.

доступа:

http://www.phil-ed.ru/images/pdf/2015_5_62.pdf. –

М.

39. –

На

Глобализация существенно повлияла на модель управления российской

высшей школой, причем это касается не только тех вузов, которые участвуют в

ім.

программе попадания в ТОП-100. В качестве образца управления высшей школой
сегодня используется модель управления крупной корпорацией. Во многом это
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оправданно, поскольку такой подход доказал свою эффективность в глобальной

экономике, однако его реализация вызывает ряд противоречивых тенденций.
Позитивной тенденцией автор считает постепенный уход от выборов ректоров.

К негативным тенденциям он относит усиление контроля над вузами со стороны
Министерства образования и науки, а также существенное снижение роли
ученого совета вуза и утрату факультетской автономии.

159. Костина Е. А. Кросс-культурность в философской мысли как
основа

кросс-культурности

в

образовании

[Электронный

ресурс]

/ Е. А. Костина // Философия образования. – Новосибирск, 2015. – № 5. –
С. 84–100. – Режим доступа: http://www.phil-ed.ru/images/pdf/2015_5_62.pdf. –
22.10.15.

В настоящее время в педагогической науке формируется новая идеология

развития образования, в основе которой лежит мировой уровень культурного

развития, усиливающий процессы глобализации. На основе идеи диалога культур

принципиальное значение придается механизму культурного отбора – мирного
заимствования передового опыта различных стран. Для реализации данной задачи
необходимо

философское

осмысление

кросс-культурности,

что

позволит

обеспечить безболезненное вхождение данного явления в образовательный процесс
высшей школы Российской Федерации.

160. Маджуга А. Г.
человека

ов

ментальность

Фрактальная

третьего

педагогика:

тысячелетия

ноуменальная

[Электронный

ресурс]

/ А. Г. Маджуга, И. А. Синицина // Философия образования. – Новосибирск,
2015. –

№ 5. –

С. 74–83. –

Режим

доступа:

http://www.phil-

ук

ed.ru/images/pdf/2015_5_62.pdf. – 22.10.15.

Представления об образовании как способе трансляции знаний не отвечают

М.

вызовам современности, поскольку методологические установки и практически
реализуемые дидактические формы, методы и средства в большей степени
соответствуют парадигме классической и неклассической рациональности, в то

На

время как постнеклассическая действительность утверждает иные цели и

ім.

приоритеты. Авторы теоретически обосновывают необходимость введения в
категориальный аппарат современного социально-гуманитарного знания понятия
"фрактальная

педагогика",

которое
36
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естественнонаучные и социально-гуманитарные представления о человеке как
многомерном феномене, обосновать выбор средств, обеспечивающих раскрытие
реальных и потенциальных возможностей и самореализацию личности.

161. Похресник А. Чи варто очікувати на переорієнтацію сучасної

вищої освіти у напрямі техно- і нанотехнонаук? / А. Похресник // Вища
школа. – К., 2015. – № 7/8 (133). – С. 38–46.

Досліджено позитивні й негативні наслідки широкого використання
термінів "технонауки" і "нанотехнонауки" у вищій школі. Доведено, що вони

мають обмежений креативний потенціал і недоліки у змісті. Запропоновано
раціонально використовувати термін "нанотехнології" і створювати їх екологічно
безпечний варіант – ноотехнології.

162. Разумов В. И. Новые интеллектуальные технологии в обучении
[Электронный

ресурс]

/ В. И. Разумов,

В. П. Сизиков

// Философия

образования. – Новосибирск, 2015. – № 5. – С. 11–24. – Режим доступа:
http://www.phil-ed.ru/images/pdf/2015_5_62.pdf. – 22.10.15.

Проблема места и роли науки и образования в мировом системном кризисе,

обусловленном переходом человечества в новую эпоху; необходимости смены
стратегии развития цивилизации с экстенсивной на интенсивную, для чего
требуются радикальные усовершенствования интеллекта.

Інновації в освіті

ов

163. Білоус В. С.

Інноваційна

діяльність

бібліотеки

щодо

інформаційного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень
/ В. С. Білоус

// В

помощь

работнику

НТБ :

экспресс-подборка. –

ук

Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 26–32.
Університетська

бібліотека

Вінницького

державного

педагогічного

М.

університету імені М. Коцюбинського.

164. Вайда Л. Освітньо-виховні інновації як соціально-педагогічне

На

явище:

до

проблеми

термінології

/ Л. Вайда

// Наукові

записки

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира

ім.

Винниченка. Педагогічні науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 76–79.
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165. Дементьев М. С.

самообучение

как

Проект

основное

ноотехнология

направление

–

непрерывное

реорганизации

образования

/ М. С. Дементьев, И. В. Мищенко, Д. М. Дементьева // Alma mater. Вестник
высшей школы. – М., 2015. – № 9. – C. 27–30.
Рассмотрена

современная

система

образования

России,

основанная

главным образом на получении учащимися конкретного предметного знания.

Отмечено несоответствие современного образования научно-техническому
процессу из-за экспоненциального роста значимой информации. Сделан авторский
вывод о том, что более перспективным направлением представляется заложение

в основу образования системы (технологии) самостоятельного приобретения
знаний в течение всей жизни, в т.ч. в период трудовой деятельности. На

обсуждение научно-педагогическим сообществом вынесены три перспективные
составляющие

образования:

общие

знания,

методы

самообразования

и

профессиональная часть. Авторами также представлен возможный прогноз
появления относительно новых направлений развития педагогики.

166. Канке В. А. Компетенции в свете метанауки / В. А. Канке // Alma
mater. Вестник высшей школы. – М., 2015. – № 9. – C. 44–48.

