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

Вища освіта і наука
аналітичний огляд періодичних видань

М.

ім.

На

ук

ов
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Вища освіта і наука : аналітичний огляд періодичних видань. № 1/2

(січень–лютий) 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка
ім. М. Максимовича, Інформ.-бібліогр. від. ; наук. ред. канд. іст. наук
О. О. Сербін ;

за

заг.

ред.

І. І. Тіщенко ;

упоряд.:

Т. М. Бєлоусова,

А. В. Козонущенко. – К., 2016. – 106 с.

Метою аналітичного огляду є узагальнення інформації з питань реформування

вищої школи і науки в Україні та за її межами, адаптації до інноваційних змін у

сучасному глобалізованому світі в контексті входження України до європейського

ов

освітнього простору.

В огляді представлені публікації з поточних періодичних видань з фондів

Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича.

Розраховано на освітян, науковців, викладачів, студентів та фахівців з

М.

ім.

На

ук

бібліотечно-інформаційної галузі.
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Нормативно-правова база вищої школи України
Закони України
1.

Про наукову і науково-технічну діяльність: закон України від

26.11.2015 р. № 848-VIII // Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 2. –
С. 19–86.

Укази та розпорядження Президента України
2.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня

працівників освіти : указ Президента України від 04.10.2015 р. № 567
// Офіційний вісник Президента України. – К., 2015. – № 23. – С. 6–11.
3.

Про присудження Державних премій України в галузі науки і

техніки 2014 року : указ Президента України від 08.12.2015 р. № 686
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 99. – С. 37–44; Офіційний вісник
Президента України. – К., 2015. – № 27. – С. 34–38.

Про робочу групу з питань Національної премії України імені

4.

Тараса Шевченка : розпорядження Президента України від 25.09.2015 р. № 719
// Офіційний вісник Президента України. – К., 2015. – № 23(329). – С. 42–43.
Постанови та розпорядження Кабінету міністрів України
5.

Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту Кабінету

Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р.

ов

№ 1123 // Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 2. – С. 715–719.

"...Почесна грамота Кабінету Міністрів України є вищою Урядовою

нагородою, якою нагороджуються <...> наукові та науково-педагогічні
працівники – за вагомі особисті досягнення у професійній діяльності,

ук

забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти і науки, активну

участь у підготовці фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів та

6.

М.

вихованні підростаючого покоління, тривалу і бездоганну працю."

Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного

На

виховання молоді на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від

С. 19.

ім.

25 грудня 2015 р. № 1400-p // Урядовий кур’єр. – К., 2016. – 20 січ. (№ 11). –
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7.

Про

затвердження

переліку

кваліфікаційних

категорій

і

педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння :
постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1109 // Офіційний
вісник України. – К., 2016. – № 2. – С. 683–685.
8.

Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом

Аргентинської Республіки про взаємне визнання документів про вищу освіту :
постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 970 // Офіційний
вісник України. – К., 2015. – № 96. – С. 94.
9.

Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої

програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку

таких сертифікатів : постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р.

№ 1117 // Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 2. – С. 709–713; Урядовий
кур’єр. – К., 2016. – 16 січ. (№ 9). – С. 12.
10.

Про

перерозподіл

деяких

видатків

державного

бюджету,

передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу
освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у

2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р.
№ 1340-р // Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 1. – С. 58–78.
11.

Про підготовку та відзначення у 2015 році 130-річчя заснування

ов

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" :

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2015 р. № 1430-p
// Урядовий кур’єр. – К., 2016. – 21 січ. (№ 12). – С. 13.
12.

Про

реорганізацію

Буковинського

державного

фінансово-

ук

економічного університету : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20
січня 2016 р. № 44-р // Урядовий кур’єр. – К., 2016. – 6 лют. (№ 24). – С. 4.
реорганізації

М.

"...щодо

економічного

університету

Буковинського
шляхом

державного

приєднання

до

фінансовоЧернівецького

На

національного університету імені Юрія Федьковича".

13.

Про

реорганізацію

Українського

державного

університету

ім.

фінансів та міжнародної торгівлі : розпорядження Кабінету Міністрів України
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від 25.11.2015 р. № 1223-р // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 96. –
С. 113.

"...щодо реорганізації Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі шляхом приєднання до Київського національного
торговельно-економічного

університету

з

утворенням

на

його

базі

структурного підрозділу Університету".

14.

Про упорядкування умов оплати праці працівників Українського

центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості

освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. № 985
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 96. – С. 75–81.
15.

Про

утворення державної

наукової

установи

"Український

інститут науково-технічної експертизи та інформації" : постанова Кабінету

Міністрів України від 25.11.2015 р. № 1027 // Офіційний вісник України. – К.,
2015. – № 100. – С. 143–144.

Накази, листи Міністерства освіти і науки України
16.

Деякі питання виконання статті 40 Закону України "Про вищу

освіту" : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-497 від 21.10.15 р.
// Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. –
К., 2015. – Груд. № 12. – С. 84–85.

"...Відповідно до статті 40 Закону України "Про вищу освіту" у вищому

ов

навчальному закладі та всіх його структурних підрозділах має діяти
студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського
самоврядування відповідних вищих навчальних закладів".

17.

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки

ук

України : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 р. № 1229

М.

"...до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005

року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем
тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03

ім.

На

// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 99. – С. 277–278.

жовтня 2005 року за № 1130/11410", внесено зміни.
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18.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України

від 25 травня 2006 року № 404 : наказ Міністерства освіти і науки України від

16.12.2015 р. № 1299 // Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 2. – С. 798–
799.

"…Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його
управлінь".

19.

Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України

від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від

21.12.2015 р. № 1321 // Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 2. – С. 800–
801.

"…Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем
тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ".

20.

Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України

від 03 вересня 2007 року № 781 : наказ Міністерства освіти і науки України від

21.12.2015 р. № 1322 // Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 2. – С. 802–
803.

"…Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників

навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна,

ов

навчальні літаки".

21.

Про затвердження Порядку конкурсного відбору членів Науково-

методичної ради та науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки

України : наказ Міністерства науки і освіти України від 27.11.2015 р. № 1246

ук

// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 102. – С. 353–355.

Про оголошення конкурсного відбору членів Науково-методичної

М.

22.

ради Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки

На

С. 6.

ім.

України від 14.01.2015 р. № 15 // Освіта України. – К., 2016. – 18 січ. (№ 1/2). –

7
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23.

Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних
(підкомісій)

сектору

вищої

освіти

Науково-методичної

ради

Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України
від 26.01.2016 р. № 53 // Освіта України. – К., 2016. – 1 лют. (№ 4). – С. 11.

"...Старша школа поступово переходить на профільне навчання. Таку
вимогу ставить перед українською освітою сьогодення. Чи не зменшиться

кількість абітурієнтів, які обиратимуть педагогічні спеціальності, і як

підняти престижність учительської професії – про це "Освіта України"
запитала у керівників навчальних закладів".

24.

Про

особливості

запровадження

переліку

галузей

знань

і

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року

№ 266 : наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 96. – С. 170–302.
25.

Щодо виборів до органів студентського самоврядування вищих

навчальних закладах : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-498 від
21.10.15 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки
України. – К., 2015. – № 12. – С. 85–88.
26.

Щодо вимог Закону України "Про засудження комуністичного та

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та

ов

заборону пропаганди їхньої символіки" : лист Міністерства освіти і науки

України № 1/9-515 від 28.10.15 р. // Інформаційний збірник та коментарі
Міністерства освіти і науки України. – К., 2015. – № 12. – С. 89.

Щодо погодження проектів галузевих стандартів вищої освіти,

ук

27.

освітньо-кваліфікаційних

характеристик,

освітньо-професійних

програм,

М.

засобів діагностики : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-510 від
26.10.15 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки

На

України. – К., 2015. – № 12. – С. 88–89.
28.

Щодо

погодження

рішень

органами

студентського

ім.

самоврядування : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-495 від
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21.10.15 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки
України. – К., 2015. – № 12. – С. 79–81.
29.

Щодо фінансування органів студентського самоврядування : лист

Міністерства освіти і науки України № 1/9-496 від 21.10.15 р. // Інформаційний

збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – К., 2015. – № 12. –
С. 82–83.

Накази та постанови інших міністерств і відомств України
30.

Про внесення змін до Переліку професій, спеціальностей, напрямів

підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути

виданий ваучер : наказ Міністерства соціальної політики України від

03.12.2015 р. № 1169 // Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 2. – С. 886–
888.

Вища освіта за кордоном

31.

Аникин В. М. Государственная итоговая аттестация аспиранта: от

формальности к превентиве / В. М. Аникин, Б. Н. Пойзнер // Alma mater.
Вестник высшей школы. – М., 2015. – № 11. – С. 17–21.
Представлен

конкретный

опыт

апробации

новой

практики

в

Саратовском и Томском государственных университетах.

Бахарева Т. Денег, которые выплачивают в Швеции студенту,

ов

32.

приехавшему из восточной Европы, хватает на учебу, жилье, еду, транспортные

расходы и даже путешествия / Т. Бахарева // Факты и комментарии. – К., 2016. –
15 янв. (№ 6). – С. 18.

Биндас О. М. Роль педагогічної практики в підготовці вчителів

ук

33.

іноземних мов в Австрії / О. М. Биндас // Педагогічні науки: теорія, історія,

М.

інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 33–39.

На

Розглядаються питання підготовки вчителів іноземних мов у вищих

навчальних закладах Австрії.

34.

Білецька І. О. Мультимедійні та інтернет-технології в мовній
підготовці

ім.

професійній

майбутніх

учителів
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/ І. О. Білецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 39–48.

Проаналізовано різні підходи американських дослідників до трактування
поняття

"педагогічна

технологія",

акцентуючи

основну

увагу

на

мультимедійних та Інтернет-технологіях, які набувають пріоритетного
значення в мовній професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови

США, а такий досвід вартий глибокого вивчення і впровадження в систему
української освіти.

35.

Борзенко О. П.

Розвиток

питань

дистанційного

навчання

студентської молоді в Канаді: ретроспективний аналіз / О. П. Борзенко // Теорія
та методика навчання та виховання. – Х., 2015. – Вип. 37. – C. 5–10.

Розглянуті питання розвитку дистанційного навчання в Канаді другої

половини ХХ століття. Характеризуються особливості його історичного
розвитку. Проаналізовано стан розвитку дистанційної освіти в Канаді.

36.

Вахріна О. В. Академічні кодекси цінностей у вищій школі Польщі

/ О. В. Вахріна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 49–59.

Розглянуто теоретичні дослідження у сфері трактування цінностей та

їх класифікації у доробках польських вчених та представлено зміст типових
аксіологічних вимог до академічної спільноти в Польщі.

Верстівська І. І. Особливості підготовки фахівців у Королівському

ов

37.

сільськогосподарському
// Збірник

наукових

університеті

праць

Великобританії

молодих

вчених

/ І. І. Верстівська

Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський,

ук

2015. – Вип. 6. – С. 105–107.
Вьюнова Н. И.

преподавателя

вуза:

Развитие

конструктивной

пассионарности

возможности

проектирования

/ Н. И. Вьюнова,

М.

38.

И. Н. Стребкова // Alma mater. Вестник высшей школы. – М., 2015. – № 11. –

Рассмотрены проблемы развития и подробно охарактеризованы

ім.

На

С. 45–49.

механизмы пассионарности преподавателя высшей школы.
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39.

Гарапко В. Впровадження інформаційних технологій у систему

вищої педагогічної освіти Великої Британії (історичний аспект) / В. Гарапко

// Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "ПереяславХмельницький
Педагогіка.

державний

Психологія.

педагогічний

Філософія. –

університет

ім.

Г. Сковороди".

Переяслав-Хмельницький,

2014. –

Вип. 35. – C. 34–42.

Доповіддю "Цифрова Британія" 2009 р. (Digital Britain) Британія
законодавчо закріпила позиції з розроблення політики у сфері професійної
підготовки

педагогічних

кадрів,

що

пояснювалося

новими

соціально-

економічними умовами – в умовах глобалізаційних процесів вища освіта
розглядається, як головний інструмент підготовки висококваліфікованих
кадрів для забезпечення конкурентоспроможності економіки держави.

40.

Давидова Н. Спірні питання патентного права у сфері вищої освіти

(досвід США та України) / Н. Давидова // Теорія і практика інтелектуальної
власності. – К., 2015. – № 4 (84). – С. 45–53.

Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони
патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського

правового регулювання відносин, пов’язаних зі службовим винаходом. На
підставі досвіду американських вищих навчальних закладів зроблені пропозиції
з удосконалення вітчизняного законодавства.

Дегтярьова І. О.

Державне

управління

вищою

освітою

ов

41.

Словаччини: реформи у контексті європейської інтеграції / І. О. Дегтярьова
// Аспекти публічного управління. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). –
С. 20–30.

ук

Досвід реформування державного управління вищої освіти у Словаччині.

Проаналізовано законодавчу базу вищої освіти Словаччини та шляхи

42.

М.

децентралізації та демократизації управління за 15 р. (1990–2015 рр.).

Золотарьова І. Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у

На

Франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії

ім.

/ І. Золотарьова, М. Колісник // Вища освіта України. – К., 2015. – № 4 (59). –
С. 74–81.
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43.

Ільницький Д. О. Американська модель забезпечення якості в

економіці знань: освітній вимір / Д. О. Ільницький // Вісник Хмельницького

національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 4,
т. 1 (226). – С. 149–161.

Роботу присвячено аналізу сучасних поглядів на забезпечення якості

вищої освіти (ЯВО) в контексті становлення економіки знань в США та світі.

Виявлено, що американська модель забезпечення ЯВО є поліінституційною та

спирається на такі взаємопов’язані рівні: особистості та персональної
сертифікації; університету; громади штату; асоціацій коледжів та
університетів, професійних об’єднань; конкурсу премії Болдріджа.

44.
попиту

Карбовська Л. О. Досвід зарубіжних країн щодо регулювання
і

пропозиції

/ Л. О. Карбовська

на

ринку

// Наукові

праці

праці

фахівців

МАУП

з

вищою

освітою

/ Міжрегіональна академія

управління персоналом. – К., 2014. – Вип. 42 (3). – С. 167–171.
45.

Карбовська Л. О.

Методичні

підходи

до

оцінки

рівня

збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою в
зарубіжних

країнах

/ Л. О. Карбовська

// Наукові

праці

МАУП

/ Міжрегіональна академія управління персоналом. – К., 2014. – Вип. 43 (4). –
С. 143–152.
46.

эффективности

ов

повышения

Клочкова А. В. Использование инновационных технологий в целях
учебного

процесса

/ А. В. Клочкова,

А. А. Шаронова // Вестник Московского университета. Сер. 11 : Право. – М.,
2015. – № 3. – С. 86–97.

Рассматриваются условия и предпосылки вовлечения студентов в

ук

учебный процесс на юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

М.

Анализируются механизмы взаимодействия преподавателей и студентов в
процессе чтения лекционных курсов на основе инновационных технологий.

47.

Ключарев Г. А. "Разрыв" образования и рынка труда: мнения

На

экспертов / Г. А. Ключарев // Социологические исследования. – М., 2015. –

ім.

№ 11 (379). – С. 49–56.
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Произошедшие в России изменения сформировали новую социальноэкономическую ситуацию на

рынке

труда, к

которой

продолжают

адаптироваться как сфера образования, так и работники, работодатели и
государство. Насколько успешным оказалось это взаимное приспособление? В

какой мере "продукция" образования (квалификационно-образовательный
потенциал) принимается российским рынком труда?

48.
высшего

Константиновский Д. Л. Молодежь, рынок труда и экспансия
образования

/ Д. Л. Константиновский,

Е. С. Попова

// Социологические исследования. – М., 2015. – № 11 (379). – С. 37–48.

Представлены данные об устремлениях молодежи в отношении
образования и труда, предпринята попытка прогноза вероятности их
реализации.

49.

Корнієнко В. В.

Використання

інноваційних

технологій

у

навчальному процесі (досвід США) / В. В. Корнієнко // Педагогічні науки:
теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 66–74.

Використання інноваційних технологій у навчальному процесі у вищих
навчальних закладах США та застосування американського досвіду в
українській системі вищої освіти.

50.

Королев С. В. "Единый юрист" как цель и проблема юридического

образования в Германии и глобализированном мире: забытое наследие

ов

Фридриха Карла фон Савиньи / С. В. Королев // Известия высших учебных
заведений. Правоведение. – СПб., 2015. – № 1 (318). – С. 89–97.
51.

Кошура А. Нормативно-правові аспекти організації вищої освіти

Польщі в світлі завдань фізичного виховання студентської молоді / А. Кошура

Досліджено

зміст

нормативно-правових

актів,

які

визначають

М.

організаційну структуру, функції, принципи, завдання системи вищої освіти
Польщі. Визначено зміст дефініції

"система вищої освіти Польщі",

охарактеризовано базовий понятійно-категоріальний апарат системи вищої
освіти Польщі. Досліджено правові засади функціонування державних і
громадських органів управління системою вищої освіти Польщі.

ім.

На

ук

// Молодь і ринок. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126). – С. 155–161.
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52.

Кравченко О. І.

Управління

конкурентоспроможністю

вищих

навчальних закладів у країнах Європейського Союзу / О. І. Кравченко // Вісник
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні
науки. – Луганськ, 2015. – № 6 (295). – С. 228–234.

Розглянуто сутність та значення конкурентоспроможності вищих
навчальних закладів Європейського Союзу. Визначено заходи щодо залучення
контингенту з інших країн, які полягають: у створення специфічних агенцій із

вербування студентів із інших навчальних закладів; у здійсненні дворазового

набору абітурієнтів; у надані бюджетних місць іноземцям та грантів на
навчання. Зазначено конкурентні переваги європейських університетів щодо

якості освіти; умов вступу; цінової політики в галузі освіти; перспектив
подальшого працевлаштування та розвитку професійної кар’єри.

53.

Кузнецова О. Ю. Підготовка викладачів іноземних мов у країнах

Європейського Союзу / О. Ю. Кузнецова // Теорія та методика навчання та
виховання. – Х., 2015. – Вип. 37. – C. 61–69.

Розглянуто питання організації і змісту підготовки викладачів іноземних мов у
країнах Європейського Союзу. Встановлено наявність двох провідних тенденцій у

європейському освітньому просторі: уніфікації в організації підготовки педагогічних
працівників

напряму

та

формування

єдиних

європейських

професійних

кваліфікаційних стандартів для вчителів іноземних мов; збереження національної

ов

специфіки у підготовці вчителів іноземних мов (моделі та форми підготовки, її

тривалість, перелік мов, підготовка з яких забезпечується, післядипломна підготовка
тощо).

54.

Кулікова Л. Утілення ідей гуманізму та цінностей культури

ук

античності в європейських системах освіти в період середньовіччя / Л. Кулікова
// Історія в рідній школі. – К., 2015. – № 12 (172). – С. 10–14.

М.

Розглядається проблема зародження та розвитку класичної системи

грецької освіченості, виховання та духовного розвитку в епоху раннього

На

Відродження.

55.

до

вимог

ім.

відповідно

Курій Л. О. Розвиток системи професійно-технічної освіти України
Європейського
14

Союзу

/ Л. О. Курій
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Хмельницького

національного

університету. Економічні

науки. –

Хмельницький, 2015. – № 4, т. 2. – С. 207–214.

Розглянуто становлення політики ЄС у сфері регулювання розвитку
професійно-технічної освіти. Виявлено детермінанти формування стандартів

даного рівня освіти в ЄС. Виокремлено проблеми розвитку професійнотехнічної освіти України. Визначено сфери співпраці України та ЄС у даній
галузі і напрями реформування національної системи професійного навчання.

56.

Лобода О. В. Проектирование модели практико-ориентированной

подготовки в системе высшего образования (на опыте Владивостокского
государственного

университета

экономики

и

сервиса)

/ О. В. Лобода,

В. И. Позднякова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения,
опыт. – М., 2015. – № 10. – С. 2–6.
57.
реабілітації

Лянной Ю. О. Зміст професійної підготовки фахівців з фізичної
(фізичної

терапії)

у

вищих

навчальних

закладах

Австрії

/ Ю. О. Лянной // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 74–87.
58.

Невская А. Глобализация и высшее образование в малых странах:

пример Нидерландов / А. Невская // Мировая экономика и международные
отношения. – М., 2015. – № 9. – С. 46–56.

Анализируется место малых стран Западной Европы в мировой системе

ов

высшего образования. Делается вывод о том, что размер и местоположение

страны не играют определяющей роли в выборе стратегии приспособления в
условиях глобализации. На примере Нидерландов показано, что малые страны
делают ставку на подготовку высококвалифицированных специалистов в узких

ук

областях знания, придавая большое значение разнообразным формам

среде.

59.

М.

международного сотрудничества в образовательной и исследовательской

Неретина Е. Брендинговая политика вуза в целях повышения

На

конкурентоспособности

собственность.

ім.

// Интеллектуальная

/ Е. Неретина,

И. Гвоздецкая,

Промышленная

2015. – № 10. – С. 35–48.
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Рассматриваются место и роль брендинговой политики вуза. Сильный
бренд является условием формирования конкурентоспособности вуза на рынке

образовательных услуг и выступает как один из важнейших и наиболее

устойчивых нематериальных активов. Представлен алгоритм разработки и
реализации брендинговой политики в европейских вузах, а также предложена

матрица "Потенциал бренда – имидж вуза", позволяющая разработать
конкурентную стратегию, направленную на формирование бренда вуза.

60.

Підгаєцька А. В.

Виконання

організаціями

студентського

самоврядування в Канаді суспільно-політичної функції / А. В. Підгаєцька

// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. –
№ 4 (48). – С. 106–118.

Розглянуто структуру студентських організацій в Канаді та роль, яку
вони відіграють у керуванні вищим навчальним закладом; проаналізовано
основні функції та напрями їх діяльності, означено основні категорії
студентських клубів та організацій за інтересами, що притаманні більшості

вузів Канади. Як яскравий приклад суспільно-політичної функції студентського
самоврядування

згадується

найбільш

тривалий

та

найчисельніший

студентський протест за всю історію Канади під назвою "Кленова весна",
який вплинув як на систему вищої освіти, так і на суспільство Канади в цілому.

61.

Плащовата М. С. Система оцінювання й контролю навчальних

ов

досягнень студентів у ВНЗ Німеччини / М. С. Плащовата // Теорія та методика
навчання та виховання. – Х., 2015. – Вип. 37. – C. 95–100.
З’ясовано,

що

при

оцінюванні

знань

студентів

у

німецьких

університетах домінує принцип академічної свободи, а контрольно-оціночні

ук

заходи близькі до тих, які практикують українські вузи.

62.

Почапська О. І. Методика організації і проведення виробничої

М.

практики в Коледжі журналістики і Масових комунікацій університету
Флориди (США) / О. І. Почапська // Збірник наукових праць молодих вчених

На

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. –

ім.

Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 28–29.
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63.

Развитие

деятельности

у

интереса

студентов

к

профессионально-педагогической

непедагогических

направлений

подготовки

/ Е. С. Сженов, Г. И. Теплых, А. Н. Скляренко, Е. Ю. Алексеева // Высшее

образование сегодня : реформы, нововведения, опыт. – М., 2015. – № 10. – С. 7–
12.
64.

Рижа Т. В. Управління фінансово-господарською діяльністю вищих

навчальних закладів: зарубіжний досвід / Т. В. Рижа // Вісник Хмельницького

національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2015 – № 4,
т. 1 (226). – С. 39–42.
65.

Романов Е. В. Перспективы инновационного развития высшего

образования в контексте реализации Федеральной целевой программы развития

образования на 2016–2020 годы / Е. В. Романов // Alma mater. Вестник высшей
школы. – М., 2015. – № 11. – С. 5–16.
66.

Северин В. А. Перспективы подготовки юридических кадров в

условиях развития инновационной экономики / В. А. Северин // Вестник
Московского университета. Сер. 11 : Право. – М., 2015. – № 3. – С. 66–85.

На юридическом факультете МГУ разработаны новые учебные

программы "Информационное право" и "Инновационное право" для студентов
бакалавриата и магистерская программа "Информационные правоотношения
в инновационной экономике". По проблематике инноваций, регулированию и
информации

ов

защите

юридическим

факультетом

разработаны

межфакультетские учебные курсы: "Регулирование и защита информации" и
"Инновационное право и модернизация экономики".

67.

Стрельченко Л. В.

Розвиток

інформаційно-комунікаційної

ук

компетентності майбутніх викладачів англійської мови у Великій Британії
// Педагогічні

науки:

теорія,

історія,

інноваційні

М.

/ Л. В. Стрельченко

Актуалізовано проблему професійної підготовки викладачів англійської

мови як іноземної в британських університетах на основі інтеграції
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес і формування

ім.

На

технології. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 126–132.

інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців.
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68.

Строгецкая Е. В.

Динамика

институциональной

модели

университета в условиях социокультурных изменений / Е. В. Строгецкая

// Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : Психология.
Социология. Педагогика. – СПб., 2015– Вып. 3. – С. 142–150.

Анализируются социокультурные условия формирования и особенности
классических и неклассических институциональных моделей. Обосновывается

критика применения этих моделей в современный период. Обсуждаются
направления изменения главной детерминанты институционального развития

высшей школы – качества знания, характерные для информационной эпохи. На
основе современных идей преодоления институционального кризиса высшего

образования предлагается ряд характеристик новейшей институциональной
модели университета.

69.

Тимченко І. Пострадянська та європейська освітня термінологія:

порівняльний аналіз / І. Тимченко // Вища освіта України. – К., 2015. –
№ 4 (59). – С. 38–53.

Детально досліджено походження терміна "професіонал", межі його
застосовності, визначальні характеристики. Запропоновано використати
фінський досвід розвитку освіти і суспільства.

70.

Федоренко С. В.

Огляд

тенденцій

впровадження

елементів

американської моделі загальної гуманітарної підготовки студентів-бакалаврів у

ов

вищій школі країн Євросоюзу / С. В. Федоренко // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 132–141.
Висвітлено

погляди

європейських

освітян

щодо

необхідності

наслідування досвіду США у сфері загальної гуманітарної підготовки

ук

студентів-бакалаврів.

71.

Филоненко В. И.

Эффективность

гражданско-патриотического

прошлого

М.

воспитания российского студенчества в ходе актуализации героического
советского

народа

/ В. И. Филоненко,

Л. А. Штомпель,

На

О. М. Штомпель // Alma mater. Вестник высшей школы. – М., 2015. – № 11. –

ім.

С. 22–26.
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На основе социологического опроса "Образ Великой Отечественной
войны в представлениях студентов вузов Ростовской области" исследована
проблема

эффективности

гражданско-патриотической

учебно-

воспитательной работы.

72.

Філіпова Л. Я. Національні рамки кваліфікацій у європейському

просторі вищої освіти: міжнародний досвід і рекомендації / Л. Я. Філіпова

// Вісник Харківської державної академії культури. Соціальні комунікації.– Х.,
2015. – Вип. 47. – С. 80–89.
Розглянуто
національних

й

охарактеризовано

(НРК)

та

європейських

основні
рамок

тенденції

кваліфікацій

розробки
(ЄРК).

Проаналізовано міжнародний освітній досвід, визначено тенденції розвитку

стандартів у галузі вищої освіти окремих країн, які переважно мають
національну спрямованість. Описано елементи змістової структури та
головне призначення ЄРК, наведено приклади з досвіду країн ЄС щодо

впровадження НРК на різних його етапах. Підкреслено значення для
української освітньої системи питань відповідності вимогам європейського
освітнього співтовариства.

73.

Чернякова Ж. Ю. Інноваційні підходи до підготовки магістрів

соціально-педагогічної

галузі:

зарубіжний

досвід

Великої

Британії

/ Ж. Ю. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –

ов

Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 141–151.

З’ясовано інноваційні підходи до підготовки магістрів соціально-

педагогічної

галузі

у

Великій

Британії;

проаналізовано

змістові

та

процесуальні аспекти підготовки соціальних педагогів. Охарактеризовано

ук

діяльність Центральної ради з освіти та підготовки в галузі соціальної

роботи та визначено основоположні документи, які встановлюють напрями її

74.

М.

розвитку.

Шеверун Н. В. Система забезпечення якості навчання іноземних

На

мов у технічних університетах Польщі / Н. В. Шеверун // Педагогічні науки:

ім.

теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 151–158.
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Розкриття особливостей забезпечення якості навчання іноземних мов у
технічних університетах Польщі.

75.

Шевченко К. В. Особливості педагогічної практики студентів

китайських педагогічних ВНЗ / К. В. Шевченко // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 158–166.
76.
conditions

Adambekova A. A. The impact of government regulation on creating
to

ensure

quality

of

higher

education

/ A. A. Adambekova,

N. A. Amankeldi // Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. – № 9 (171). –
P. 89–98.

Визначено ключові характеристики сучасного розвитку системи

професійної вищої освіти в Казахстані, а також фактори, що знижують
якість освітніх послуг.

77.

Nezhyva O. Higher education system in modern Germany: social-

philosophical analysis / O. Nezhyva // Future human image. – Kiev, 2015. –
№ 2 (5). – P. 164–170.

Автор досліджує систему вищої освіти в сучасній Німеччині і показує
основні

фактори,

які

мали

вагоме

значення

зі

сприяння

розвитку

демократичної освіти та шляхи його вдосконалення. Автор аналізує
особливості сучасної вищої освіти в Німеччині та пояснює рішення проблем
системи вищої освіти в Україні.

Chastnyk O. S. Developing Communication Skills in Multilingual

ов

78.

Europe: the Case of Britain / O. S. Chastnyk // Вісник Харківської державної
академії культури. Соціальні комунікації. – Х., 2015. – Вип. 47. – P. 242–248.

Наведено огляд публікацій, у яких досліджено кризу щодо викладання

скорочення чисельності кафедр британських університетів, де студенти

М.

вивчають іноземну мову як основну спеціальність. Описано заходи, спрямовані
на розвиток функціонального білінгвізму серед випускників вищих шкіл,
зокрема, заохочення вивчення мов на факультативних курсах різного рівня
акредитації та різної тривалості. Проаналізовано дані опитувань слухачів
таких курсів. Виявлено, що більшість слухачів обирають кредитні курси або

ім.

На

ук

іноземних мов у Великобританії та способи її подолання. Розглянуто причини

20

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

курси

з

правом

одержання

сертифікату.

Окремо

висвітлено

роль

університетських мовних центрів у забезпеченні викладання іноземних мов
студентам немовних спеціальностей.

Вища освіта України

Вища освіта в процесі перебудови
79.

Астахова В. Ще раз про невирішені питання / В. Астахова

// Освіта. – К., 2015. – 23–30 груд. (№ 51/52). – С. 9.
Проблеми реформування вищої освіти.

80.

Бойченко Н. М. Застосування інституційного підходу до етичної

концептуалізації функціонування сучасного університету: межі і можливості
/ Н. М. Бойченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної
академії. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 67–77.
81.

Вітренко Ю. М.

Освіта

як

послуга:

економічний

аспект

/ Ю. М. Вітренко // Педагогіка і психологія. – К., 2015. – № 4 (89). – С. 50–53.
82.

Гапон В. В.

Аналіз

державного

нерухомого

майна

вищих

навчальних закладів / В. В. Гапон, О. А. Барабаш, Т. О. Ханюк // Вісник
Хмельницького

національного

університету.

Економічні

науки. –

Хмельницький, 2015. – № 4, т. 2. – С. 200–206.

ов

Облік державного нерухомого майна та аналіз використання його
вищими навчальними закладами України для надання якісних освітніх послуг.

83.

Квіт С. "Зберегти й реформувати". Сергій Квіт – про новий

бюджет, науку та освіту/ С. Квіт ; розмову вів Р. Гривінський // День. – К.,

ук

2016. – 13 січ. (№ 2). – С. 11.
84.

Квіт С. Освіта як національна ідея / С. Квіт ; розмову вів

М.

Р. Гривінський // День. – К., 2016. – 29–30 січня (№ 14/15). – С. 18–19.
Міністр освіти і науки України С. Квіт поділився своїм поглядом на

На

проблеми, пов’язані з реформою університетської автономії.

85.

Короденко М. Реформування триватиме / М. Короденко // Освіта

ім.

України. – К., 2016. – 15 лют. (№ 6). – С. 4.
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Міністр освіти і науки України Сергій Квіт і перший заступник

міністра Інна Совсун у стінах Будинку уряду провели змістовний брифінг,
присвячений актуальним питанням Галузі.

86.

Корольов Б. Не гаяти часу з реформуванням / Б. Корольов

// Освіта. – К., 2015. – 23–30 груд. (№ 51/52). – С. 8.
87.

Мілова Т. М. Право на академічну свободу: конституційно-

правовий вимір / Т. М. Мілова // Науковий вісник Академії муніципального
управління. Право. – К., 2015. – Вип. 1, ч. 1. – С. 25–31.

Розглядається поняття та структура права людини і громадянина на
академічну свободу, що належить до системи культурних прав і свобод;

аналізуються норми міжнародного та вітчизняного законодавства, що
декларують означене право.

88.

Онищенко О. Дивіться, хто іде... / О. Онищенко // Дзеркало

тижня. – К., 2016. – 6–12 лют. (№ 4). – С. 12.

"...хто буде міністром освіти, якщо раптом С. Квіта вирішать
замінити?".

89.

Онищенко О. Cтатус чи визнання? / О. Онищенко // Дзеркало

тижня. – К., 2016. – 16–22 січ. (№ 1). – С. 12.

Статус "національний" українські університети будуть отримувати і
підтверджувати

за

новим

порядком.

Чи

потрібен

вишам

статус

ов

"національний"?

90.

Поплавський М. В. Проблеми комерціалізації інтелектуальної

власності вищих навчальних закладів / М. В. Поплавський // Збірник наукових
праць

Харківського

національного

педагогічного

університету

імені

ук

Г. С. Сковороди. Економіка. – Х., 2015. – Вип. 15. – С. 43–50.
91.

Рачкова Є. С.

Документ

в

університетських

ритуалах

М.

/ Є. С. Рачкова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. –

Університет розглянуто не лише як соціальний інститут, але й як
культурна спільнота, важливими умовами існування якої є певні ритуали та

ім.

На

Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 143–150.

пов’язані з ними символи.
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92.

Ружицька А.

Академічна

свобода

у

студентських

вимірах

/ А. Ружицька // Освіта. – К., 2016. – 20–27 січ. (№ 3/4). – С. 3.

Студентка 5 курсу Інституту іноземної філології НПУ імені Михайла
Драгоманова – щодо принципу "академічної свободи" університетів.

93.

Співаковський О. Відкритий лист Сергію Квіту та його "молодій

команді", або Чому Міносвіти провалило більшість покладених на нього

напрямів роботи / О. Співаковський // Голос України. – К., 2016. – 16 лют.
(№ 28). – С. 4.
94.

Ткаченко О. О. Сутність та особливості позиціонування вищих

навчальних закладів / О. О. Ткаченко // Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. – К., 2015. – № 2. – С. 78–84.