Определен "ключ" к пониманию учебных компетенций, каковым является

метанаука. Она выступает как теория концептуальной трансдукции, которая
включает

интратеоретическую,

интертеоретическую

и

ов

интерфилотеоретическую трансдукцию.

167. Левицька Л. Особливості розвитку полікультурної освіти в

університетах України / Л. Левицька // Наукові записки Кіровоградського

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

ук

Педагогічні науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 158–161.

М.

168. Машкіна С. Культурологічний підхід як методологічна основа

інноваційної діяльності вищого навчального закладу / С. Машкіна // Наукові

На

записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені
Володимира

Винниченка.

Педагогічні

ім.

Вип. 135. – C. 167–171.
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Аналіз культурологічного підходу як одного з ключових у розмаїтті

методологічних засад і відповідних їм предметних полів у вибудовуванні
інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, беручи до уваги особливості
розвитку

сучасної

освіти

та

мінливість

соціокультурної

ситуації

у

глобалізованому світі.

169. Осипов М. Ю.

Проблемы

проектирования

основных

образовательных программ высшего образования с учетом требования

систем менеджмента качества / М. Ю. Осипов // Alma mater. Вестник высшей
школы. – М., 2015. – № 9. – C. 88–94.
Рассмотрена

проблема

проектирования

основных

образовательных

программ в современных условиях – одна из актуальных проблем, стоящих перед

современным образованием. Проанализированы особенности проектирования
профессиональных образовательных программ с учетом требования системы
менеджмента качества. Сделан вывод о том, что использование систем
менеджмента

качества

позволяет

более

эффективно

осуществлять

проектирование основных образовательных программ. Также представлена
оптимальная

технология

предусмотренных

формирования

федеральными

и

оценивания

государственными

компетенций,

образовательными

стандартами.

170. Разумов В. И.

Инновационное

развитие:

вызов

науке

и

ов

образованию / В. И. Разумов // Alma mater. Вестник высшей школы. – М.,
2015. – № 9. – C. 39–43.

Анализ проблемы замедленного инновационного развития РФ. Предпринята

попытка ответить на вопрос, почему до настоящего времени инновации не стали

ук

фактором, определяющим стратегию развития страны. По мнению автора,
наука

и

образование
пока

не

РФ,

подвергшись

создали

М.

трансформации,

в

серьезной

необходимой

бюрократической

культурной

базы

для

трансформации общества в инновационную эпоху. Для перехода в эту фазу

На

необходимо развитие новых интеллектуальных технологий. В связи с этим

ім.

автором исследованы социальные подсистемы и новые интеллектуальные
технологии, способные выступить модераторами для перехода к эпохе
инновационного развития. Предложены, в частности, категориально-системная
39
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методология, теория динамических информационных систем, организационнодеятельностная игра Инсейфинг. Проанализирован опыт развития таковых в
вузах.

171. Соловьев А. А. Сциентизм и антисциентизм в образовании

/ А. А. Соловьев // Alma mater. Вестник высшей школы. – М., 2015. – № 9. –
C. 48–50.

Представлено

аналитическое

исследование

феномена

научно-

образовательного прогресса. Выявлены основные противоречия организации

учебно-образовательного процесса. Проанализированы такие аспекты научнообразовательного прогресса, как распространение научного знания, практическая

применимость науки, развитие университетского образования с выявлением целей

такового. Дано определение таких направлений науки, как сциентизм и
антисциентизм применительно к образованию. В качестве оснований поддержки
научного

содержания

образования

указываются

такие

факторы,

как

распространение научного знания, практическая применимость науки, развитие

университетского образования. Как аргументы против науки в образовательной
деятельности

автор

рассматривает

опасность

утраты

традиционных

культурных ценностей, отсутствие всеобщности научного знания, низкую
применимость науки в нематериальных сферах.

172. Стародубцев В. А. Неформальный путь публикации учебных

ов

пособий / В. А. Стародубцев, Я. Цзюй // Alma mater. Вестник высшей
школы. – М., 2015. – № 9. – C. 100–104.
Рассмотрены

возможности

использования

технологии

блогов

для

публикации мультимедийных учебно-методических пособий по лицензиям Creative

ук

Commons в открытой информационно-коммуникационной среде. Указанный путь
позволяет реализовать академическое право преподавателя на выбор путей,
и

технологий

достижения

заданных

М.

средств

ФГОС

ВПО

результатов

образования. Сделан вывод о том, что этот путь способствует личностному

На

профессиональному формированию преподавателя, развитию его социальной
активности, субъектности и персонализации в глобальной информационносреде,

ім.

коммуникационной

давая

в

целом

конкурентоспособности.
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173. Федоренко Н. І. Використання інноваційних технологій у вищій

школі як шлях формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців
/ Н. І. Федоренко // Грані. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6. – C. 103–108.

Розкрито особливості впровадження інноваційних технологій навчання в
освітній процес вищої школи та зазначено їх вплив на формування професійних

умінь та навичок у студентів. У роботі також ілюструються результати

особистого дослідження щодо ефективності використання тренінгових та
мультимедійних технологій в навчальному процесі вищої школи на прикладі ДВНЗ
"Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана".

174. Харківська А. Інноваційна діяльність ВНЗ у регіональній
освітній

системі

/ А. Харківська

// Наукові

записки

Кіровоградського

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Педагогічні науки. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 15–19.

Розглянуто основні аспекти інноваційної діяльності ВНЗ у регіональній

освітній системі. Проаналізовано основні тенденції розвитку інноваційної
діяльності ВНЗ в умовах мультикультурності сучасної освіти. Розглянуто
поняття, "освітня система" та "регіональна освітня система".

175. Illiashenko S. M. Knowledge management as a basis for company’s

innovative development / S. M. Illiashenko, Y. S. Shipulina, N. S. Illiashenko

ов

// Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. – № 6. – C. 173–181.