Розкрито підходи до визначення поняття "позиціонування", звернено
увагу на його багатозначність та співвідношення з поняттям "брендинг".

95.

Шаров О. І. Проектний погляд на процеси імплементації нового

закону України "Про вищу освіту" / О. І. Шаров // Управління проектами та
розвиток виробництва. – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 124–129.
96.

Шулікін Д. Бюджетні закони: цифри і новації / Д. Шулікін // Освіта

України. – К., 2016. – 18 січ. (№ 1/2). – С. 4–5.

25 грудня парламент ухвалив Закон України "Про Державний бюджет
на 2016 рік". Як відповідні рішення вплинуть на галузь освіти та науки?

Шулікін Д. Премії освітянам і науковцям / Д. Шулікін // Освіта

ов

97.

України. – К., 2016. – 15 лют. (№ 6). – С. 5.
Щорічні

премії

Верховної

Ради

України

вручили

педагогічним

працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, <...> закладів, а також

ук

найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних

досліджень і науково-технічних розробок. Лауреати взяли участь в

М.

обговоренні освітніх законопроектів.

На

Глобалізаційні процеси
98.

Антонюк Т. Основні фактори стримування інтеграційних процесів

ім.

у сфері вищої освіти України / Т. Антонюк // Українознавчий альманах / Київ.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 165–168.
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Інтеграційні процеси у сфері сучасної вищої освіти України потребують
активізації. З’ясування чинників, які стримують міжнародну складову
життєдіяльності столичних вишів, сприятиме пошукам шляхів їх усунення,
посиленню міжнародних зв’язків та реальної співпраці між українськими і
закордонними вищими навчальними закладами.

99.

Волинець В. М. Аналіз основних результатів трансферу технологій

вищими

навчальними

закладами

і

науковими

установами

МОН

/ В. М. Волинець, В. В. Литвинова // Науково-технічна інформація. (НТІ). – К.,
2015. – № 4 (66). – С. 3–9.

Трансфер технологій є одним із основних механізмів інноваційного

процесу, тому в умовах глобалізації ринкових відносин його роль у забезпеченні
конкурентоспроможності національних економік постійно зростає.

100. Воронкова В. Г.

Философия

информационного

общества

в

контексте глобализационных процессов современности / В. Г. Воронкова
// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя,
2015. – Вип. № 61. – C. 13–23.
101. Говоровська О.

Трансформація

вищої

освіти

під

впливом

глобального технічного прогресу / О. Говоровська // Наукові записки з
української історії. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 121–126.
102. Горошкова Л. А.
підприємств

ов

капіталу

Інвестиційна

реального

сектора

складова

розвитку людського

економіки

/ Л. А. Горошкова,

В. П. Волков // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. –
Ужгород, 2015 – Т. 1, вип. 1. – C. 74–79.

Освіта розглядається як форма інвестицій у людський капітал.

привабливою для іноземного інвестування. Показано, що в умовах економіки

М.

знань зможуть бути конкурентоспроможними тільки ті вищі навчальні
заклади і підприємства креативного типу, де будуть домінувати інноваційні
праця та інтелектуальний капітал кожного працівника на кожному робочому
місці.

ім.

На

ук

Встановлено, що освіта України як вид економічної діяльності є мало
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103. Денисенко М. П. Вітчизняна вища освіта в умовах глобалізації та її

вплив на ринок праці в Україні / М. П. Денисенко, С. В. Бреус // Ринок праці та
зайнятість населення. – К., 2015. – № 3 (44). – С. 32–36.

Визначено теоретико-практичні аспекти ролі вітчизняної вищої освіти
в умовах глобалізації та її впливу на ринок праці в Україні.

104. Калінічева Г.

Вища

освіта

України

в

контексті

сучасних

цивілізаційних змін / Г. Калінічева // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 146–149.

Проаналізовано зміни в освітній галузі, детерміновані викликами
глобалізації, досліджено цінність освіти як соціального інституту в сучасних
умовах, виявлено вплив цивілізаційних змін на університетську освіту,

визначено проблеми та напрями модернізації національної вищої освіти з
метою підготовки конкурентоспроможних фахівців.

105. Костючков С. К. Напрями й зміст взаємоперетину філософськоосвітніх

парадигм

громадянського

і

сучасної

суспільства

біополітики

в

/ С. К. Костючков

контексті

формування

// Гуманітарний

вісник

Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. –
C. 47–59.

106. Кремень В. Г. Формування глобально конкурентоспроможного
людського

капіталу –

найважливіше

завдання

професійної

освіти

ов

/ В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – К., 2015. – № 4 (89). – С. 5–10.

107. Кулик Н. Освіта майбутнього: випробування прогресом / Н. Кулик

// Освіта України. – К., 2016. – 1 лют. (№ 4). – С. 12–13.

Чи виконує система освіти функції сьогодні, коли нові технології та

у цій царині найближчим часом? Яка освіта потрібна молоді, аби розуміти

М.

світ завтрашнього дня і не відчувати себе у ньому зайвим? На ці питання
намагалися знайти відповіді у Давосі під час другого дня роботи Всесвітнього
економічного форуму.

ім.

На

ук

інновації кардинально змінили життя на планеті? Які зміни можна очікувати
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108. Култаєва М. Д.
європейського

Освітня

освітнього

євроінтеграція

простору

чи

конституювання

/ М. Д. Култаєва

// Педагогіка

і

психологія. – К., 2015. – № 4 (89). – С. 23–29.

109. Купецал С. В. Освіта як провідна соціальна сила / С. В. Купецал
// Вісник

Харківського

національного

педагогічного

університету

ім. Г. С. Сковороди. Філософія. – Х., 2015. – Вип. 45, ч. 2. – C. 119–125.
Аналізується

значення

освіти

у

функціонуванні

глобалізованого

суспільства.

110. Малюк А. Глобалізація як процес виникнення інформаційного

суспільства / А. Малюк // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – К., 2015. –
№ 4. – С. 20–39.

111. Моргулець О. Б. Інформаційно-освітнє середовище у системі
забезпечення

якості

освітньої

діяльності

ВНЗ

/ О. Б. Моргулець,

Л. М. Грицаєнко // Формування ринкових відносин в Україні. – К., 2015. –
№ 9 (172). – С. 113–116.

112. Оноприенко В. Н.

Рискогенность

общества

знаний

и

мегатехнологий / В. Н. Оноприенко // Наука та наукознавство. – К., 2015. –
№ 3 (89). – С. 15–21.

113. Пономаревський С. Ідентифікація освітнього простору і суспільні

ов

процеси / С. Пономаревський // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 153–156.

Проаналізовано проблему ідентифікації освітнього простору та

запропоновано

його

смислові

характеристики,

розглянуто

структуру

вони відіграють щодо формування способів буття людини в соціокультурному

М.

середовищі, у тому числі – іншоетнічному. Звертається увага на особливості
освітнього простору у відкритих суспільствах. Акцентується увага на
проблеми впровадження вимог розбудови національної освіти тих етнічних
груп, які вже тривалий час унаслідок міграцій минулого перебувають у складі
інших соціумів.

ім.

На

ук

освітнього простору, що дає змогу визначити його компоненти та роль, яку
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114. Прокопенко І. Ф. Сучасний стан і перспективи експорту освітніх

послуг ВНЗ України на світовий ринок / І. Ф. Прокопенко, І. О. Ночвіна
// Збірник

наукових

праць

Харківського

національного

педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. – Х., 2015. – Вип. 15. – С. 5–14.

115. Снігир Л. П. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів

як механізм забезпечення економічної безпеки освіти / Л. П. Снігир // Вісник
Хмельницького

національного

університету.

Економічні

науки. –

Хмельницький, 2015. – № 4, т. 2. – С. 157–162.

Додаткові фінансові ресурси можуть бути одним з інструментів

забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу, а саме її

фінансової складової, по-перше, з точки зору можливості їх спрямування

безпосередньо на потреби системи економічної безпеки вишу, по-друге, з
позиції їх використання в освітньому процесі і зміцненням позиції вишу на
ринку освітніх послуг.

116. Сорока В. Неформальне навчання й онлайн-платформа. ІКТ в освіті

має зазнати істотних змін: світовим трендом є бачення ІТ-компетентності як

базових навичок, "грамотності XXI століття" / В. Сорока // Освіта України. – К.,
2016. – 8 лют. (№ 5). – С. 4.

У Верховній Раді пройшли парламентські слухання "Реформи галузі
інформаційно-комунікаційних

технологій

та

розвиток

інформаційного

ов

простору України". На слуханнях також йшлося про нагальні зміни в освітній
галузі.

117. Терепищий С.

Освітні

послуги

в

контексті

головних

глобалізаційних тенденцій / С. Терепищий // Українознавчий альманах / Київ.

Досліджуються головні тенденції сучасної зарубіжної та вітчизняної

М.

освіти. Базуючись на дослідженнях у сфері філософії, педагогіки, економіки та
політології, автор аналізує нову роль вчителя та учня в системі освітніх
послуг. У ході дослідження розкриваються головні протиріччя у процесі
проникнення явищ глобалізації в національні педагогічні структури. Освіта ж,

ім.

На

ук

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 159–162.
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у цьому випадку, інтерпретується передовсім як засіб двосторонньої взаємодії
в умовах інтегрованого мультикультуралізму.

118. Терепищий С. О. Тенденції розвитку освітніх ландшафтів в епоху
індустріального

суспільства

/ С. О. Терепищий

// Вісник

Харківського

національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Філософія. – Х.,
2015. – Вип. 45, ч. 2. – C. 139–150.
Робота

зосереджена

на

індустріальному

суспільстві

як

на

специфічному фоні становлення ідеї "класичної освіти".

119. Тимошенков І. В. Чинники і перешкоди інституційного розвитку
освітньої системи України / І. В. Тимошенков // Збірник наукових праць
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
Економіка. – Х., 2015. – Вип. 15. – С. 15–24.

Обґрунтовано висновок про те, що найбільш продуктивним напрямом
дослідження інститутів освіти в економічній науці є нова інституційна
економіка – НІЕ, яка дозволяє досліджувати систему освіти у всій складності
і різноманітті її функцій, напрямів і організаційних форм. Розглянуто форми і
методи

інституційного

проаналізовано

аналізу

можливість

освітньої

їхнього

системи

використання

суспільства

у

й

дослідженні

інституційних систем країн з перехідною економікою взагалі й України,
зокрема.

ов

120. Триняк М. В. Особливості глобального навчання як теоретичного

конструкту та дидактичної практики / М. В. Триняк, С. О. Руденко // Вісник

Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.
Філософія. – Х., 2015. – Вип. 45, ч. 2. – C. 130–138.

ук

Досліджуються

особливості

феномену

глобального

навчання

як

теоретичного конструкту та дидактичної практики в умовах сучасних

М.

соціокультурних контекстів.

121. Харченко Л.

Європейські

освітні

традиції

в

сучасному

На

українському суспільстві / Л. Харченко // Українознавчий альманах / Київ. нац.

ім.

ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 156–159.
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Розкривається система вищої освіти України на сучасному етапі та
основні завдання і тенденції розвитку в контексті формування єдиного

європейського освітнього та наукового простору. Визначається місце і роль
філософії у становленні молодої людини як фахівця. Зазначається, що ідейною

основою сучасної філософії є загальнолюдські цінності і пріоритети. Вивчення
філософії стає однією з головних передумов входження кожної молодої людини
в загальнокультурний світовий контекст.

122. Холодний Г. О. Особливості та перспективи безперервної освіти в
системі

кадрового

забезпечення

маркетингової

діяльності

підприємств

/ Г. О. Холодний // Проблеми економіки. – Х., 2015. – № 2. – С. 194–200.

123. Цимбаленко Н. В. Комплексна оцінка людського капіталу ВНЗ

/ Н. В. Цимбаленко // Інвестиції: практика та досвід. – К., 2015. – № 17. – С. 52–
55.

124. Шовш К. Інформатизація освіти як теоретична і практична
проблема / К. Шовш // Вища освіта України. – К., 2015. – № 4 (59). – С. 17–31.

125. Штомпель Г. О. Постдипломна діяльність у стратегії поступу

країни / Г. О. Штомпель // Педагогіка і психологія. – К., 2015. – № 4 (89). –
С. 61–69.

З огляду на глобальний приріст наукоємних послуг запропоновано
принципи і функції постдипломної діяльності, згідно з якими завдяки освітньої,

ов

дослідницької та інноваційної складових зростає спеціалізований людський
капітал, підприємливість і зайнятість працівників знань вищої категорії.

126. Юхименко Н. Динаміка функцій системи освіти у світлі нових

тенденцій розвитку людини і суспільства / Н. Юхименко // Українознавчий

ук

альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 169–

М.

Систему освіти визначено як соціальний інститут, що виконує особливу

функцію. Досліджено умови становлення та формування системи освіти
України у сучасний період. Проаналізовано процес становлення особистості в
системі освіти в умовах глобалізації. Вказано основні недоліки системи освіти

ім.

На

172.

в Україні та можливості їх подолання з метою реформування в особистісно29
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орієнтовану систему освіти, що може стати одним із ключових факторів
становлення особистості в сучасному світі.

Модернізація вищої освіти
127. Бак М.

Інформатизація

освіти

як

предмет

філософсько-

педагогічного дискурсу. / М. Бак // Гуманітарний вісник Державного вищого
навчального

закладу "Переяслав-Хмельницький

державний

педагогічний

університет ім. Г. Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. – ПереяславХмельницький, 2015. – Вип. 36. – C. 25–34.

Аналізуються моделі та напрями модернізації освіти в контексті її
інформатизації; автор зосереджує увагу на концепціях західних та
вітчизняних учених.

128. Величко В. Є.

Генезис

розвитку

вільного

програмного

забезпечення в університетській освіті / В. Є. Величко // Вісник Луганського

національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. –
Луганськ, 2015. – № 6 (295). – С. 7–14.

Розглянуто питання розвитку вільного програмного забезпечення в
університетській освіті.

129. Кравець Н. С. Особливості архітектури курсу для змішаної моделі
навчання / Н. С. Кравець // Вісник Харківської державної академії культури.
Соціальні комунікації. – Х., 2015. – Вип. 47. – С. 118–126.

ов

Розглянуто переваги та недоліки дистанційної моделі навчання.

Наведено огляд публікацій, у яких досліджується змішане навчання як

методологія, яка дозволяє максимально використовувати плюси традиційного
і дистанційного навчання й нівелювати їх мінуси. Описано моделі реалізації

ук

концепції змішаного навчання. Проаналізовано форми реалізації елементів
курсу для змішаної моделі порівняно з традиційною і дистанційною моделями.

М.

Розглянуто перспективні напрями розвитку освітніх технологій, які можуть

На

використовуватися як елементи змішаного курсу.

130. Лялюк А.

Маркетингові

підходи

до

підвищення

ім.

конкурентоспроможності випускників ВНЗ на регіональному ринку праці
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/ А. Лялюк

// Економічний

часопис

Східноєвропейського

національного

університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 2. – С. 50–55.

Досліджено чинники, які впливають на конкурентоспроможність
випускників ВНЗ на регіональному ринку праці; обґрунтовано необхідність

перегляду маркетингової концепції освітніх закладів, виходячи із нинішніх

вимог на регіональному ринку праці; запропоновано маркетингові заходи
вищого навчального закладу щодо підвищення конкурентоспроможності його
випускників.

131. Мельникова О. В. Основні напрями просування освітніх послуг

українськими ВНЗ у мережі Інтернет / О. В. Мельникова // Збірник наукових
праць

Харківського

національного

педагогічного

університету

імені

Г. С. Сковороди. Економіка. – Х., 2015. – Вип. 15. – С. 25–35.

132. Мокін Б. І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій
розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України
/ Б. І. Мокін // Педагогіка і психологія. – К., 2015. – № 4 (89). – С. 30–37.

133. Негра Д. Особливості дистанційної освіти в умовах сьогодення

/ Д. Негра // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – К., 2015. –
Вип. № 2 (27). – С. 101–103.

134. Переяславська С. О.

Підходи

до

організації

дипломного

проектування під час підготовки студентів спеціальності "інформатика" в
ступеневої

ов

умовах

освіти

/ С. О. Переяславська

// Вісник

Луганського

національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. –
Луганськ, 2015. – № 6 (295). – С. 37–44.

Визначено сутність, цілі та завдання дипломних робіт бакалавра,

ук

спеціаліста, магістра в умовах ступеневої освіти.

М.

135. Поліщук М. О. Модернізація вищої освіти та роль бібліотечно-

інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студента

На

/ М. О. Поліщук

// Вісник

Одеського

національного

університету.

Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – О., 2014. – Т. 19,

ім.

вип. 1 (11). – С. 134–136.
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136. Свириденко Д. Аналіз ролі віртуальної академічної мобільності в
обґрунтуванні

засад

розвитку

сучасної

вищої

освіти

/ Д. Свириденко

// Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. –
Вип. 17. – С. 163–165.

Автор доходить висновку, що віртуальна академічна мобільність є

закономірним явищем у ґенезі вищої освіти та відповіддю на виклики
сучасності,

проте

активна

імплементація

цього

феномена

потребує

подальшого теоретичного обґрунтування через її кореляцію з низкою важливих
проблем дискурсу філософії освіти.

137. Смагіна О. О. Аналіз сайтів кафедр університетів за моделями
інтернет-представництв / О. О. Смагіна // Вісник Луганського національного

університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – Луганськ, 2015. –
№ 6 (295).– С. 53–59.

Розглянуто результати контент-аналізу, який було проведено з метою
виявлення рівня представленості кафедр на сайтах університетів.

138. Тітов С. В. Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології
/ С. В. Тітов, О. В. Тітова // Вісник Харківської державної академії культури.
Соціальні комунікації. – Х., 2015. – Вип. 47. – С. 127–134.

Розглядаються методи оцінки й підвищення юзабіліті освітніх сайтів, а

також технології, які рекомендовано використовувати для здійснення аналізу

ов

поведінки користувачів освітніх інтернет-ресурсів. Класифіковано методи

юзабіліті й показано, що для освітніх сайтів найдоступнішими та
найзручнішими є методи, пов'язані з опитуванням користувачів. Розроблені

рекомендації дозволяють поліпшити зовнішній вигляд та зручність роботи

ук

освітніх сайтів.

139. Топольник Я. В. Засоби нових інформаційних технологій та

М.

характерні особливості їх використання під час організації навчального процесу
/ Я. В. Топольник // Вісник Луганського національного університету імені

Розглянуті аспекти проблеми використання нових інформаційних

ім.

На

Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – Луганськ, 2015. – № 6 (295). – С. 59–66.
технологій в освіті.
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140. Яковлева О. В. Дилеми системи ВНЗ: мова як цінність vs мови як
засобу

комунікації

/ О. В. Яковлева

// Гуманітарний

вісник

Запорізької

державної інженерної академії. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 174–184.

Розглянуто дихотомію двох взаємопов’язаних, але, разом із тим, і
конкуруючих

одна

з

одною,

моделей

модернізації

системи

освіти:

"модернізації-суверенізації" (з акцентом на національній складовій навчального
процесу)

та

"модернізації-адаптації"

(з

акцентом

на

складовій

інтернаціональній), – під кутом зору її відображення у мовній ситуації у вищих
навчальних закладах України.

Сучасні інноваційні технології у вищій освіті
141. Бакушевич І. В.

Використання

міжнародного

досвіду

для

мережевої взаємодії бізнесу, освіти і науки в Україні / І. В. Бакушевич,
А. В. Гощинський, С. С. Слава // Науковий вісник Ужгородського університету.
Економіка. – Ужгород, 2015. – Т. 1, вип. 1 (45). – C. 90–93.

Представлено основні проблеми мережевої взаємодії бізнесу, освіти і

науки з метою збалансованого інноваційного розвитку регіонів України.
Розглянуто

можливі

моделі

налагодження

партнерства

у

ланцюгу

інноваційного розвитку в світлі перспектив реалізації Закону України "Про

вищу освіту". Запропоновано віртуальну модель створення інноваційних
лабораторій

як

платформи

структурної

перебудови

партнерства

ов

університетів і бізнесу, впроваджену під час виконання проекту TEMPUS
INNOLAB.

142. Вакуленко В.

Інтернет-програма

як

складова

підвищення

конкурентоспроможності організацій сфери освітніх послуг: від моделювання
впровадження

ук

до

/ В. Вакуленко

// Вісник

Київського

національного

Аналіз

сучасних

тенденцій

використання

мережі

Інтернет

як

інструменту підвищення конкурентоспроможності освітньої організації. У
статті

розглянуті

теоретичні

аспекти

застосування

інтерактивних

технологій в освітніх організаціях та представлена модель процесу розробки

ім.

На

С. 81–85.

М.

університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К., 2015. – Вип. 7 (172). –
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Інтернет-програми просування послуг ОСОП, а також запропоновані
практичні шляхи впровадження отриманої стохастичної моделі.

143. Воронкін О. С. Інформаційно-комунікаційні технології у вищій
освіті як об’єкт психолого-педагогічних досліджень (друга половина XX –

початок XXI століття) / О. С. Воронкін // Інформаційні технології в освіті. –
Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 57–79.

Аналіз соціальних мереж з точки зору можливостей їх використання в
системі освіти.

144. Дєнєжніков С. С.

Інноваційні

запити

сучасного

суспільства

/ С. С. Дєнєжніков // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 230–239.

Концептуальні інноваційні запити сучасного суспільства та роль освіти
в його розвиткові.

145. Дубровін С. Інноватика в сучасній освіті / С. Дубровін // Віче. – К.,
2015. – № 21 (401). – C. 64.

Наприкінці жовтня в Київському палаці дітей та юнацтва працював VII
Міжнародний форум "Інноватика в сучасній освіті", організований за
підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії

педагогічних наук України, компанії "Виставковий Світ". Під час форуму
понад 570 національних вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх,

ов

дошкільних та позашкільних навчальних закладів, закладів післядипломної
освіти, наукових установ, підприємств із 24 регіонів України презентували свої

досягнення запровадження інновацій. На своїх стендах вони демонстрували
технічне обладнання та освітні програми.

ук

146. Нижнева Н. Н.
технологический

Подготовка

подход

специалистов

/ Н. Н. Нижнева,

в

высшей

школе:

Н. Л. Нижнева-Ксенофонтова

М.

// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя,

На

2015. – Вип. № 61. – C. 35–46.
147. Петрушенко М.

Владо,

підтримай

"академічний

ім.

/ М. Петрушенко // Освіта. – К., 2015. – 16–23 груд. (№ 50). – С. 4.
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Вчені педагоги пропонують шляхи підвищення ефективності економіки
інноваційного розвитку вищої школи.

148. Половая Н. О. Віртуальне навчання як головний вектор нової

інформаційної епохи / Н. О. Половая // Грані. Політологія. Соціологія. –
Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126). – C. 92–97.
149. Слюсарчук Ю. М. Технології

проектного

навчання

під

час

підготовки ІТ-фахівців / Ю. М. Слюсарчук, Л. Л. Джавала // Науковий вісник

НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. –
С. 369–374.

Для вирішення проблем формування компетенцій під час реалізації
освітнього

процесу

підготовки

ІТ-фахівців

та

створення

необхідної

траєкторії підготовки запропоновано широко використовувати технології
проектно-орієнтованого

навчання.

Розроблена

модель

формування

компетентностей під час проектно-орієнтованого навчання. Когнітивне
моделювання базується на найбільш затребуваних компетенціях, які визначені
роботодавцями.

150. Соколовський Я. І.
комунікаційних

технологій

Застосування

для

організації

сучасних

інформаційно-

дистанційного

навчання

/ Я. І. Соколовський, О. Л. Сторожук, І. М. Крошний // Науковий вісник НЛТУ
України / Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2015. – Вип. 25.6. – С. 243–248.

ов

Наведено гібридну модель комунікацій у хмарному середовищі, на основі

якої

створюється

віртуальне

навчальне

середовище

Національного

лісотехнічного університету України. Запропонована гібридна модель дає

змогу застосовувати інформаційні технології у навчальному процесі за будь-

System (Moodle) із пакетом хмарних сервісів Google Apps. З метою

М.

стандартизації електронних навчальних курсів наведено структуру типової
дисципліни. Стандартизація електронних навчальних курсів пришвидшить
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та сприятиме
співробітництву між вищими навчальними закладами.

ім.

На

ук

якою формою навчання. Основою цієї моделі є інтеграція Learning Management
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151. Татомир І. Л. Поняття "електронний фріланс" у предметному полі

онлайн освіти / І. Л. Татомир // Науковий вісник НЛТУ України / Нац. лісотехн.
ун-т України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 407–411.

Розглянуто роль електронного фрілансу в поширенні гнучких і
нестандартних форм зайнятості. Розкрито зміст категорії "освітній

фріланс" та з’ясовано значущість понять "онлайн-репетитор", "тьютор" і
"мережевий

викладач".

Обґрунтовано,

що

безпечний

пошук

освітян

відповідного профілю потрібно проводити на спеціалізованих Інтернетбіржах фрілансу, на яких розміщуються портфоліо претендентів з детальним

описом інформації про них. Визначено причини, які спонукають освітян
займатися електронним фрілансом, та обґрунтовано негативні наслідки такої
діяльності.

152. Филатова Т. В.

Технология

определения

соответствия

образовательных уровней как инновационный подход в системе образования

/ Т. В. Филатова // Інформаційні технології в освіті. – Херсон, 2015. – Вип. 22. –
С. 166–174.

Новые образовательные технологии как средство повышения качества
образования.

153. Шевченко Ю. Сутність і значення освітніх інновацій у системі

освіти в Україні / Ю. Шевченко // Гуманітарний вісник Державного вищого
закладу "Переяслав-Хмельницький

державний

педагогічний

ов

навчального

університет ім. Г. Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. – ПереяславХмельницький, 2015. – Вип. 36. – C. 191–201.

Розглянуті основні підходи до трактування питання "педагогічна

ук

інноватика".

154. Шишкіна М. П. Моделі організації доступу до програмного

М.

забезпечення у хмаро орієнтованому освітньому середовищі / М. П. Шишкіна

Нові моделі організації навчальної діяльності, що ґрунтуються на
інноваційних технологічних рішеннях щодо організації інфраструктури

ім.

На

// Інформаційні технології в освіті. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 120–129.

середовища, до числа яких належать хмаро орієнтовані.
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Здобутки ВНЗ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку

155. Боровик М. А. Формування структури факультетів Чернігівського
державного

педагогічного

інституту

(1954–1998 рр.)

/ М. А. Боровик

// Сіверщина в історії України. – К., 2015. – Вип. 8. – C. 319–322.
156. Буняк Н.

Роль

вищих

навчальних

закладів

у

формуванні

національної інноваційної системи України / Н. Буняк // Економічний часопис

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк,
2015. – № 2. – С. 15–20.

Проаналізовано основні показники діяльності ВНЗ в Україні. Окреслено
проблеми,

які

перешкоджають

ефективному

використанню

науково-

технічного потенціалу вищих навчальних закладів, та запропоновано шляхи їх

розв’язання. Обґрунтовано роль вищих навчальних закладів у формуванні
національної інноваційної системи.

157. Валявко І. Історія кафедри філософії Університету Св. Володимира
в

контексті

європейської

інтелектуальної

традиції

/ І. Валявко

// Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. –
Вип. 17. – С. 119–123.

Розглядається історія виникнення та існування кафедри філософії

Київського університету Св. Володимира за період 1834–1919 рр. У ході

реконструкції інтелектуальної традиції "філософського кола" цього періоду

ов

наголошується на її європейському контексті та констатується наявність

філософів-фахівців, завдяки яким зберігався високий рівень філософської
освіти і які виростили цілу плеяду блискучих мислителів.

158. Василик І. Юридичний факультет Львівського університету у

ук

підготовці та становленні адвокатів і правників – діячів українського

національного відродження / І. Василик // Українознавчий альманах / Київ. нац.

М.

Проаналізовано

особливості

навчально-виховного

процесу

вищого

навчального закладу перелому ХІХ–ХХ ст. Досліджено вплив викладачів на
формування політичних поглядів молодого покоління юристів. Показано внесок

ім.

На

ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 95–98.
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адвокатів та юристів у процес українського національного відродження
першої чверті ХХ ст.

159. Галата С. "Я оптиміст, ми повернемося до Криму" / С. Галата
// Освіта України. – К., 2016. – 18 січ. (№ 1/2). – С. 7.
Новий

ректор

Таврійського

національного

університету

імені

Володимира Вернадського (ТНУ) Володимир Казарін щодо переїзду вишу в
Київ. Штаб-квартира ТНУ знаходиться у головному корпусі КНУ імені Тараса
Шевченка.

160. Голікова О. Інститут сільського господарства та лісівництва в

Маримонті: причини створення та засади організації (1838–1840 рр.)
/ О. Голікова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 294–297.

Досліджено історію заснування Інституту сільського господарства та
лісівництва в Маримонті. Його створено 1840 р. шляхом об’єднання перших у

Російській імперії аграрних вишів – Інституту землеробства в Маримонті

(Королівство Польське) та Лісівничого училища (синонімічні назви – школа,
інститут) у Варшаві. З огляду на те, що правонаступником започаткованого в

Маримонті Інституту є Харківський національний аграрний університет імені
В. В. Докучаєва, практичне значення роботи полягає у вивченні одного з
рубіжних етапів становлення аграрної освіти і науки в Україні.

ов

161. Геєць І. В. Підготовка юристів у Ніжинській вищій школі у
ХІХ ст. : правовий аспект / І. В. Геєць // Публічне право. – К., 2015. –
№ 3 (19). – C. 331–338.

162. Зозуля С. Ю. До питання розбудови в радянській Україні системи

ук

наукових установ у 1920-х роках: створення науково-дослідної кафедри в

C. 259–263.

М.

Ніжині / С. Ю. Зозуля // Сіверщина в історії України. – К., 2014. – Вип. 7. –

163. Кащенко О. В. Історія архітектурного факультету Київського

На

національного

університету

будівництва

і

архітектури

/ О. В. Кащенко,

ім.

О. С. Слєпцов, М. К. Кумейко // Архітектурний вісник КНУБА / Київ. нац. ун-т
буд-ва і архітектури. – К., 2015. – Вип. 6. – С. 95–110.
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164. Києво-Могилянська академія відзначила 400-річчя // Віче. – К.,
2015. – № 21 (401). – C. 70.

165. Кіндрачук Н. М. Освіта в Україні протягом 60-х рр. XX ст.:
загальні тенденції та національні особливості / Н. М. Кіндрачук // Інтелігенція і
влада. Історія. – О., 2014. – Вип. 31. – С. 83–93.
Досліджено

загальні

тенденції

та

національні

особливості

функціонування освіти в Україні протягом 60-х рр. ХХ ст., вивчено стан
українських шкіл, вищих освітніх закладів, показано внесок освіти у
формування

інтелектуального

проаналізовано

рівень

та

освіченості

наукового

громадян,

потенціалу

українців,

матеріально-технічне

забезпечення навчального процесу, показано значення національної освіти у

житті суспільства та держави, охарактеризовано суспільно-політичні
фактори, що вплинули на розвиток національної освіти протягом 60-х рр.
ХХ ст.

166. Кобченко К. Початки історії Університету Св. Володимира у Києві:

європейська ідея в імперському контексті / К. Кобченко // Українознавчий

альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 116–
119.

Здійснено огляд основних тенденцій історії становлення вищої освіти в

Україні у контексті процесів європейської інтелектуальної історії. Після цього

ов

розкрито ідеологічні засади відкриття Університету св. Володимира у Києві у
контексті політичних та інтелектуальних процесів у Російський імперії та в

Європі. Показано, як в університеті, який був замислений як імперський
освітній заклад, виник напрям українських гуманітарних студій.

ук

167. Коцур В. Українська гельсінська спілка як складова молодіжного

руху в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. / В. Коцур // Гуманітарний вісник

педагогічний

М.

Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний
університет

ім. Г. Сковороди".

Педагогіка.

Психологія.

Центрами неформального молодіжного руху в Україні у 80-ті роки
ХХ ст. були Київ і Львів, хоча самодіяльні організації поставали практично у

ім.

На

Філософія. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – C. 260–269.
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всіх обласних містах республіки. Найбільш відомими із "неформальних"
об'єднань були створені в Києві Український культурологічний клуб (УКК),

українознавчий клуб "Спадщина" (при Будинку вчених), студентське об'єднання

"Громада" (при КДУ ім. Т. Г. Шевченка) і засновані у Львові Українська
гельсінська спілка (УГС) і Товариство друзів Лева. Згодом до них долучилися
студентські товариства: Спілка української молоді/Спілка незалежної

української молоді (СУМ/СНУМ) та Українська студентська спілка (УСС),

Студентське братство, які поруч із суто студентськими вимогами висували
також політичні.

168. Кравченко О. Антропологічний вимір філософської освіти у
Києво-Могилянській академії / О. Кравченко // Українознавчий альманах / Київ.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 130–133.

Досліджено антропологічне розуміння сутності освіти, викладене у

латиномовних філософських курсах професорів Києво-Могилянській академії.
Зокрема, проаналізовано особливості освітнього процесу в добу бароко.
Обґрунтовано нове барокове розуміння людини як гармонійного поєднання душі

й тіла. Розкрито проблему пізнавальної діяльності людини на шляху
досягнення істинного знання й усвідомлення нею свого призначення.

169. Кульчицька Е. А.

Передумови

та

перспективи

створення

наукового парку в Національному лісотехнічному університеті України

ов

/ Е. А. Кульчицька // Науковий вісник НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т
України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 390–395.
Висвітлено

особливості

функціонування

в

Україні

інноваційних

структур, які входять до переліку загальнодержавної та регіональної

ук

інноваційної інфраструктури, наведено порівняльний аналіз стану розвитку
регіональної інноваційної інфраструктури та результатів її діяльності.

М.

Також проаналізовано передумови створення наукового парку на базі

потужностей Національного лісотехнічного університету та проаналізовано

На

перспективи провадження інноваційної діяльності у його межах.

170. Мальская М. П.

Історія

становлення

та

сучасний

розвиток

ім.

туризмології у Львіському національному університеті імені Івана Франка
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/ М. П. Мальская, І. Г. Пандяк // Географія та туризм. – К., 2015. – Вип. 34. –
С. 26–36.

Проаналізовано зародження, внесок науковців, основні напрями
досліджень з рекреаційної географії та туризмології.

171. Марчук Л. "Обирати треба рейтингові виші з доброю репутацією"
/ Л. Марчук // Віче. – К., 2015. – № 21 (401). – C. 6–7.

Розмова з ректором Львівського державного університету внутрішніх

справ Валерієм Середою щодо готовності офіцерів виїхати на передову та про
нові методи навчання курсантів.

172. Отич О. Консорціум закладів післядипломної освіти або, як
впроваджують

результати

наукових

досліджень,

виконаних

у

ДВНЗ

"Університет менеджменту освіти" НАПН України, в системі післядипломної
освіти? / О. Отич // Освіта. – К., 2016. – 20–27 січ. (№ 3/4). – С. 4.

173. Педагогічний центр в глибинці / прес-центр УДПУ імені Павла
Тичини // Освіта. – К., 2015. – 16–23 груд. (№ 50). – С. 4.
Уманському

державному

педагогічному

університету

в

2015 р.