Управління знаннями як основа інноваційного розвитку підприємства.

176. Бахчиванжи Г. П.

ук

університетської
національного

бібліотеки

університету.

Рейтинги

Інформаційно-аналітичний

/ Г. П. Бахчиванжи

Бібліотекознавство,

// Вісник

сектор

Одеського

бібліографознавство,

М.

книгознавство. / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. –
Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 93–100.

На

Наукометричні платформи НБ Одеського національного університету імені

ім.

І. І. Мечникова.
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177. Егоршин А. П. Мониторинг эффективности вузов: мифы и
реальность

/ А. П. Егоршин,

И. А. Гладышева

// Высшее

образование

сегодня : реформы, нововведения, опыт. – М., 2015. – № 8. – С. 2–9.

178. Когут І. Рейтинги університетів: як правильно читати / І. Когут
// Дзеркало тижня. – К., 2015. – 10–14 жовт. (№ 38). – С. 10.

179. Костирко Т. М. Наукометричний аналіз дисертаційного фонду
Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності

науковців університету / Т. М. Костирко, І. В. Бондар // Вісник Одеського
національного

університету.

Бібліотекознавство,

бібліографознавство,

книгознавство / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О., 2014. – Т. 19,
вип. 1 (11). – C. 104–118.
Використовуючи
дисертаційний

фонд

сучасні

методи

Наукової

бібліотеки

наукометрії,

Національного

проаналізовано
університету

кораблебудування імені адмірала Макарова.

180. Круглов В. И. Система качества в учреждениях высшего и

среднего профессионального образования / В. И. Круглов, О. А. Горленко,
Т. П. Можаева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения,
опыт. – М., 2015. – № 8. – С. 10–13.

181. Лукашевич Т. Публікаційна активність країн СНД та Балтії

ов

згідно з бібліометричною базою даних Scopus / Т. Лукашевич // В помощь
работнику НТБ : экспресс-подборка. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. –
С. 26–32.

182. Майоров А. Н. Информационное обеспечение и статистика

ук

системы образования. Проблемы доступности и перспективы снижения

М.

административной нагрузки / А. Н. Майоров // Alma mater. Вестник высшей
школы. – М., 2015. – № 9. – C. 31–38.
Рассмотрена проблема сокращения потока отчетной документации в

На

системе образования всех уровней, которая является актуальной не только для

ім.

РФ. В статье дается анализ структуры современного информационного
обеспечения образования, выявляются его избыточность, несовершенство
методологии сбора, обработки и обеспечения доступности информации в системе
42
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управления образованием, проблем архивации и хранения, доступа к базам данных.
Даны рекомендации по совершенствованию информационного обеспечения и
статистики в системе образования.

183. Мороз Н. В. Механізм розповсюдження наукових публікацій у
глобальній науковій мережі (на прикладі наукових журналів ЧДІЕУ)
/ Н. В. Мороз

// Вісник

Одеського

національного

університету.

Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одеський нац. ун-т
ім. І. І. Мечникова. – О., 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 122–126.

У доповіді розкриваються основні шляхи розповсюдження наукових
публікацій Чернігівського державного інституту економіки і управління (ЧДІЕУ).

184. Пасічник Н. Моніторинг якості освіти на міжнародному рівні

(індикатори освіти OECP 2014 року) / Н. Пасічник, Р. Ріжняк // Наукові
записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені

Володимира Винниченка. Педагогічні науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141,
ч. 1. – С. 11–14.

185. Попов Л. В.

Мониторинг

эффективности

деятельности

образовательных организаций высшего образования / Л. В. Попов // Вестник

Московского университета. Сер. 20. Педагогическое образование / Москов.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2015. – № 1. – С. 3–32.
инструмент

оценки

ов

Новый

деятельности

образовательных

вузов

–

мониторинг

организаций

высшего

эффективности

образования.

Рассматриваются концептуальные и практические моменты мониторинга и
работы Межведомственной комиссии по его проведению, оцениваются его плюсы

ук

и минусы, а также возможные направления развития этой деятельности.
186. Попов Л. В.

Оценка

вузов

КНР

в

национальных

и

М.

международных рейтингах / Л. В. Попов, Х. Шао // Вестник Московского
университета. Сер. 20. Педагогическое образование / Москов. гос. ун-т

На

им. М. В. Ломоносова. – М., 2015. – № 2. – С. 99–116.
Излагаются некоторые аспекты развития высшего образования в КНР,

ім.

рассматриваются рейтинги вузов и оценка вузов страны в национальных и
основных международных рейтингах.
43

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

187. Рейтинг

QS

BRICS:

побороться

с

Поднебесной

// Университетская книга. Universitas. – М., 2015. – № 7. – С. 67–69.

Российские вузы незначительно ухудшили свои позиции в QS University
Rankings стран БРИКС после удвоения числа оцениваемых учебных заведений. Тем

не менее они показали неплохой рост по отношению к собственным показателям

прошлых лет. Основные факторы продвижения отечественных университетов на
мировом рынке образования обсудили на площадке МИА "Россия сегодня".

188. Савенкова Л. В. Персональні сайти вчених у інформаційному

середовищі університетської бібліотеки / Л. В. Савенкова // Вісник Одеського
національного

університету.

Бібліотекознавство,

бібліографознавство,

книгознавство / Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – О., 2014. – Т. 19,
вип. 1 (11). – C. 153–160.

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова.

189. Садков В. Г. От оценки эффективности высших учебных
заведений к формированию в России целостной многоуровневой системы
мониторинга

качества

и

эффективности

образования

/ В. Г. Садков,

Д. В. Аронов, П. Н. Машегов // Alma mater. Вестник высшей школы. – М.,
2015. – № 9. – C. 82–88.