виповнилося 85 років із часу його заснування.

174. Пригорницька О. Ю. Історіографія питання ролі Чернігівського

інституту народної освіти в соціокультурному житті Північного Лівобережжя

(1920–1930 рр.) / О. Ю. Пригорницька // Сіверщина в історії України. – Київ ;

ов

Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 263–266.
175. Тихоненко Д. Г.

Випускники

факультету

агрохімії

та

ґрунтознавства за період 1951–2015 рр. : (до 200-річчя Харківського

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва) / Д. Г. Тихоненко,

ук

В. В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету
В. В. Докучаєва.

Грунтознавство,

М.

імені

агрохімія,

землеробство,

ім.

На

господарство, екологія ґрунтів. – Х., 2015. – № 1. – С. 6–11.
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Вища освіта за напрямками підготовки. Технології викладання
відповідних дисциплін

176. Безлюдна В. В. Роль освітніх інновацій у процесі вивчення

іноземних мов у вищій школі / В. В. Безлюдна, Р. О. Безлюдний // Педагогічні

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 4 (48). –
С. 293–299.

З’ясовано роль освітніх інновацій в процесі вивчення іноземних мов у
вищій

школі.

У

дослідженні

(системно-аналітичний,

використовувалися

термінологічний

аналіз

теоретичні

педагогічної

методи

наукової

літератури, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду) для узагальнення
наукових підходів і розробок вітчизняних та зарубіжних учених.

177. Бурова Е. Формування в студентів-філологів умінь і навичок

викладання української мови в школі / Е. Бурова // Молодь і ринок. – Дрогобич,
2015. – № 7. – С. 63–66.

Висвітлюються основні шляхи з покращення методики викладання
української мови на сучасному етапі. Приділяється увага закріпленню
теоретичних

знань

загальноосвітній

під

школі.

час

проходження

Підкреслюється

педагогічної

важливість

практики

викладання

в

цієї

дисципліни в майбутній професії вчителя. Зазначаються погляди науковців
стосовно методів навчання і їх значення в проведенні уроку з української мови.

ов

178. Галушко С. Методична система навчання аналітичної хімії у

вищому навчальному закладі / С. Галушко // Молодь і ринок. – Дрогобич,
2015. – № 7 (126). – С. 57–62.

Розглянуто теоретичне обґрунтування методичної системи навчання

ук

аналітичної

хімії

у

педагогічному

ВНЗ.

Запропоновано

модернізацію

методичної системи навчання шляхом інтеграції традиційного навчання з

М.

інноваційними технологіями для реалізації переходу від інформаційнорепродуктивного до інформаційно-діяльнісного підходу в навчанні.

На

179. Голова В. Вища електротехнічна освіта в Україні у другій половині

ХХ ст. / В. Голова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса

ім.

Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 312–315.
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Розглянуто

структурні

зміни

системи

підготовки

фахівців

електротехнічного профілю в провідних вищих технічних навчальних закладах
України. Показано процес формування нових спеціальностей, кафедр,

факультетів, філіалів, що сприяло розширенню мережі електротехнічної

освіти. Висвітлено особливості діяльності навчальних закладів, зокрема

організації навчального процесу, виробничої практики, науково-дослідної
роботи.

180. Думанська Т. В. Складові математичної компетентності бакалаврів

економіки / Т. В. Думанська // Збірник наукових праць молодих вчених

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. –
Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 126–127.
181. Колос К. Р.

Факторно-критеріальна

модель

оцінювання

ефективності комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу

післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Інформаційні технології в
освіті. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 80–92.

У дослідженні обґрунтовано необхідність комплексного оцінювання

ефективності комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу
післядипломної педагогічної освіти.

182. Кулинич М. Застосування технологій дистанційного навчання під

час викладання обліково-аналітичних дисциплін / М. Кулинич // Економічний
Східноєвропейського

ов

часопис

національного

університету

імені

Лесі

Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 79–85.

Розглянуто необхідність упровадження в навчальний процес новітніх

комп’ютерних

технологій,

які

сприятимуть

формуванню

професійної

ук

компетенції майбутнього фахівця. До переваги дистанційного навчання
належить його гнучкість, тобто можливість індивідуально навчатися,

М.

обираючи час, місце й темп навчання. На сьогодні найбільша увага під час
розробки дистанційних курсів приділяється інформаційному середовищу

На

Moodle.

183. Леганькова О. Общая характеристика структуры и содержания

ім.

электронных учебно-методических комплексов для высшего педагогического
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образования / О. Леганькова // Гуманітарний вісник Державного вищого
навчального

закладу "Переяслав-Хмельницький

державний

педагогічний

університет ім. Г. Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. – ПереяславХмельницький, 2014. – Вип. 34.– C. 60–69.

Обозначена актуальность разработки электронных образовательных

ресурсов для высшего педагогического образования в контексте изменения
современной социокультурной ситуации.

184. Лунгу Л. В. Технологія формування інтелектуальної ініціативи
майбутніх учителів-філологів / Л. В. Лунгу // Теорія та методика навчання та
виховання. – Х., 2015. – Вип. 37. – C. 80–85.
Висвітлено

результати

аналізу

вітчизняних

наукових

джерел.

Охарактеризовано етапи формування інтелектуальної ініціативи майбутніх
учителів-філологів.

185. Мішалов В. Д. Нарис про участь викладачів кафедр судової

медицини деяких вищих навчальних закладів Києва у справі Майдану
/ В. Д. Мішалов // Судово-медична експертиза. – К., 2014. – № 2. – C. 74–79.
186. Олендр Т. М.

Деякі

проблеми

використання

інноваційних

технологій контролю й оцінювання знань студентів на заняттях з іноземної

мови за професійним спрямуванням / Т. М. Олендр // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 355–364.

ов

187. Олійник Л. М. Застосування базових сервісів google у системі

післядипломної педагогічної освіти / Л. М. Олійник // Інформаційні технології в
освіті. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 93–102.

Представлено досвід застосування базових сервісів Google у роботі

ук

викладачів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти із

М.

слухачами курсів підвищення кваліфікації з метою організації змішаного
навчання та підвищення їх ІКТ-компетентності.

188. Пагор В. В. Медична освіта України в умовах тоталітаризму: до

На

проблеми матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в 1920–

ім.

1930-ті рр. / В. В. Пагор // Інтелігенція і влада. Історія. – О., 2015. – Вип. 32. –
С. 258–266.

44

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Про становлення вищої та середньої медичної освіти Радянської
України

в

1920–1930-х

забезпечення

навчальних

рр.

Охарактеризовано

закладів

(Київського,

матеріально-технічне

Вінницького

медичних

інститутів, Одеського клінічного інституту). Розвідка підготовлена на основі

матеріалів Центрального державного архіву вищих органів влади та

управління України м. Києва, Вінницького та Хмельницького обласних
державних архівів.

189. Семеніхіна О. В. Програми динамічної математики у контексті
роботи

сучасного

вчителя:

результати

педагогічного

експерименту

/ О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Інформаційні технології в освіті. – Херсон,
2015. – Вип. 22. – С. 109–119.

Наведено результати педагогічних досліджень щодо бажання і
психологічної готовності використовувати програми динамічної математики
працюючими

та

майбутніми

вчителями

математики.

Експеримент

проводився протягом 2010–2014 р.р. на базі Сумського державного
педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.

190. Сімкова І. О. Теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврівфілологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері

/ І. О. Сімкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 364–370.
теоретичні

основи

навчання

майбутніх

бакалаврів-

ов

Розглянуто

філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері шляхом
дослідження перекладознавчих, психолінгвістичних, методичних, психологічних

та лінгвістичних основ розробки методики навчання перекладу. Надано

ук

визначення поняття "переклад".

191. Солдатенко О. "Без глибоких академічних знань не може бути

М.

справжніх фахівців-юристів" / О. Солдатенко // Юридична газета. – К., 2016. –

Про якість надання вищої юридичної освіти в Україні, ротарійський рух,
а також про життя та розвиток юридичного факультету Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

ім.

На

19 січ. (№ 1/2). – С. 52–54.
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192. Стеців І. І. Методологія організації обліку, контролю та аналізу
/ І. І. Стеців // Науковий вісник НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т України. –
Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 416–422.

Визначено проблеми розвитку науки про організацію обліку, контролю

та аналізу, формування навчальних видань, освітніх дисциплін, запровадження
методик організації у практику та чинники, що їх зумовлюють. Подано

трактування понять методика та методологія організації обліку, контролю

та аналізу. Ідентифіковано суть об’єкта організації та організаційного
документа систем обліку, контролю та аналізу.

193. Тарарак Н. Г. Аксіологізація змісту вищої мистецької освіти

України (1990-ті рр. – XXI століття) / Н. Г. Тарарак // Теорія та методика
навчання та виховання. – Х., 2015. – Вип. 37. – C. 127–134.

На основі здійснення ретроспективного аналізу ґенези формування
ціннісних

орієнтацій

теоретичні

питання

учасників
й

навчального

розкрито

процесу

особливості

систематизовано

практичних

здобутків,

накопичених вищою вітчизняною школою упродовж 90-х рр. ХХ століття –
поч. ХХІ століття. Визначена значущість аксіологізації змісту мистецької
вищої освіти і виховання, що спрямована на вирішення завдання підвищення
аксіологічного потенціалу особистості студента.

194. Технічне та методичне забезпечення інженерного навчання для
"комп’ютерні

ов

спеціальності

системи

та

мережі"

/ О. М. Березький,

В. М. Теслюк, О. Ю. Борейко, А. Ю. Михайлюк // Науковий вісник НЛТУ
України / Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 372–378.
Розроблене

технічне

та

методичне

забезпечення

для

навчання

ук

студентів напряму "комп’ютерна інженерія".

195. Федоренко В. Г. Трансформація економічної освіти в Україні

М.

Викладено головні питання економічної освіти в Україні. Окреслено

проблеми, які стосуються розвитку економічної проблеми, розробки і втілення
освітніх програм. Звернуто увагу на підготовку сучасних спеціалістів, які
володіють сучасними науковими знаннями.

ім.

На

/ В. Г. Федоренко // Економіка та держава. – К., 2015. – № 10. – С. 6–7.
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196. Хоменко В. Використання лінійних функціональних моделей під

час дуального навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
/ В. Хоменко // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126). – С. 30–35.

Розглянуто використання розроблених лінійних функціональних моделей

дуального змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного
профілю. Описано процес синхронізації навчального матеріалу педагогічної
дисципліни

"Дидактичні

основи

професійної

освіти"

з

технічними

дисциплінами. Надані приклади питань, на основі яких відбувається реалізація
процесу синхронізації.

197. Хом’як І. Інноваційні методи навчання української мови у вищій
школі / І. Хом’як, Ю. Шабатіна // Українська мова і література в школах
України. – К., 2015. – № 11 (151). – С. 14–17.

198. Цун Ч. Педагогічні умови формування дослідницьких умінь

майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів / Ч. Цун
// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 4
(48). – С. 390–394.

Визначено педагогічні умови формування професійно комунікативної

компетентності студентів-іноземців у ВНЗ. Крім того, схарактеризовано
особливості підготовки іноземних громадян в українських навчальних закладах.

199. Швець О. А.

Аспекти

викладання

комп’ютерної

графіки

у

ов

навчальному процесі для майбутніх фахівців з дизайну / О. А. Швець
// Науковий вісник НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів,
2015. – Вип. 25.6. – С. 364–370.

Найновіші технології створили надзвичайно зручні умови для втілення

ук

проектного задуму та його реалізацію за допомогою комп’ютерної графіки.

200. Яненко А. С. Підготовка музейних працівників в аспірантурі

М.

Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка у другій половині 1920-х
– на початку 1930-х р. / А. С. Яненко // Сіверщина в історії України. – К, 2015. –

ім.

На

Вип. 8. – C. 286–299.
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Удосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ

201. Геревич О. Проблеми екологічної освіти та виховання молоді в
контексті сталого (збалансованого) розвитку / О. Геревич // Екологічний
вісник. – К., 2015. – № 4 (91). – С. 4–6.

202. Гулик Г. С. Екологізація освіти: теорія і практика / Г. С. Гулик,

І. А. Дубовіч // Науковий вісник НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т України. –
Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 366–371.

Звернено увагу на прогресуючу деградацію природного довкілля,
виснаження природних ресурсів та екологічну небезпеку. Обґрунтовано, що

досягти позитивних результатів в еколого-економічній, еколого-політичній та
еколого-правовій системах можливо тільки через екологізацію освіти, що
призведе до високого рівня підготовки фахівців та формування системи

професійної компетентності відповідно до вимог концепції сталого розвитку.

Розкрито сутність понять "екологізація", "екологізація економіки" та
"екологізація

освіти".

Проаналізовано

потребу

розроблення

заходів,

спрямованих на забезпечення ефективної міжнародної співпраці у сфері
екологізації освіти.

203. Гулик Г. С. Правові та соціо-еколого-економічні передумови
екологізації освіти в Україні / Г. С. Гулик, І. А. Дубовіч // Науковий вісник

НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. –

ов

С. 385–390.

Проаналізовано

нормативно-правову

базу,

соціо-еколого-економічні

передумови та основні проблеми реалізації екологізації освіти в Україні.
Розкрито сутність поняття "екологізація освіти" (зокрема вищої), яка є

ук

основним інструментом, що забезпечить цілеспрямований навчальний,

науковий та виховний процеси підготовки студентів та фахівців і формування

розвитку.

М.

в них професійної екологічної компетентності в руслі вимог концепції сталого

На

204. Кулик Н. "Вілбрук" має бути зруйнований / Н. Кулик // Освіта

України. – К., 2016. – 15 лют. (№ 6). – С. 14–15.

ім.

Про розвиток інклюзивної освіти в Україні та в США.
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205. Лиховид І. Рости – разом із "Днем". Ректори 40 вишів працюють
над програмою національно-патріотичного виховання молоді. "Бібліотека
"Дня" – у центрі уваги / І. Лиховид // День. – К., 2016. – 12 січ. (№ 1). – С. 7.

206. Нація з глибоким патріотизмом – непереможна / М. Вишневський,

Ю. Руденко, В. Ф. Г. Стрілко, І. Ющук // Освіта. – К., 2015. – 23–30 груд.
(№ 51/52). – С. 4–5.

Щодо національно-патріотичного виховання молоді.

207. Підготовка фахівців-екологів для сталого розвитку у вищих

навчальних закладах України / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, Т. П. Шаніна,

В. Ю. Приходько // Науковий вісник НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т
України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 376–379.

Розглянуто суть екологічної освіти і виховання з позицій концепції

сталого розвитку, проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, які
підтверджують потребу екологізації освіти на сучасному етапі розвитку

цивілізації. Особливу увагу приділено результатам аналізу нормативної бази

підготовки фахівців-екологів кваліфікаційного рівня "магістр" на прикладі
напряму

підготовки

"Екологія,

охорона

довкілля

і

збалансоване

природокористування"; показано роль окремих дисциплін у формуванні
екологічно орієнтованого мислення та необхідних компетенцій.

208. Преснер Р. Андрагогіка як теоретична основа навчання іноземних

ов

мов дорослих в системі післядипломної освіти / Р. Преснер // Молодь і ринок. –
Дрогобич, 2015. – № 7 (126). – С. 130–134.

Проаналізовано теоретичні засади андрагогіки як науки про освіту

дорослих. Подано різні визначення терміну "андрагогіка". Вказано на предмет

ук

та завдання цієї науки, а також проаналізовано її ключові положення та
охарактеризовано андрагогічні принципи.

М.

209. Пятишева І. П. Екологічна освіта в умовах екологічної кризи

/ І. П. Пятишева // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної

Дана стаття присвячена питанням екологічної освіти. Розглядається

ім.

На

академії. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 101–112.
причина та сутність екологічної кризи в сучасній системі освіти.
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Обґрунтована сутність поняття екологічної освіти. З’ясовано зміст та
завдання екологічної освіти. Визначені періоди розвитку екологічної освіти.
Розглянуто синергетичний підхід до екологічної освіти.

210. Релігійне виховання студентської молоді – головна засада
екологізації освіти / В. Т. Андрушко, М. Лучків, Л. М. Волошин, Н. О. Микита

// Науковий вісник НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів,
2014. – Вип. 24.11. – С. 389–397.

Розглянуто моральні причини посилення глобальної екологічної кризи, її

реальну загрозу для існування людини і природи. Розкрито значення релігії,
духовності, моралі, охорони довкілля і їх взаємозв’язок у подаланні цієї кризи.

211. Стадник В. В. Інституційні передумови і перспективи реалізації

концепції інклюзивної освіти в Україні / В. В. Стадник, Г. О. Соколюк // Вісник
Хмельницького

національного

університету.

Економічні

науки. –

Хмельницький, 2015. – № 4, т. 2. – С. 169–173.
Управління системою вищої освіти

212. Биркович О. І. Державне управління у сфері вищої освіти: вимоги

нового законодавства / О. І. Биркович // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,
право. Юридичні науки. – К., 2015. – № 4 (81). – C. 154–160.

213. Бондарчук О. ...Імідж і саморегуляція або як здійснюється
психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах

ов

змін [у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"] / О. Бондарчук // Освіта. – К.,
2016. – 20–27 січ. (№ 3/4). – С. 4–5.

214. Бондарчук О. Навчання через дію або як формується готовність

ук

керівників навчальних закладів до діяльності в умовах змін в українському

відкритому університеті післядипломної освіти? / О. Бондарчук // Освіта. – К.,

М.

2016. – 20–27 січ. (№ 3/4). – С. 5.

215. Воробієнко П. П. Цільовий підхід до менеджменту вищої освіти

На

/ П. П. Воробієнко, І. В. Станкевич // Проблеми економіки. – Х., 2015. – № 2. –

ім.

С. 33–41.
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216. Галата С. Як розподілити повноваження у вищих навчальних
закладах? / С. Галата // Освіта України. – К., 2016. – 8 лют. (№ 5). – С. 6.

У Верховній Раді зареєстровано декілька проектів, що пропонують

внести зміни до Закону України "Про вищу освіту" – щодо збалансування

управління у ВНЗ, виборів ректора тощо. Законопроекти підготували
Реанімаційний пакет реформ, аналітичний центр CEDOS народні депутати.

Про те, якими мають бути зміни дискутували експерти на зібранні у
приміщенні видавництва "Педагогічна преса".

217. Гапон В. В. Аналіз забезпечення системи вищої освіти науковопедагогічними

кадрами

Хмельницького

/ В. В. Гапон,

національного

М. І. Шараєвська

університету.

Економічні

// Вісник
науки. –

Хмельницький, 2015. – № 4, т. 2. – С. 163–168.

Аналіз забезпечення системи вищої освіти науково-педагогічними
кадрами з вченими званнями і науковими ступенями.

218. Голубнича Л. О. Вплив урядової політики з питань вищої освіти на

історіографію вузівської дидактики Східноукраїнського регіону (50–60-ті рр. ХХст.)
/ Л. О. Голубнича // Теорія та методика навчання та виховання. – Х., 2015. –
Вип. 37. – C. 11–19.

Узагальнюється урядова політика стосовно вищої освіти періоду 50-60х років ХХ століття з метою з’ясування її впливу на історіографію вузівської

ов

дидактики науковців Східноукраїнського регіону. Здійснено аналіз основних
постанов Ради Міністрів СРСР і ЦК КПРС із зазначених питань, які
позначилися на наукових дидактичних пошуках учених досліджуваного регіону.

219. Губерська Н. Л.

Акредитація

освітньої

програми

як

вид

ук

адміністративної процедури у сфері вищої освіти в Україні / Н. Л. Губерська

// Науковий вісник Академії муніципального управління. Право. – К., 2015. –

М.

Визначено

зміст

поняття

"акредитація".

Встановлено

та

проаналізовано основні стадії процедури акредитації освітньої програми.
Надано їх загальнотеоретичну характеристику.

ім.

На

Вип. 1, ч. 1. – С. 90–96.

51

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

220. Губерська Н. Правове забезпечення адміністративних процедур у
сфері

вищої

освіти

/ Н. Губерська

// Вісник

Київського

національного

університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К., 2015. – Вип. 1
(100) – С. 29–33.

Розглянуто сучасний стан правового забезпечення адміністративних
процедур у сфері вищої освіти в Україні. Проаналізовано зміст та значення

основних нормативно-правових актів, що стосуються питань регулювання
адміністративно-процедурної діяльності у сфері вищої освіти.

221. Корецький А. А.

Аспекти

управління

військовою

освітою

/ А. А. Корецький, О. А. Прохоров // Збірник наукових праць Центру воєнностратегічних досліджень Національного університету оборони України імені
Івана Черняхівського. – К., 2015. – № 2 (54). – С. 66–70.

222. Котенко С. Л. Вплив державного фінансування на розвиток освіти

в України / С. Л. Котенко // Інвестиції: практика та досвід. – К., 2015. – № 18. –
С. 128–132.

223. Кушнір С. М. Види, форми та методи президентського контролю у
сфері освіти / С. М. Кушнір // Науковий вісник Академії муніципального
управління. Право. – К., 2015. – Вип. 1, ч. 1. – С. 145–152.

Здійснено характеристику президентського контролю у сфері освіти

щодо його видів, форм та методів як одного з різновидів державного

ов

контролю у відповідній сфері.

224. Луценко Т. А. Вдосконалення державного механізму фінансування

науки у вищих навчальних закладах України / Т. А. Луценко // Інвестиції:
практика та досвід. – К., 2015. – № 17. – С. 121–124.

ук

225. Манжула А. А. Кадрове забезпечення науково-дослідних установ

М.

/ А. А. Манжула // Митна справа. – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 49–55.

Наголошено на важливості ефективного та якісного кадрового

теоретичні підходи щодо визначення поняття "кадрового забезпечення".

226. Набока О. Г. Технології формування готовності до інноваційної

ім.

На

забезпечення науково-дослідних установ України. У зв’язку з цим досліджено

діяльності

майбутніх

керівників

навчальних
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компетентнісного підходу / О. Г. Набока // Педагогічні науки: теорія, історія,
інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 347–355.
227. Пасєка М. С.

Опрацювання

даних

адаптивного

навчання

і

тестування студентів вищого навчального закладу / М. С. Пасєка // Науковий

вісник НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2015. –
Вип. 25.4. – С. 400–407.

Розглянуто особливості побудови моделей адаптивного навчання і
контролю знань у вищих навчальних закладах. Представлено найпростіші та
необхідні процедури опрацювання даних результатів навчання й тестування

знань. Використано інноваційний підхід до адаптивного конструювання
тестів, представлений у сучасній теорії тестування.

Запропоновано

використовувати адаптивну система навчання й тестування для підвищення
якості

навчання

і

основі

компетентнісного

підходу.

Впровадження

адаптивних алгоритмів дасть змогу формувати послідовність подання

навчального матеріалу – програму основного та повторного навчання,
відповідно до поточних компетенцій студентів.

228. Присвітла О. В. Інноваційна складова в детерминантах сучасного

розвитку освіти / О. В. Присвітла // Вісник Дніпропетровського університету. –
Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, вип. 7 : Світове господарство і міжнародні
економічні відносини. – C. 83–90.

ов

Доведено необхідність моніторингу ситуації на глобальному ринку

послуг та міжнародному ринку праці для стратегічного управління у сфері
освітніх послуг. Зроблено висновок про необхідність удосконалення форм
співпраці у тріаді "держава-бізнес-освіта".

ук

229. Рижа Т. В. Забезпечення якості вищої освіти в Україні: напрями

вдосконалення державного регулювання / Т. В. Рижа, Т. Т. Нижник // Вісник
національного

М.

Хмельницького

університету.

Економічні

науки. –

На

Хмельницький, 2015. – № 4, т. 2. – С. 187–190.
230. Сич Т. В. Розвиток методологічних засад дослідження питань

ім.

управління освітою як наукова проблема / Т. В. Сич // Вісник Луганського
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національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. –
Луганськ, 2015. – № 6 (295). – С. 241–247.

231. Снитюк В. Е. Об особенностях формирования целевой функции и

ограничений в задаче составления расписания занятий / В. Е. Снитюк,
Е. Н. Сипко // Математичні машини і системи. – К., 2014. – № 3. – C. 88–95.

Розглядається задача формування розкладів занять у вищих навчальних
закладах. Запропоновано нові підходи, моделі й метод формування цільової

функції з її подальшою оптимізацією на основі застосування еволюційних
технологій та матричного представлення розкладу.

232. Сташевський З. П.

Управління

якістю

продукту

освітнього

проекту з використанням ентропії Шеннона / З. П. Сташевський, Ю. І. Грицюк
// Науковий вісник НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів,
2014. – Вип. 24.11. – С. 404–409.
Розглянуто

особливості

визначення

системних

характеристик

компетенцій під час реалізації освітнього проекту підготовки фахівців з

інформаційної безпеки (ІБ). Здійснено формалізацію процесу побудови моделі
компетенції як освітньої системи, у якій використано ентропію Шеннона для

отримання кількісних характеристик ступеня цілісності компетенції та
ступеня значущості дисциплін у процесі формування компетенції. З’ясовано,

що цілісність переліку значущих дисциплін показує, наскільки ці дисципліни

ов

беруть участь у процесі формування компетенції під час реалізації освітнього

проекту, а ступінь значущості дисциплін показує ефективність використання
кожної дисципліни у процесі формування компетенції.

233. Шавкун І. Г. Управління організаційним знанням: підходи до

ук

розуміння сутності / І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська // Гуманітарний вісник

Аналіз існуючих підходів до концептуалізації управління організаційними

знаннями як процесу свідомого створення, структуризації і використання бази
знань компанії в умовах глобалізації, поширення інформаційних технологій, що

ім.

На

C. 185–193.

М.

Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. –
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ознаменувало перехід до епохи, де найціннішим ресурсом організації стають
такі інтелектуальні продукти, як "ноу-хау", знання компанії.

234. Шевченко В. М.

Аналіз

механізмів впровадження

державної

політики у сфері вищої освіти з урахуванням євроінтеграційних процесів

/ В. М. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – К., 2015. – № 15. – С. 100–
103.

235. Шевченко В. М. Аналіз підходів щодо класифікації принципів
державного

управління

вищими

навчальними

закладами

в

контексті

євроінтеграційних процесів / В. М. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. –
К., 2015. – № 16. – С. 117–120.

236. Яблонський А. І. Сутність і феноменологія експертизи освіти

/ А. І. Яблонський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 272–282.

237. Tkachenko О. В. Evaluation of higher school teachers' pedagogical

activity as an actual scientific problem in Ukraine (second half of the XX – beginning
of the XXI century) / О. В. Tkachenko // Педагогічні науки: теорія, історія,
інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 4 (48). – P. 167–176.

Розкривається зміст та сутність поняття " оцінювання педагогічної
діяльності", його мета та завдання.

Особливості зовнішнього незалежного оцінювання–2016

ов

238. Ковалів І. ЗНО відчиняє двері навіть престижних вишів. Кожен

другий українець упевнений, що за 10 років незалежне тестування зменшило

рівень корупції під час вступу до університетів / І. Ковалів // Урядовий кур’єр. –

ук

К., 2016. – 5 січ. (№ 1). – С. 1, 3.

239. Шулікін Д. Чи довіряють ЗНО? / Д. Шулікін // Освіта України. – К.,

М.

"...На думку опитаних, найвищий рівень корупції виявляється при вступі

до ВНЗ на творчі спеціальності – так вважають 60%. Далі в рейтингу йдуть:
вступ до магістратури чи на рівень спеціаліста після закінчення бакалаврату
– 50%; випускні екзамени у школі – 40%".

ім.

На

2016. – 18 січ. (№ 1/2). – С. 10.
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Студент як суб'єкт навчально-виховного процесу

240. Баканідзе О. Київський університет – осередок освіти грузинської

молоді / О. Баканідзе, Н. Наскідашвілі, С. Чхатарашвілі // Українознавчий

альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 127–
130.

Йдеться про грузинських студентів, які навчалися у Київському

університеті упродовж його 180-річної історії – від Університету св.
Володимира до КНУ імені Тараса Шевченка, а також про контакти між

Київським та Тбіліським університетами. Розглянуто шляхи співробітництва
між обома університетами та його перспективи.

241. Білогур В. Є. Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій
студентів-економістів

у

трансформаційному

суспільстві

/ В. Є. Білогур

// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя,
2013. – Вип. № 53. – C. 113–120.

Надано аналіз рівня розвиненості орієнтацій на добробут, матеріальне
збагачення

серед

студентів

економічних

спеціальностей.

Визначена

типологізація життєвих стратегій студентської молоді на засадах аналізу
соціальної активності, цілей та ціннісних орієнтацій.

242. Емре Е. С.
комунікативної

Педагогічні

компетентності

умови

формування

студентів-іноземців

у

ВНЗ

професійно/ Е. С. Емре

ов

// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. –
№ 4 (48). – С. 321–325.

Визначено педагогічні умови формування професійно комунікативної

компетентності студентів-іноземців у ВНЗ. Крім того, схарактеризовано

ук

особливості підготовки іноземних громадян в українських навчальних закладах.

243. Касіянц С. Е. Методика формування самоосвітньої компетентності

М.

студентів економічного профілю в процесі професійної підготовки в
університеті / С. Е. Касіянц // Теорія та методика навчання та виховання. – Х.,

ім.

На

2015. – Вип. 37. – C. 39–45.
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Виділені основні методи поетапної реалізації процесу формування

самоосвітніх вмінь студентів економічного напряму підготовки, а саме:
тренінги, кейс-стаді, дискусії, круглі столи, ділові ігри, проектна діяльність.

244. Мазурок О. М. Роль товариств "Медична громада", "Основа" та
"Кружок правників" у діяльності професійної організації українського
студентства

"Профорус"

упродовж

1921–1926

рр.

/ О. М. Мазурок

// Інтелігенція і влада. Історія. – О., 2014. – Вип. 31. – С. 105–117.

Охарактеризовано діяльність студентських товариств та визначено їх

роль у популяризації українських вищих шкіл на західноукраїнських землях.
Вперше застосовано раніше неопубліковані архівні матеріали.

245. Романкова Л. Волонтерська діяльність як складова формування

моральних цінностей студентської молоді / Л. Романкова // Вища освіта
України. – К., 2015. – № 4 (59). – С. 54–60.
246. Ромащенко І.

Мотивація

як

умова

формування

навичок

дослідницької діяльності студентів / І. Ромащенко // Молодь і ринок. –
Дрогобич, 2015. – № 7 (126). – С. 67–70.

Розглядається проблема мотивації науково-дослідницької діяльності
студентів як передумови саморозвитку майбутнього фахівця.

247. Ростовська В. І. Роль студентського самоврядування у формуванні

активної життєвої позиції студента / В. І. Ростовська // Теорія та методика

ов

навчання та виховання. – Х., 2015. – Вип. 37. – C. 113–120.

На підставі аналізу наукових джерел і вивчення масової практики

роботи

вищих

навчальних

закладів

розкрито

роль

студентського

самоврядування у формуванні активної життєвої позиції студентів, яка

ук

виражає спрямованість та інтенсивність відносин людини та суспільства.

Визначено можливості студентського самоврядування щодо впливу на

На

освіту".

М.

прийняття управлінських рішень в межах чинного Закону України "Про вищу

248. Сало А. В. Проблеми працевлаштування випускників ВНЗ в

ім.

Україні / А. В. Сало // Бізнес Інформ. Державне регулювання контрактних
відносин на ринку природного газу України. – Х., 2015. – № 8. – С. 64–69.
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Проведено аналіз чинної законодавчої бази регулювання зайнятості
молоді, досліджено основні проблеми забезпечення зайнятості випускників

вищих навчальних закладів та підвищення рівня їх конкурентоспроможності
на ринку праці.

249. Сергійчук О. До питання організації самостійної роботи студентів

в умовах дистанційного навчання / О. Сергійчук, Ю. Багно // Гуманітарний

вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Педагогіка. Психологія.
Філософія. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – C. 137–144.

Визначено сукупність дидактичних і методологічних вимог і норм, що

пред’являються до організації самостійної роботи студентів в умовах
дистанційного навчання.

250. Тихонович В. М. Досвід проведення навчальних консультацій

студентів вітчизняних вищих навчальних закладів (70-ті – 90-ті роки XX ст.)
/ В. М. Тихонович // Теорія та методика навчання та виховання. – Х., 2015. –
Вип. 37. – C. 135–144.
Розкрито

особливості

проведення

консультацій

групових

та

індивідуальних; обов’язкових (для всіх студентів) і добровільних (для

бажаючих); консультацій-роз’яснень, консультацій-обговорень, консультаційпорад,

комбінованих

(змішаних)

консультацій.

Розглянуто

причини

ов

невідвідування студентами консультацій і шляхи їх подолання; рекомендації
та

вимоги

щодо

проведення

консультацій,

розроблені

науковцями

і

викладачами-практиками другої половини ХХ ст.

251. Требор И. Разработки студентов возьмут в армию / И. Требор

Госконцерн "Укроборонпром" подписал меморандум о сотрудничестве с

М.

вузами Западной Украины, чтобы учащиеся могли напрямую передавать свои
разработки армии, а учебные программы подкорректируют под дисциплины,
которые в будущем помогут создать более совершенную технику для ВСУ. На
сегодняшний день предприятие сотрудничает с более чем 50 заведениями,

ім.

На

ук

// Сегодня. – К., 2016. – 17 февр. (№ 31). – С. 6.
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включая Харьковский политехнический университет, Киево-Могилянскую
академию и КНУ "КПИ".

252. Університети обмежують права студентів? // Урядовий кур’єр. –
К., 2016. – 12 січ. (№ 5). – С. 5.

Молодь здебільшого не знає, що може обирати частину дисциплін і
вимагати викладання українською.

253. Хомерікі О. А. Мотивація до навчання студентської аудиторії в

умовах інформаційного суспільства: тенденції і перспективи / О. А. Хомерікі

// Грані. Політологія. Соціологія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126). –
C. 88–92.

254. Чайковська Г. М. Формування пізнавальної діяльності студентів у

процесі оволодіння графічною грамотністю в технічному вищому навчальному
закладі / Г. М. Чайковська, Л. В. Салапак // Науковий вісник НЛТУ України
/ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 411–416.

Формування повноцінних знань, умінь і навичок студентів істотно
залежить від

їх інженерно-графічної

підготовки, яка має постійно

розвиватися і вдосконалюватися у процесі вивчення низки програмних тем.

255. Чернов Б. Польова практика студента. Зі скарбнички 25-літнього
досвіду / Б. Чернов // Освіта. – К., 2015. – 16–23 груд. (№ 50). – С. 7.

Розкрито зміст польової навчальної практики студентів природничого
Державного

ов

факультету

педагогічного

університету

імені

Григорія

Сковороди в районі г. Батури.

Педагог вищої школи

256. Бартків О. Метод проектів у процесі професійної підготовки

ук

педагогів вищої школи / О. Бартків, Є. Дурманенко // Молодь і ринок. –

М.