ов

Представлен детальный анализ ситуации, сложившейся в управлении
высшим образованием России касательно сферы формирования системы
показателей,

используемых

при

определении

рейтинга

конкретного

вуза.

Авторами предложена целостная концепция формирования многоуровневой

ук

системы мониторинга качества и эффективности образования в системе

"преподаватель – вуз – министерство". Предложен авторский вариант системы

М.

критериев оценки качества и эффективности совместной деятельности высших
учебных заведений и Министерства образования и науки РФ.

На

190. Сацик В. У пошуку ефективної стратегії розвитку вищої освіти в

Україні (аналіз можливостей та обмежувальних факторів) / В. Сацик // Вища

ім.

освіта України. – К., 2015. – № 3 (58). – С. 40–53.
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Розглянуто ключові

фактори міжнародної конкурентоспроможності

університетів та виділено критично важливу роль держави для розбудови
ефективного університетського сектору.

191. Шевченко А. В. Напрямки підвищення конкурентоспроможності
навчального

закладу

/ А. В. Шевченко,

А. С. Шворак

// Формування

ринкових відносин в Україні. – К., 2015. – № 6 (169). – С. 78–82.

Обґрунтовано необхідність створення спільної цінності, яка дозволить
забезпечити конкурентну перевагу вищому навчальному закладу для всіх учасників
освітнього процесу.

192. Юрасова М. В. Разработка критериев эффективности программ
дополнительного

профессионального

/ М. В. Юрасова

// Вестник

образования

Московского

в

вузах

университета.

России

Сер. 20.

Педагогическое образование / Москов. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.,
2015. – № 2. – С. 72–92.

Рассматриваются различные подходы российских вузов к оценке качества

дополнительного профессионального образования, в том числе для педагогических
кадров.

Наука за кордоном

193. Абліцов В. Львів вітає лауреата Нобелівської премії / В. Абліцов

ов

// Голос України. – К., 2015. – 29 верес. (№ 180). – С. 3.

Столиця української Галичини вітає єдиного народженого в Україні

здравствуючого нобеліанта хіміка Роалда Гоффманна.

194. Базылев В. Н.

Академическое

письмо

в

учебно-

ук

профессиональной деятельности бакалавра / В. Н. Базылев // Alma mater.
Вестник высшей школы. – М., 2015. – № 9. – C. 95–100.

М.

Раскрыт статус академического письма как дисциплины в университетской

системе учебного планирования. Обсуждаются цели обучения академическому

На

письму и способам представления учебного материала. Описан процесс работы по
освоению академического письма, также осуществлено его методическое

ім.

моделирование. Предложена линейная аранжировка академического письма от
бакалавриата до аспирантуры, выявлена структура соответствующей работы.
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195. Горшкова О. О. Концепция подготовки студентов инженерного

вуза

к

исследовательской

деятельности

/ О. О. Горшкова

// Высшее

образование сегодня : реформы, нововведения, опыт. – М., 2015. – № 8. –
С. 18–21.

196. Грачев О. А. Национальные академии наук европейских стран:
науковедческий

анализ

/ О. А. Грачев,

В. И. Хоревин

// Наука

та

наукознавство. – К., 2015. – № 2 (88). – С. 99–112.

Сравнительный научный анализ национальных академий наук 48 европейских

стран сделан на основании сведений, что содержались на веб-сайтах в 2014–
2015 гг.

197. Дикусар А. И. Сравнительный анализ взаимосвязи между наукой
и социально-экономическим развитием общества в странах ЕС и СНГ

/ А. И. Дикусар, Р. Кужба // Наука та наукознавство. – К., 2015. – № 2 (88). –
С. 51–57.

Анализируются тенденции развития различных отраслей знаний на
мировом, региональном, и национальном уровне в таких странах как Украина,
Молдова, Литва и Румыния.

198. Каневский П. С.

Всероссийский

фестиваль

науки

глазами

социологов / П. С. Каневский, Е. Н. Новосёлова // Вестник Московского

ов

университета. Сер. 18. Социология и политология. / Москов. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова. – М., 2015. – № 2. – С. 280–286.

Фестиваль науки – один из самых эффективных, используемых во всем мире

способов привлечения общественного внимания к науке. В данной статье авторы

ук

рассматривают данный способ популяризации науки на примере мероприятий
одного

из

старейших

участников

Фестиваля

науки

в

городе

Москве

М.

социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В статье идет речь
о прошедших с 10–12 октября 2014 г. выставках, открытых лекциях и других

На

мероприятиях, подготовленных социологическим факультетом в год своего 25-

ім.

летнего юбилея.
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199. Кулик Н. Право на правду, або Людиноцентризм Світлани

Алексієвич / Н. Кулик // Освіта України. – К., 2015. – 19 жовт. (№ 42). –
С. 14–15.

Нобелівську премію з літератури отримала відома письменниця з Білорусі
Світлана Алексієвич.

200. Попова А. О. Организация НИОКР в американских корпорациях:

основные структурные формы и новые модели / А. О. Попова // США –
Канада. Экономика, политика, культура. – М., 2015. – № 5 (545). – С. 82–100.
Представлен
американских

общий

обзор основных

корпорациях,

форм организации

сравниваются

НИОКР в

централизованные

и

децентрализованные структуры. Кроме того, рассматриваются вопросы выбора

эффективной модели организации научно-исследовательской деятельности,
направленной на достижение конкурентных преимуществ предприятий в

современной международной инновационной среде на примерах компаний, занятых
в отрасли информационных технологий и фармацевтических корпораций.

201. Столярова О. Е. История и философия науки versus STS
/ О. Е. Столярова // Вопросы философии. – М., 2015. – № 7. – C. 73–83.

Рассматриваются постпозитивистские программы "история и философия

науки" (HPS) и “исследования науки и технологии” (STS). Сравнительный анализ
данных программ связан с ключевой для постпозитивизма проблемой контекста.

ов

202. Терех Н. Нобелевскую премию по физике поровну разделят

между собой канадец Артур Макдоналд и японец Такааки Кадзита. Сумма

денежного вознаграждения в этом году составит около 950 тысяч долларов.

ук

/ Н. Терех // Факты и комментарии. – К., 2015. – 7 окт. (№ 183). – С. 3.
203. Шитов С. Б.

Подготовка

креативных

компетентных

М.

специалистов-исследователей в обществе знания / С. Б. Шитов // Высшее
образование сегодня. – М., 2015. – № 8. – С. 22–25.

На

204. Шостак И. Проблемы охраны произведений преподавателей

/ И. Шостак // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные

ім.

права. – М., 2015. – № 8. – С. 4–12.
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Исследуются вопросы охраны произведений, создаваемых педагогическими
работниками высших учебных заведений в ходе своей трудовой деятельности. В

частности, рассматривается вопрос об отнесении таких произведений (учебных
пособий, рабочих программ и т.д.) к служебным, о распределении прав между

преподавателем (работником) и вузом (работодателем). Кроме того, в статье

анализируется вопрос выплаты вознаграждения преподавателям за такие
произведения, регулирование указанных отношений в локальных актах вуза.

Наука в Україні

205. Астахова В. И. Научная школа в вузе: проблемы возрозждения
/ В. И. Астахова // Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.

№ 1101 :

Сер.:

"Соціологічні

дослідження

сучасного

суспільства: методологія, теорія, методи", вип. 32. – Х., 2014. – С. 195–198.

Дается авторская трактовка сущности научной школы, раскрываются

особенности функционирования научных школ в условиях современных социальных
трансформаций.

206. Базовий – урядовий законопроект / Л. Гриневич, С. Квіт,
І. Кириленко [та ін.] ; шпальти підгот.: Дмитро Шульга // Освіта України. –
К., 2015. – 12 жовт. (№ 41). – С. 6–7.

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти відбулося

обговорення законопроектів "Про наукову і науково-технічну діяльність". В
взяли

участь

ов

обговоренні

Л. Гриневич,

С. Квіт,

І. Кириленко,

М. Стріха,

А. Загородній, Н. Шульга, О. Скрипник (фрагменти виступів).

207. 80-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Єгорова

ук

// Вісник Національної академії наук України. – К., 2015. – № 8. – C. 107.

208. 80-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Клименка

М.

// Вісник Національної академії наук України. – К., 2015. – № 8. – C. 108.

209. Галата С. Велика ідея. Молоді науковці створюють інноваційні

На

розробки, здатні змінити життя людства / С. Галата // Освіта України. – К.,
2015. – 5 жовт. (№ 40). – С. 6.

ім.

Про щорічний інноваційний форум Social Good Summit, який проводить

програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) і КНУ імені Тараса
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Шевченка. У стінах університету розповідали про свої ідеї, проекти і розробки та
змагалися за право представляти Україну на глобальному форумі у Нью-Йорку.

210. Галата С. Танк на "гарантії" / С. Галата // Освіта України. – К.,
2015. – 5 жовт. (№ 40). – С. 9.

Про виставку "Зброя і безпека–2015". На виставці свої розробки та ідеї
демонстрували українські університети. Серед дев’ятнадцяти представлених

розробок КНУ імені Тараса Шевченка одна з найцікавіших –скелет-трансформер.
Його

винахідник

–

завідувач

науково-дослідної

лабораторії

факультету

кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка Євген Осадчий – продовжує роботу над
удосконаленням винаходу.

211. Геза А. В. Основні етапи обчислювальної техніки як підгрунтя
для

становлення

та

розвитку

кібернетики

/ А. В. Геза

// Наука

та

наукознавство. – К., 2015. – № 2 (88). – С. 134–140.

212. Горобець Ю. І. Його любов – фізика (до 85-річчя академіка НАН
України

В. Г. Бар’яхтара)

/ Ю. І. Горобець,

І. В. Лежненко

// Вісник

Національної академії наук України. – К., 2015. – № 8. – C. 100–105.

213. Грант–2015 // Освіта України. – К., 2015. – 12 жовт. (№ 41). –
С. 2.

Гранти мають бути доступними для наукових установ: так вважає МОН

ов

України і це передбачено урядовим законопроектом "Про наукову і науковотехнічну діяльність". Про це заявив заступник міністра освіти і науки Максим

Стріха під час брифінгу в рамках міжнародної науково-практичної конференції
"GRANT-2015".

ук

214. Гриневич Л.

"Мета

–

входження

до

європейського

дослідницького простору" : бліц-інтерв’ю / Л. Гриневич // Урядовий кур’єр. –

М.

К., 2015. – 7 жовт. (№ 186). – С. 5.

Документ, який називають кабмінівським, готувало МОН України на основі

На

законопроекту, ініційованого народними депутатами на чолі з Лілею Гриневич.

ім.

Про новації в законі.
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215. Загородній А. Наука не зважає на кордони / А. Загородній ;

розмову вела Марія Призіглей // Урядовий кур’єр. – К., 2015. – 20 жовт.
(№ 194). – С. 1, 5.

Про стан та перспективи міждержавної наукової діяльності розповів віцепрезидент НАНУ академік Анатолій Загородній.

216. Ільницький Д. Науково-освітнє державно-приватне партнерство

– запорука міжнародної конкурентоспроможності / Д. Ільницький // Журнал

європейської економіки / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14,
№ 2. – C. 128–148.