Аналізуються сутність та можливості використання методу проектів

у професійній підготовці викладачів вищої школи. Акцентовано увагу на тому,
що вагомим у навчально-виховній практиці, діяльності вищих навчальних
закладів є застосування таких технологій, які сприяють створенню умов для

ім.

На

Дрогобич, 2015. – № 7. – С. 25–29.
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самореалізації та саморозвитку особистості, формуванню її особистісної
конкурентоздатності.

257. Варецька О. А соціальна компетентність фахівців? / О. Варецька
// Освіта. – К., 2015. – 23–30 груд. (№ 51/52). – С. 9.

Щодо формування соціальної компетентності майбутніх фахівців
освіти в процесі реформування вищої освіти в Україні.

258. Кобіцька Ю. ВНЗ – престижне місце для початку кар’єри, або як

зробити неможливе – можливим? / Ю. Кобіцька, Є. Сакало // Освіта України. –
К., 2016. – 8 лют. (№ 5). – С. 7.

Чи можна мотивувати молодого викладача залишитися працювати в
університеті, а не найматися у приватну установу після отримання першої

зарплатні у ньому? Чи є можливість розробити таку систему, завдяки якій у
ВНЗ запанує атмосфера здорової конкуренції та підтримки ініціатив?

259. Коноваленко Ю. Педагогічний інструментарій, яким неодмінно

має володіти сучасний викладач вищого навчального закладу / Ю. Коноваленко
// Освіта. – К., 2015. – 16–23 груд. (№ 50). – С. 6.
260. Пасєка М. С.

Використання

інформаційних

технологій

для

професійної підготовки фахівців у галузі педагогіки / М. С. Пасєка // Науковий

вісник НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2015. –
Вип. 25.5. – С. 357–362.

ов

Визначено перспективи розвитку у царині застосування інформаційно-

комунікаційних

технологій

у

процесі

творення

віртуально-навчального

педагогічного середовища, розробленні методики технологій формування

інформаційної компетенції у фахівців відповідно до галузей знань та

ук

дослідження подальшого розвитку ключових життєвих компетентностей

особистостей у зв’язку з бурхливим розвитком інформаційного суспільства та

М.

глобалізаційними впливами.

261. Пасєка Н. М. Використання когнітивних методів для набуття

На

компетентності педагогів у галузі інформатики / Н. М. Пасєка // Науковий

ім.

вісник НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2015. –
Вип. 25.6. – С. 359–364.
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Розглянуто

використання

когнітивних

методів

для

формування

професійної компетенції майбутнього педагога інформатики у розрізі

когнітивної гексаграми. Розроблено модель компетентності майбутнього
педагога інформатики та проведено системний аналіз факторів впливу на
формування

професійної

компетентності

студентів

з

використанням

сучасних інформаційних технологій.

262. Потай І. Ю.

Напрями

інноваційної

трансформації

освіти

у

контексті сталого розвитку / І. Ю. Потай // Науковий вісник НЛТУ України
/ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 398–404.

Визначено, що найважливішою умовою освіти в інтересах сталого
розвитку є екологізація вищої освіти, метою якої є підготовка екологічно
відповідальних фахівців різного профілю, які приймають відповідальні рішення

у процесі своєї діяльності в будь-якій галузі з урахуванням вимог екологічного
імперативу.

263. Толков О. С. Операційний компонент психологічної готовності

персоналу вищої школи до діяльності в умовах змін / О. С. Толков // Збірник
наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного

університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. –
С. 49–50.

264. Шпак О.

Авторська

концепція

підготовки

викладачів

до

ов

індивідуально-стильового проектування навчальних технологій / О. Шпак,
Г. Романова, О. Варецька // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126). –
С. 17–24.

Ключовими ідеями концепції визначено суб’єктно-продуктивне навчання

ук

студентів і підвищення кваліфікації викладачів та урахування в ході вивчення
стилів викладачів, які викликають варіативність процесу проектування.

М.

265. Gushcha G. Taking the lead: new roles for university teachers

/ G. Gushcha // Future human image. – Kiev, 2015. – № 2 (5). – P. 142–148.Роль і

На

місце викладацького складу університету в навчальному процесі вищих навчальних

ім.

закладів. Визначено ключові поняття педагогічної діяльності.
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Наука в зарубіжних країнах

266. Бирюкова О. Об измерении наукоемких услуг в международной

торговле / О. Бирюкова // Общество и экономика. – М., 2015. – № 6. – С. 96–
106.

267. Бодрунов Ф. Интеграция производства, науки и образования как

основа реиндустриализации РФ / Ф. Бодрунов // Мировая экономика и
международные отношения. – М., 2015. – № 10. – С. 94–102.
Исследование

проблем,

с

которыми

столкнулась

российская

промышленность за период проведения экономических реформ, выявлению
причин

снижения

ее

конкурентоспособности

и

противоречий,

препятствующих модернизации промышленности. Определены основные

направления реиндустриализации, механизмы ее реализации, влияние на
импортозамещение.

268. Грачев О. А. Науковедческий анализ современного состояния
национальных академий наук США, Канады и стран Латинской Америки

/ О. А. Грачев, В. И. Хоревин // Наука та наукознавство. – К., 2015. – № 3 (89). –
С. 52–66.

Сравнительный науковедческий анализ выполнен на основании последних
данных, содержащихся на их веб-сайтах.

269. Гусев А.

Наукограды:

дело

прошлого

или

возможности

105.

ов

возрождения? / А. Гусев // Общество и экономика. – М., 2015. – № 7. – С. 86–

Рассматривается

проблема

корректности

позиционирования

наукоградов как объекта государственной научно-технической политики,

ук

которая не принесла успеха в их развитии и не сможет это сделать в
будущем.

М.

270. Дежина И. Г. Страны БРИКС: направления научной кооперации

/ И. Г. Дежина // Мировая экономика и международные отношения. – М.,

ім.

На

2015. – № 9. – С. 14–23.
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Анализируются масштабы и структура научных комплексов государств
БРИКС, результативность исследовательской деятельности, состояние
научно-технологического сотрудничества между участниками группы.

271. Знання віків і сьогодення // Український тиждень. – К., 2015. –
№ 41 (413). – C. 38–39.

Кого і за що цьогоріч відзначили Нобелівськими преміями в царині науки.

272. Зоряна А. М. Досвід використання бази даних Index Translationum
у

наукових

дослідженнях

/ А. М. Зоряна

// Бібліотекознавство.

Документознавство. Інформологія. – К., 2015. – № 2. – С. 85–96.

Висвітлено досвід використання бібліографічної бази даних ЮНЕСКО
Index

Translationum

у

наукових

дослідженнях

Проаналізовано різні за масштабом

іноземних

фахівців.

та тематичною спрямованістю

дослідження документних потоків перекладів за даними Index Translationum.
Визначено ступінь вивченості українського сегмента у світовій структурі
перекладів.

273. Корсаков Г. Б.

Военные

нанотехнологии:

структура

перспективных исследований в США / Г. Б. Корсаков // США – Канада.
Экономика, политика, культура. – М., 2015. – № 11. – С. 95–105.
Рассматривается

широкий

спектр

исследований

и

разработок,

ведущихся в США в области военных нанотехнологий, которые, являясь одним

ов

из основных технологических компонентов новой "революции в военном деле",

способны привести к непредсказуемой трансформации глобального силового
баланса.

274. Луговий В. І. Дослідження в університетах, навчання в академіях:
до

інтеграції

ук

шлях

освіти

і

науки

/ В. І. Луговий,

О. М. Слюсаренко,

Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – К., 2015. – № 4. – С. 11–21.
Государственное

М.

275. Свистунов А. А.

управление

в

области

отечественной науки (1950–1990-е гг.) / А. А. Свистунов // История государства

276. Судакова Н. А.

ім.

На

и права. – М., 2015. – № 21. – С. 3–7.
Научно-исследовательские

центры,

финансируемые правительством: американский феномен / Н. А. Судакова
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// США – Канада. Экономика, политика, культура. – М., 2015. – № 11. – С. 106–
120.

Раскрывается сущность и особенности деятельности финансируемых

федеральным правительством научно-исследовательских центров как важных
элементов научно-технического комплекса США. Даётся анализ их роли в
инновационном развитии экономики страны.

277. Толстова Ю. Н.

Математические

методы

–

факторы

связи

естественных и социально-гуманитарных наук (социологии) / Ю. Н. Толстова
// Социологические исследования. – М., 2015. – № 10. – С. 12–21.

Рассмотрено развитие представлений о принципах получения нового
знания для естественных и социально-гуманитарных наук (социологии).

278. Gryga V. Opportunities for Financing Basic Research in Austria
/ V. Gryga // Наука та наукознавство. – К., 2015. – № 3. – P. 76–87.

Возможности для финансирования фундаментальных исследований в
Австрии.

Наука в Україні

279. Вергунов В.

Учені

запропонували

–

агросектор

виграв

/ В. Вергунов // Віче. – К., 2015. – № 21. – C. 44–45.

Нині в науковій спільноті відбувається громадське обговорення

ов

спеціальних робіт, висунутих науковими та освітніми установами на
здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, що пройшли

попередній розгляд у Державному комітеті України з науки і техніки на чолі з
академіком Борисом Патоном. Серед робіт, допущених комітетом у другий

ук

тур обговорення – наукова розробка економістів–аграрників "Трансформація
аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання".

до

Національної

М.

280. Вибори

академії

правових

наук

України

Національна академія правових наук України відповідно до свого
Статусу повідомляє прізвища кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-

ім.

На

// Юридичний вісник України. – К., 2016. – 5–11 лют. (№ 5). – С. 16.

кореспонденти, зареєстрованих президією НАПрН України відповідно до
64
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оголошення про проведення виборів членів НАПрН України ("Юридичний вісник
України" № 47 (1064) від 28 листопада – 4 грудня 2015 року).

281. Відродження Донецького наукового центру // Освіта України. – К.,
2016. – 15 лют. (№ 6). – С. 5.

5 лютого 2015 року відбулося урочисте відкриття Донецького наукового
центру,

який

розташовано

на

території

Донбаської

державної

машинобудівної академії у Краматорську.

282. Вінник О. Яка вага дисертації? / О. Вінник // Урядовий кур’єр. – К.,
2016. – 20 січ. (№ 11). – С. 5.

Проблеми, пов’язані із захистом дисертацій.

283. Гаврис Т. В.

Використання

моніторингу

створення

та

впровадження наукової продукції для модернізації національної економіки
/ Т. В. Гаврис // Науково-технічна інформація. – К., 2015. – № 4. – С.27–31.

Аналіз динаміки впровадження науково-технічної продукції, створеної
за результатами науково-технічних робіт.

284. Гаєцька-Колотило Я. До питання про становлення та розвиток
Львівської наукової школи земельного, аграрного та екологічного права
/ Я. Гаєцька-Колотило,

Т. Жиравецький

// Вісник

Львівського

університету. Серія юридична – Львів, 2014. – Вип. 60. – C. 240–247.

285. Гайдаєнко І. Розвиток гідроенергетики в Україні: історичний

ов

аспект та перспективи розвитку / І. Гайдаєнко // Наукові записки з української
історії. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 172–182.

286. Грабовський С. "Розстріл науки". Урядова зондеркоманда та її

асистенти / С. Грабовський // День. – К., 2016. – 19–20 лют. (№ 29/30). – С. 18–

ук

19.

М.

"Чинна влада сьогодні виконує роль зондеркоманди щодо української

науки та НАНУ, бо, попри всі розмови про "підтримку науки", вона в Україні

На

відтепер припиняє існування".

287. Грудініна Н. Д. Список використаних джерел як важлива складова

ім.

наукової публікації / Н. Д. Грудініна // Педагогіка і психологія. – К., 2015. –
№ 4. – С. 82–88.
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Окреслено основні підходи до ліквідування "білих плям" у загальній

проблемі складання прикнижкових і пристатейних списків використаних
джерел.

288. Демченко О. Через терни – до "Горизонту" / О. Демченко
// Дзеркало тижня. – К., 2016. – 23–29 січ. (№ 2). – С. 12.

Щодо приєднання України до програми Євросоюзу "Горизонт-2020". Для

переважної більшості українських вчених "Горизонт-2020" (Н2020) – шлях у
невідоме. Які вимоги до наукових проектів, які інстанції треба пройти, і які,
власне, критерії успіху? Ці питання хвилюють багатьох науковців.

289. Єгорченко І. "Дітей вчать плагіату ще в школі" / І. Єгорченко ;
розмову вела І. Лиховид // День. – К., 2016. – 27 січ. (№ 12). – С. 10.

Історія з дисертацією Катерини Кириленко викликає дискусію серед

науковців: як покласти край цьому явищу, і чому бездіяльне МОН? Коментує
старший науковий співробітник НАНУ Ірина Єгорченко. Наскільки поширене
явище плагіату, і чи застосовано хоч до когось санкції?

290. Живага О. В.

Соціальні

ефекти

і

ризики

біотехнологічної

революції / О. В. Живага // Наука та наукознавство. – К., 2015. – № 3. – С. 38–
44.

Досліджено історію появи і розповсюдження генно-модифікованих
організмів (ГМО) у світі.

ов

291. Звонкова Г. Л. Академічна наука України: екскурс у 1960–1980-і

роки / Г. Л. Звонкова // Дослідження з історії техніки. – К., 2015. – Вип. 21. –
С. 14–20.

Висвітлено формування стратегії поєднання науки і практики в

ук

діяльності Академії наук Української РСР у 1960–1980-і роки. Обґрунтовано,

чому наукова галузь не стала повноцінною сферою соціального управління в

М.

Українській державі.

292. Звонкова Г. Л. Міжгалузеві науково-технічні комплекси в Україні:

На

історія створення, напрями і результати діяльності (1960–1980-ті рр.)

ім.

/ Г. Л. Звонкова // Наука та наукознавство. – К., 2015. – № 3. – С. 138–148.
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293. Квіт С. Наукове поле країни стане єдиним / С. Квіт // Урядовий
кур’єр. – К., 2016. – 20 січ. (№ 11). – С. 4–5.

Міністр освіти і науки – щодо закону про наукову і науково-технічну
діяльність.

294. Короденко М.

Грантова

підтримка

/ М. Короденко

// Освіта

України. – К., 2016. – 1 лют. (№ 4). – С. 1, 8.

Пошук грантів на освіту: як і де знайти гроші? Список фондів та
поради.

295. Кочупалова В.
електронної

бази

даних

Розвиток

науки

в

Україні

"Літопис

авторефератів

(за

матеріалами

дисертацій"

2014 р.)

/ В. Кочупалова, О. Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. – К., 2015. –
№ 11. – С. 3–11.

На основі аналізу бази даних "Літопис авторефератів дисертацій"
2014 р. за класами та розділами Універсальної десяткової класифікації (УДК),

галузями знань, регіонами, науковим ступенем та гендерною приналежністю
виявлено основні тенденції та особливості розвитку наукових досліджень в
Україні.

296. Кремень В. Переходячи до дванадцятирічки, необхідно суттєво

змінити нашу школу / В. Кремень // Освіта України. – К., 2016. – 1 лют. (№ 4). –
С. 5.

ов

Про рівень фінансування науки і її значимість для суспільства, про

вектори реформування шкільної освіти, вдосконалення педагогічної підготовки
і

підвищення

престижності

професії

вчителя

розповідає

президент

Національної академії педагогічних наук В. Кремень.

ук

297. Манжула А. А. Поняття системи нормативно-правих актів, що

регулюють діяльність науково-дослідних установ / А. А. Манжула // Юридична

М.

наука. – К., 2015. – № 10. – С. 86–91.
298. Манжула А. А. Проблеми організації діяльності науково-дослідних

На

установ в Україні / А. А. Манжула // Науковий вісник Академії муніципального

ім.

управління. Право – К., 2015. – Вип. 1, ч. 1. – С. 171–177.
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Ґрунтуючись на наукових працях, законах та підзаконних нормативно-

правових актах, виявлено проблеми організації діяльності науково-дослідних
установ в Україні. Зроблено аналіз зазначених проблем. Отримано висновок

про комплексність та взаємопов’язаність проблем організації діяльності
науково-дослідних установ.

299. Манжула А. А. Характеристика внутрішньо-організаційних засад

діяльності науково-дослідних установ / А. А. Манжула // Юридична наука. – К.,
2015. – № 9. – C. 74–80.

Надано характеристику внутрішньо-організаційних засад діяльності
деяких науково-дослідних установ України. Досліджено поняття "внутрішня
організація". На основі дослідження зроблені відповідні висновки.

300. Медведєва А. Вітчизняна система оцінювання результативності

дослідницької діяльності наукових установ / А. Медведєва // Вісник Книжкової
палати. – К., 2015. – № 11. – С. 51–52.
Дослідження,
аналітичного

які

спрямовані

забезпечення

на

оцінювання

створення

системи

дослідницької

науково-

діяльності,

на

прогнозування розвитку науки в Україні.

301. Міністерство освіти і науки України відповідно до статті 22 Закону

України "Про наукову і науково-технічну діяльність оголошує конкурс із
відбору кандидатів до складу Ідентифікаційного комітету з питань науки

ов

// Освіта України. – К., 2016. – 25 січ. (№ 3). – С. 5.

Строк подання пропозицій – 60 календарних днів від дня оприлюднення

оголошення.

302. НАН і МОН: шляхи взаємодії / за матеріалами прес-служби МОН

В грудні 2015 року відбулося спільне засідання Колегії МОН та Президії

М.

НАН України з питань удосконалення взаємодії Міністерства освіти і науки
України і Національної академії наук у сфері наукової діяльності. Під час
засідання були розглянуті питання: про посилення науково-технічного
потенціалу та координацію морських досліджень в Україні; реалізацію Угоди
між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН)

ім.