Для створення передумов активізації в Україні науково-освітнього
державно-приватного партнерства (далі – НОДПП) в роботі проведено
узагальнення теорії та світового досвіду, яких бракує у вітчизняній науковій

періодиці. У вітчизняній науковій періодиці цілу низку праць присвячено державноприватному партнерству (далі – ДПП), але серед них бракує тих, які присвячено
науці та освіті, що засвідчує нерозуміння актуальності їх розвитку в умовах
загострення міжнародної конкуренції в глобальній економіці знань.

217. Каленюк І. Орієнтири реформ в освіті та науці / І. Каленюк
// Дзеркало тижня. – К., 2015. – 17–23 жовт. (№ 39). – С. 12.

Реформування в системі освіти і науки. Автор зупинився на деяких

ов

проблемах, котрі мають принципове значення. Одним із широко заявлених
напрямів реформування фігурує необхідність оптимізації мережі. Без пояснень, у

чому її основний сенс, мета. А по суті, все зводиться до зменшення кількості

навчальних закладів. Це можна було зрозуміти в умовах воєнного часу і труднощів

для країни, але ж про оптимізацію, під якою, фактично, мається на увазі

ук

скорочення, говорять уже давно. Тим часом державницьке бачення має

М.

ґрунтуватися на певних принципах. Попри велику кількість нормативних актів у

царині освіти, на жаль, залишається багато питань щодо орієнтирів та
механізмів стратегічного її розвитку. Це не нормально, коли прихід кожної нової

На

влади кардинально змінює пріоритети і, знову-таки, на жаль, під гаслами реформ

ім.

починає ламати систему.

218. Керівникам ВНЗ // Освіта України. – К., 2015. – 12 жовт.

(№ 41). – С. 2.
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Гранти мають бути доступними для наукових установ: так вважає МОН

України і це передбачено урядовим законопроектом "Про наукову і науковотехнічну діяльність". Про це заявив заступник міністра освіти і науки Максим

Стріха під час брифінгу в рамках міжнародної науково-практичної конференції
"GRANT-2015".

219. Коваленко І. М. Граничні задачі життя (до 90-річчя академіка
НАН

України

В. С. Королюка)

/ І. М. Коваленко,

О. А. Летичевський,

І. В. Сергієнко // Вісник Національної академії наук України. – К., 2015. –
№ 8. – C. 95–99.

220. Ковальов В. Розвиток концепції соціально-трудових відносин у
світлі вчення академіка В. І. Вернадського / В. Ковальов // Україна: аспекти
праці. – К., 2015. – № 5. – С. 12–19.

221. Костюченко Ю. Нобель – 2015: територія змін і розвитку
/ Ю. Костюченко // День. – К., 2015. – 9–10 жовт. (№ 184/185). – С. 10.

Вийти із зони абсурду в простір розуму – завдання науки. Світова
справляється. А українська?

222. Кришталь О. О. Творчість як вікно у підсвідомість (інтерв’ю з
академіком НАН України О. О. Кришталем) / О. О. Кришталь ; розмову вела

О. Мележик // Вісник Національної академії наук України. – К., 2015. –

ов

№ 9. – C. 13–20.

223. Кулик М. Леонид Кучма: "Если государство поддерживает

развитие отечественной науки и технологий, у него есть будущее" / М. Кулик
// Факты и комментарии. – К., 2015. – 7 окт. (№ 183). – С. 3.

ук

Президент Украины (1994–2005 гг.) вручил стипендии фонда "Украина" по

10 тыс. 800 гривен пятерым студентам Киевского национального авиационного

М.

университета.

224. Кургаєв О. П. До питання інформаційної підтримки наукових

На

досліджень / О. П. Кургаєв, О. В. Палагін // Вісник Національної академії
наук України. – К., 2015. – № 8. – C. 33–48.

ім.

Запропоновано

оновлену

інформаційно-знаннєву

інфраструктуру

функціонування знань у суспільстві, що технологічно забезпечує продуктивну
51
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взаємодію всіх її компонентів в умовах, сприятливих як для прогресу самої науки,
так і для розвитку креативного суспільства.

225. Локтєв В. М. Збереження острівців сучасної науки в Україні –
патріотичний обов’язок інтелектуалів / В. М. Локтєв // Вісник Національної
академії наук України. – К., 2015. – № 9. – C. 3–12.

Автор розмірковує про закономірності розвитку науки, про роль наукової

сфери як галузі, де основним виробничим засобом є інтелект, про взаємовідносини

науки, з одного боку, із суспільством, а з іншого – з владними структурами, а крім
того, задається питанням, чому зараз тема науки набула у світі такого широкого
резонансу.

226. Малицкий Б. А. Научно-технический потенциал Украины от
"домбровских" времен до наших дней: две разные эпохи развития
/ Б. А. Малицкий // Наука та наукознавство. – К., 2015. – № 2 (88). – С. 34–43.

Изложен вклад Г. М. Доброва в становление киевской школы науковедения в
60-х гг. прошлого века.

227. На здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка

2016 року // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 верес.
(№ 19). – С. 2.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка повідомляє,

ов

що з 1 серпня нинішнього року розпочався прийом творів і робіт на здобуття
Національної премії 2016 р.

228. Наукові проекти // Освіта України. – К., 2015. – 12 жовт.

(№ 41). – С. 2.

ук

У Міністерстві освіти і науки України відбулося Шосте засідання

українсько-литовської Комісії зі співробітництва у сфері науки та технологій.

М.

Литовську делегацію представляла віце-міністр освіти і науки Литовської

Республіки Світлана Каузонене, українську – заступник Міністра освіти і науки
Максим Стріха. Вони обмінялися інформацією про стан науково-технічної

ім.

На

системи обох країн.
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229. Новиков Н. В. Науковедение и история науки – важнейшие
сегменты

научного

обеспечения

инновационного

развития

Украины

/ Н. В. Новиков // Наука та наукознавство. – К., 2015. – № 2 (88). – С. 44–50.

При реформировании НАН Украины нужно сохранить и развивать
деятельность базовых научных центров. Примером таких центров являются КНУ
имени Тараса Шевченко, НТУ "КПИ", ХНУ имени В. Каразина, НТУ"ХПИ" и др.

230. Панич О. Наука і реформа / О. Панич // День. – К., 2015. – 9–
10 жовт. (№ 184/185). – С. 10.

Як мотивувати інтелектуальне середовище до розвитку.

231. Романюк Р. "Стан науки визначає ступінь розвитку і суспільства
і країни" / Р. Романюк // Світогляд. – К., 2015. – № 4 (54). – С. 10–11.

Про діяльність Західного наукового центру НАН України і МОН України,
м. Львів.

232. Самокиш І. Спостереження астрономів-волонтерів сколихнуло
світ. Уперше наука всерйоз розглядає гіпотезу про існування позаземної

цивілізації. Що про це думають українські дослідники? / І. Самокиш
// День. – К., 2015. – 20 жовт. (№ 189). – С. 3.

Свою думку висловив професор Київського національного університету імені
Тараса Шевченка та директор Київського планетарію Клим Чурюмов.

ов

233. 70-річчя академіка НАН України Л. А. Булавіна // Вісник
Національної академії наук України. – К., 2015. – № 8. – C. 106.

234. Шнюков Є.Ф. Геологія – це наука, яка найкраще почувається в

умовах економіки промислового зростання : інтерв’ю з академіком НАН

ук

України Є. Ф. Шнюковим / Є. Ф. Шнюков ; розмову вела О. Мележик
// Вісник Національної академії наук України. – К., 2015. – № 8. – C. 33–48.

М.

235. Шулікін Д. Коли наука зустрічає інвестора / Д. Шулікін // Освіта

На

України. – К., 2015. – 19 жовт. (№ 42). – С. 12.
Про Фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2015", який

відбувся

у

Національному

технічному

університеті

України

"Київський

ім.

політехнічний інститут".Цього року в рамках фестивалю проводитимуться
фінали конкурсу інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2015", конкурсу "Intel53
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Техно Україна 2015-2016" – Національного етапу Міжнародного конкурсу науковотехнічної творчості школярів "Intel ISEF", конкурсу презентацій інноваційних
розробок CRDF Global (Фонду цивільних досліджень та розвитку, США) за

програмами Харківська інноваційна платформа (КІР) і Науково-технічне
підприємництво (STEP).

236. Шулікін Д. Наука і "оборонка" / Д. Шулікін // Освіта України. –
К., 2015. – 5 жовт. (№ 40). – С. 8.

Перспективні напрямки розвитку технологій військового призначення в
Україні.

237. Шульга Н. Наука на роздоріжжі / Н. Шульга // Урядовий
кур’єр. – К., 2015. – 7 жовт. (№ 186). – С. 5.

Обговорення на слуханнях Комітету ВР з питань освіти і науки нової
редакції закону "Про наукову та науково-технічну діяльність".

238. Яцків Я. С. Про діяльність Українського міжнародного комітету

з питань науки і культури при НАН України (стенограма наукової доповіді на

засіданні Президії НАН України 3 червня 2015 р.) / Я. С. Яцків // Вісник
Національної академії наук України. – К., 2015. – № 8. – C. 15–19.

Іменний покажчик

193
20
(199)
(128)
21
43
44, 45
(52)
189
96
46, 205
47
48
(88), (112)
194
(212), (225)
49

М.

ім.

На

ук

ов

Абліцов В.
Александрова Е. В.
Алексієвич С. О.
Алексюк А. М.
Ан С. А.
Андреєва М. О.
Андрущенко В.
Антонович В. Б.
Аронов Д. В.
Артемов В.
Астахова В. И.
Бабенко Т.
Бабина Т. Г.
Багалій Д. І.
Базылев В. Н.
Барьяхтар В. Г.
Баула О. П.

54

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча
176
(128)
163
50
51
(225)
(131)
179
58
(225)
52
(112)
(233)
53
54
164
(220)
(19)
22
56
209, 210
23
211
122
177
(131), (211)
(219)
180
212
195
(193)
196
206, 214
57
(14), (18)
58
59, 60
(16)
165
165
70
158
197
63
64

М.

ім.

На

ук

ов

Бахчиванжи Г. П.
Бех І. І.
Білоус В. С.
Бобко Л. О.
Бовдир О.
Боголюбов М. М.
Бойко Ю. В.
Бондар І. В.
Бондарук Л.
Бродін М. С.
Брояковський О.
Бузескул В. П.
Булавін Л. А.
Бутенко Л.
Вавак Т.
Вайда Л.
Вернадський В. І.
Висоцький М. В.
Вощевська О. В.
Гай О. М.
Галата С.
Гвоздецкая И.
Геза А. В.
Герганов Л.
Гладышева И. А.
Глушков В. М.
Гнєденко Б. В.
Горленко О. А.
Горобець Ю. І.
Горшкова О. О.
Гоффманн Р.
Грачев О. А.
Гриневич Л.
Грищенко І.
Гріненко О. О.
Громенко С.
Гурак Р.
Гуральський І. О.
Дементьев М. С.
Дементьева Д. М.
Дергоусова А.
Диев В. С.
Дикусар А. И.
Дмитриченко М.
Дмитришин М. В.

55

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча
(226)
66
67, 68
177
(207)
206, 215
56
24
(131)
70
31
216
73, 217
198
166
(17)
25
206, 74, (74)
206
75
76
(208)
219
77
220
178
78
26
130
79
80
57
27
74, 82
(219)
159
179
111
221
83
84
85, 86, 139
87
222, (222)
180

М.

ім.

На

ук

ов

Добров Г.
Дубасенюк О.
Дудун Т. В.
Егоршин А. П.
Єгоров О. М.
Загородній А.
Захарова Є. Ю.
Звонников В. И.
Згуровський М. З.
Зорина Е.
Иванова А. В.
Ільницький Д.
Каленюк І.
Каневский П. С.
Канке В. А.
Капустян О. В.
Карпов А. О.
Квіт С. М.
Кириленко І.
Кириченко М.
Кірик Т.
Клименко В. М.
Коваленко І. М.
Коваленко О.
Ковальов В.
Когут І.
Козлакова Г.
Коломиец О. М.
Коломієць О. В.
Комарицький О. Б.
Кондрашова Л.
Коноваленко-Монзолевська Н.
Копытова А. И.
Короденко М.
Королюк В. С.
Костина Е. А.
Костирко Т. М.
Костюченко О.
Костюченко Ю.
Коцан І.
Креденець Н. Д.
Кремень В.
Кривцун Д.
Кришталь О. О.
Круглов В. И.

56

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча
197
89
(205)
223
199
88, 90
224
28
(205)
91
167
212
219
92
93
225
94, 139
181
(128)
182
226
160
96
97
189
168
98
222, 234
(205)
98
165
99
100
180
101
183
48
(225)
103
104
105, 139
29, 229
30
198
(210)

М.

ім.

На

ук

ов

Кужба Р.
Кузнецова О.
Кузнець С.
Кулик М.
Кулик Н.
Куліш С.
Кургаєв О. П.
Куропятник А. И.
Ландау Л. Д.
Лебедик Л.
Левицька Л.
Лежненко І. В.
Летичевський О. А.
Липовецький С.
Лиховид І.
Локтєв В. М.
Лук’янова Л.
Лукашевич Т.
Майборода В. П.
Майоров А. Н.
Малицкий Б. А.
Манджуга А. Г.
Манько В.
Мацегора К.
Машегов П. Н.
Машкіна С.
Медведева Д. А.
Мележик О.
Мечников І. І.
Михайлева Е. Г.
Мищенко И. В.
Міненок А.
Міршук О. Є.
Можаева Т. П.
Моісеєва Т.
Мороз Н.В.
Натрошвілі С. Г.
Находкін М. Г.
Нестерова М.
Нечепоренко М. В.
Ничкало Н.
Новиков Н. В.
Новолодская С. Л.
Новосёлова Е. Н.
Осадчий Є.

57

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча
169
109
224
31
230
111
112, 184
114
115
32
185, 186
200
118
161
119
33
215
127
122
123
124
125
162, 170
126, 127
128
130
131, 184
231
(112)
132
188
189
133, 134
135
23
232
190
136
219, (131)
137
(157)
(219)
206
34
171

М.

ім.

На

ук

ов

Осипов М. Ю.
Павлова О. Г.
Палагін О. В.
Паникарова С. В.
Панич О.
Пасічник І.
Пасічник Н.
Плачинда Т.
Половая Н. О.
Пономарев Р. Е.
Попов Л. В.
Попова А. О.
Потапчук Т.
Похресник А.
Почтовюк А. Б.
Прибора Р.
Призіглей М.
Примакова В.
Просянчук В.
Процишин Н.
Птушка А. С.
Радул О.
Разумов В. И.
Растригіна А.
Репко І. П.
Рибалко Л. С.
Ріжняк Р.
Романюк Р.
Рославський-Петровський О. П.
Рябець І. В.
Савенкова Л. В.
Садков В. Г.
Садовий М.
Саєнко Н.
Сальникова А.
Самокиш І.
Сацик В.
Семенова М. О.
Сергієнко І. В.
Сироткіна А.
Сікорський І. І.
Скороход А. В.
Скрипник О.
Соколов А. М.
Соловьев А. А.

58

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча
139
138
172
140
201
142
206
(92)
(131)
(88), (112)
(14)
202
145
134
31
(52)
173
35
174
36
37
149
196
172
24
(112)
150
(225), (232)
151
186
152
191
191
203
234
204
154
59, 235, 236
206
206, 237
155
(92)
157
192
139
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На
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ов

Співаковський О.
Стадник В.
Стародубцев В. А.
Степанець І. О.
Столярова О. Е.
Стрельнікова М.
Стріха М.
Студинський К. Й.
Судаков О. О.
Сумцов М. Ф.
Сущенко В. М.
Терех Н.
Ткаченко Л.
Трифонова О.
Уильямс Д.
Ульяновський В. І.
Федоренко Н. І.
Фокин Ю. Г.
Харківська А.
Хисамутдинов А. А.
Хитрюк В. В.
Хмелевська Л.
Хоревин В. И.
Цзюй Я.
Челышкова М. Б.
Чубинський М. П.
Чурсін М.
Чурюмов К. І.
Чучилина Е. С.
Шао Х.
Швирка В.
Шворак А. С.
Шевченко А. В.
Шитов С. Б.
Шнюков Є. Ф.
Шостак И.
Штефан Л.
Шулікін Д.
Шульга Д.
Шульга Н.
Щербак О.
Щурат В. П.
Юзич М.
Юрасова М. В.
Якобсене А.
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Яцків Я. С.
Altynbassov B.
Illiashenko N. S.
Illiashenko S. M.
Konda I.
Koncar M.
Macura R.
Saimova S.
Shipulina Y. S.
Tassova A.

238
38
175
175
39
39
39
38
175
38
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