На

ук

// Освіта України. – К., 2016. – 18 січ. (№ 1/2). – С. 6.
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стосовно надання статусу асоційованого члена в ЦЕР; подальшу діяльність
Донецького наукового центру НАН України та МОН України; щодо спільних
заходів НАН України та МОН України з імплементації Угоди про участь

України у програмі наукових досліджень і інновацій ЄС "Горизонт 2020", а
також про створення Науково-дослідного центру когнітивної та прикладної
лінгвістики МОН України і НАН України.

303. Одотюк І. Чому в нас не прискорюється інноваційний розвиток?
/ І. Одотюк // Урядовий кур’єр. – К., 2016. – 20 січ. (№ 11). – С. 4.
Наука та інноваційний розвиток в Україні.

304. Патон Б. "Недофінансування НАН України призведе до згортання

дослідницьких проектів і втрати наукових кадрів" / Б. Патон // Голос України. –
К., 2016. – 22 січ. (№ 11). – С. 8.

305. Попик В. І. Доступ до світових ресурсів наукової інформації як
складова

розбудови

національного

науково-інформаційного

простору

/ В. І. Попик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – К.,
2015. – № 1. – С. 70–79.
Розглянуто

проблему

розширення

доступу

українських

наукових

інституцій і університетів до світових електронних ресурсів наукової
інформації

як

невід’ємну

складову

розбудови

національного

науково-

інформаційного простору. Визначено зміни у фінансовому, нормативному та

ов

організаційному забезпеченні, необхідні для досягнення його відповідальності
зростаючим інформаційним запитам сфер науки і освіти.

306. Попович О. С. Зміна структури кадрової складової наукового

потенціалу України протягом 1995–2013 років / О. С. Попович, О. П. Костриця

ук

// Наука та наукознавство. – К., 2015. – № 3. – С. 15–21.

Проаналізовано на базі даних державної статистики України.

М.

307. Романюк Т. Академік Кришталь про мозок і те, чому вчені

світового рівня тікають з України / Т. Романюк // Віче. – К., 2015. – № 19/20. –

308. Сененко А. Шанси на Нобелівську премію є... / А. Семенко ;

ім.

На

С. 23.

розмову вела І. Лиховид // День. – К., 2016. – 22–23 січ. (№ 9/10). – С. 14–15.
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Молодий учений Антон Сененко– про те, як зберегти науку зараз для
старту в майбутньому, про зв’язок між грошима й результатом, і чому наука
– це довгостроковий бізнес.

309. Соловьов В. Антитеза науки і влади / В. Соловьов // Дзеркало
тижня. – К., 2016. – 23–29 січ. (№ 2). – С. 12.

"…На шпальтах DT.UA в останні роки опубліковано чимало матеріалів,

які, здавалося б, переконливо доводять, що, не спираючись на науковий
потенціал

суспільства,

неможливо

досягти

добробуту

країни.

Але

складається враження, що наше державне керівництво діє всупереч

рекомендаціям учених і загальносвітовій практиці: постійно скорочує

фінансування науки, не б'є на сполох через те, що чисельність наукових кадрів
в Україні неухильно зменшується. Не так давно вважалося, що політика
нашого уряду й інших гілок влади недосконала виключно через те, що кадри
там застарілі, консервативні, не відчувають вітру змін. Тепер в уряді на

керівних посадах іноземні фахівці, менеджери великих і начебто успішних
компаній, далеко не похилого віку, але ставлення до науки не змінюється, і

тенденції колишньої влади зберігаються. Виходить, що попередній досвід
молодої

генерації

чиновників

не

був

пов'язаний

з

необхідністю

використовувати науку як реальну продуктивну силу. Можливо, критерій
добору керівного складу в міністерства й відомства слід змінити? Підбирати

фахівців не просто з досвідом роботи в ринковому середовищі, а тільки тих,

ов

хто розуміє, як досягти успіху з допомогою науки".

310. Стріха М. Донецький науковий центр: шлях до відродження

/ М. Стріха // Дзеркало тижня. – К., 2016. – 13–19 лют. (№ 5). – С. 12.

Донецький науковий центр НАН і МОН України було засновано в

М.

регіональному рівні зусиль академічних і галузевих інститутів та вищих

навчальних закладів для підтримки пріоритетних фундаментальних і
прикладних досліджень. Пізніше за його прикладом аналогічні центри було
створено в Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Львові. А віднедавна статус
регіональних наукових центрів закріплено новим Законом України "Про наукову

ім.

На

ук

далекому вже 1965 році. Він став першим успішним прикладом координації на

і науково-технічну діяльність". Отже, торік Донецький НЦ мав би відзначити
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свій піввіковий ювілей. Але зі зрозумілих причин жодних святкувань не було. У
липні 2014 року сучасну будівлю НЦ у центрі Донецька захопили й розграбували

бойовики – директорові НЦ Олександрові Коновалову вдалося врятувати

тільки печатку. А наприкінці того ж року центр було де-юре перенесено з
окупованого Донецька до Красноармійська, де до активів НЦ належали вже
згадувана печатка й кімната, виділена теж евакуйованим Донецьким
національним технічним університетом...

311. Суржик Л. Псевдонаука на потоці / Л. Суржик // Дзеркало тижня. –
К., 2016. – 30 січ. – 5 лют. (№ 3). – С. 11.

"…Скандал навколо дисертації дружини віце-прем'єра В'ячеслава
Кириленка Катерини Кириленко спалахнув із новою силою після того, як
науковці виявили в тексті місця, що викликали в них гомеричний сміх. Ця

ганебна історія, окрім усього, привернула увагу до проблеми конфлікту

інтересів в українській науці та освіті, до ситуації у сфері атестації науковопедагогічних кадрів. Нещодавно в інтернет-виданні УП з’явилася публікація
про масштабний плагіат у докторській дисертації завідувачки кафедри

філософії Київського національного університету культури і мистецтв
(КНУКіМ) Катерини Кириленко. (Тема дисертаційної роботи: "Теоретичні і
методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів

у вищому навчальному закладі"). У розслідуванні йшлося про те, що близько
третини дисертаційної роботи не має посилань на використані джерела, крім

ов

того, наводилися інші факти плагіату "новоспеченої" доктора педнаук".

312. Толстанова Г. Університетська наука: амбіції та результати

/ Г. Толстанова // Київський університет. – К., 2015. – Грудень (№ 16). – С. 4.

У 2015 році в КНУ імені Тараса Шевченка вперше пройшов конкурс

ук

науково-дослідних робіт молодих учених. У першому конкурсі взяли участь

М.

19 проектів, які пройшли незалежне оцінювання експертною комісією при

Міністерства освіти і науки України. За результатами конкурсу було

На

профінансовано 9 найкращих проектів.

313. Усатенко Г.
Ради

України

ім.

Верховної

Президенту

України

В. Б. Гройсману,
71

П. О. Порошенку,
Прем’єр-міністру

Голові
України
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А. П. Яценюку, Головам фракцій Верховної ради України / Г. Усатенко
// Освіта. – К., 2015. – 16–23 груд. (№ 50). – С. 1.

Звернення Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України
щодо реформування наукової сфери.

314. Храмов Ю. А.

Военно-политические

и

научно-технические

предпосылки активизации работ в ядерной и ракетной науке и техники в СССР

в 1945–1954 годах с целью создания ракетно-ядерного оружия / Ю. А. Храмов
// Наука та наукознавство. – К., 2015. – № 3. – С. 95–123.
На

основі

літературних,

меморіальних

та

архівних

джерел

реконструйовано коротку історію ракетно-ядерної зброї в СРСР, розкрито
фактори, які прискорили її створення.

315. Шелкунова Н. Інноваційні дослідження професора Г. Я. Андрєєва

у галузі пресових та теплових з’єднань / Н. Шелкунова // Українознавчий

альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 328–
331.

Висвітлено перші дослідження Г. Я. Андрєєва у галузі пресових та
теплових з'єднань.

316. Шулікін Д. 20 років в Антарктиці / Д. Шулікін // Освіта України –
К., 2016. – 15 лют. (№ 6). – С. 7.

20 років тому (1996) відбулась передача британської антарктичної

ов

станції "Фарадей" Україні. Над станцією було піднято український прапор та

присвоєно нове ім’я – "Академік Вернадський". З нагоди такої круглої дати

українські вчені під час прес-конференції в Києві розповіли про наукові
дослідження на крижаному континенті.

ук

317. Юзич М. Український павільйон – у Кремнієвій долині. Зібрати

там наших розробників вирішили екс-керівник антивірусного підрозділу

М.

Facebook Нік Білогорський та ІТ-експерт Женя Розінський / М. Юзич ; // День. –

У Лас-Вегасі завершилася культова виставка електроніки CES 2016, на
якій були представлені деякі інноваційні розробки українців. Розмова з

ім.

На

К., 2016. – 22–23 січ. (№ 9/10). – С. 14–15.

ініціатором організації "української секції" на Startup Grind Н. Білогорським.
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318. Юрченко Е. Українська наука та освіта як фундамент стратегії

випереджального розвитку для України / Е. Юрченко // Українознавчий

альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 149–
153.

Розглядаються перспективи реалізації стратегії випереджального
розвитку з опорою на українські науку та освіту. На підставі загальносвітової
ситуації

та

соціально-економічного

становища

України

аналізуються

перспективи радикальних реформ в галузі науки та освіти.

319. Якімцов В. В. Синергетичний підхід у сучасній економічній науці

/ В. В. Якімцов // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка –
Ужгород, 2015. – Вип. 2. – C. 265–271.

320. Яцків Я. Слово про втіху та розпач / Я. Яцків // День. – К., 2016. –
13 січ. (№ 2). – С. 5.

Академік Ярослав Яцків – про те, що може зупинити деградацію науки.

321. Demianova Y. Bibliometric and scientometric methods of research

evaluation

/ Y. Demianova

// Бібліотекознавство.

Документознавство.

Інформологія. – К., 2015. – № 2. – P. 4–7.

Розглянуто бібліометричні та наукометричні методи для вимірювання

показників продуктивності науково-дослідницької діяльності та поширення

ов

наукового знання.

Визначні педагоги, діячи науки

322. Багоцкий С. В. Кто вы, профессор Ломоносов? / С. В. Багоцкий

ук

// Химия и жизнь – ХХI век. – М., 2015. – № 11. – С. 52–55.

323. Вовк О. Василь Каразін в інтелектуальному середовищі західної
діаспори:

до

питання

історіографічного

образу

/ О. Вовк

М.

української

// Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. –

Вивчення історіографічного образу відомого українського просвітителя,
науковця,

громадського

ім.

На

Вип. 17. – С. 136–139.

діяча,

засновника
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В. Н. Каразіна (1773–1842). Охарактеризовано умови, в яких відбувалося
становлення історичної науки та українських студій в емігрантському
середовищі. Проаналізовано масив діаспорних каразінознавчих публікацій, що

виходили друком протягом ХХ – початку ХХІ ст. Зроблено висновки стосовно
стану та перспектив розвитку каразінознавства в інтелектуальному
просторі західної української діаспори.

324. 80-летие академика НАН Украины В. И. Старостенко // Геология и
полезные ископаемые мирового океана. – К., 2015. – № 2 (40). – С. 177–178.

325. До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Володимира
Юрійовича Розова // Технічна електродинаміка. – К., 2015. – № 6. – С. 90–91.

326. Коболев В. П. Слово о геологе, учителе и коллеге / В. П. Коболев
// Геология и полезные ископаемые мирового океана. – К., 2015. – № 2 (40). –
С. 5–15.

26 марта 2015 г. исполнилось 85 лет выдающемуся ученому-геологу,
действительному члену Национальной академии наук Украины, заслуженному
деятелю науки и техники Украины, дважды лауреату Государственной
премии

Украины

в

области

науки

и

техники,

доктору

геолого-

минералогических наук, профессору Евгению Федоровичу Шнюкову.

327. Кращі освітяни 2015 року // Освіта. – К., 2016. – 6–13 січ. (№ 1/2). –
С. 6–11.

ов

Список "Кращих освітян 2015-го року" за версією тижневика "Освіта".

328. Лицар героїчної праці. До 145-річчя від дня народження

А. Ю. Кримського (1871–1942) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К.,
2015. – № 1. – С. 25–38.

ук

329. Лукин Александр Ефимович : к 75-летию со дня рождения

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик НАН

Украины, академик и член президиума Украинской нефтегазовой академии,
лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники,

ім.

На

С. 97–98.

М.

// Геология и полезные ископаемые мирового океана. – К., 2015. – № 1 (39). –
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лауреат Премии НАН Украины имени В. И. Вернадского, Почетный разведчик
недр.

330. Морачевский А. Г.

Академик

Владимир

Александрович

Кистяковский : к 150-летию со дня рождения / А. Г. Морачевский // Журнал
общей химии. – СПб., 2015. – Т. 85 (147), вып. 10. – С. 1585–1588.

331. Нестругіна Л. В 2015 році назавжди / Л. Нестругіна // Освіта. – К.,
2015. – 23–30 груд. (№ 51/52). – С. 11.

"...Рік, що минає, забрав від нас багатьох великих педагогів ...<...>. Це

Микола Іванович Шкіль, Микола Миколайович Левшин, Петро Андрійович

Андрущенко, Людмила Григорівна Подоляк, Володимир Іванович Гончаров...".
Фото.

332. Оніщенко О. Педагогічна діяльність Христини Алчевської в
контексті розвитку європейської освіти / О. Оніщенко // Українознавчий

альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 133–
136.

Висвітлено педагогічну діяльність Христини Данилівни Алчевської,
засновниці першої недільної школи для жінок у Російській імперії. Освітня

діяльність Алчевської відображала європейські тенденції жіночої освіти,

поклала початок становленню та розвитку системи освіти для дорослих та
визначила засади розвитку освіти в країні в цілому.

патріотка.

До

160-річчя

від

дня

народження

ов

333. Полум’яна

С. Ф. Русової (1856–1940) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К., 2015. –
№ 1. – С. 69–81.

Софія Федорівна Русова – видатний етнограф, мистецтвознавець,

ук

історик, громадський діяч, письменник, одна з засновниць жіночого руху в
Україні, талановитий педагог, психолог, автор оригінальної концепції

М.

національного виховання.
334. Радогуз С. А.

Родовід

Кірпічових:

поколінний

розпис

та

На

генеалогічне дерево / С. А. Радогуз // Інтелігенція і влада. Історія. – О., 2015. –

ім.

Вип. 32. – С. 448–458.
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Представлено поколінний розпис роду Кірпічових. Представники цього
роду відігравали істотну роль у поступі науки і техніки, сприяли розвитку

освіти у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Зокрема В. Л. Кірпічов був
фундатором та першим директором Харківського технологічного інституту
та Київського політехнічного інституту.

335. Ставицька А. Даніло Щербаківський як викладач Київського

археологічного інституту / А. Ставицька // Наукові записки з української
історії. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 65–69.

336. Шнюков Е. Ф. Памяти нашего друга Николая Васильевича Багрова

/ Е. Ф. Шнюков, В. П. Коболев // Геология и полезные ископаемые мирового
океана. – К., 2015. – № 2 (40). – С. 179–180.

21 апреля 2015 года скончался доктор географических наук, профессор,
академик

НАН

Автономной

Украины,

Республики

первый

Крым

и

председатель
последний

Верховного

ректор

Совета

Таврического

национального университета им. В. И. Вернадского (1999–2014), Герой
Украины Николай Васильевич Багров.
337.

Шулікін Д.

Провідник

технологічного

підприємництва

і

популяризатор науки / Д. Шулікін // Освіта України. – К., 2016. – 8 лют.
(№ 5). – С. 14–15.

Візит професора університету "Техніон" (м. Хайфа, Ізраїль), лауреата

ов

Нобелівської премії 2011 року в галузі хімії Деніеля Шехтмана у НТУУ
"Київський політехнічний інститут". "Освіта України" зібрала найцікавіші
думки професора а також деякі факти про нього.

ук

Бібліотеки ВНЗ України – стратегія розвитку

338. Безсмертна О. Особливості підготовчого етапу впровадження

М.

мобільних технологій в університетських бібліотеках / О. Безсмертна // Вісник

Про підготовку бібліотек вищих навчальних закладів до впровадження
мобільної веб-присутності. Представлено огляд літератури з питань

ім.

На

Книжкової палати. – К., 2015. – № 11 (232). – С. 31–34.

використання мобільних веб-технологій у книгозбірнях.
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339. Берлоус Ю. Мобільні технології в бібліотеці: просто та зручно

/ Ю. Берлоус // В помощь работнику НТБ. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. –
С. 18–24.

340. Біла Л. Нові можливості бібліотек ВНЗ III-VI р. а. педагогічного та
інженерно-педагогічного профілів у сучасному інформаційному просторі

/ Л. Біла // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : історія, теорія і
практика. – К., 2015. – № 1 (1). – C. 11–13.

341. Гарагуля С. Моделі інтеграції електронних джерел наукової

інформації у бібліотеках / С. Гарагуля // Бібліотечний вісник. – К., 2015. –
№ 6 (230). – С. 16–21.

Аналізуються сучасні тенденції опрацювання електронних джерел

наукової інформації. Зокрема, розкриваються методологічні засади та моделі
інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках.

342. Гришко С. Ефективність використання електронних ресурсів

бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі / С. Гришко
// Бібліотечний форум України. – К., 2015. – № 2 (48). – С. 17–21.
Представлені

результати

анкетування,

проведеного

з

метою

дослідження ефективності використання студентами денної та заочної
форми навчання електронних ресурсів відкритого доступу бібліотеки
Полтавського університету економіки і торгівлі.

ов

343. Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту Onleihe

Гете-Інституту в Україні / А. Журавльова // В помощь работнику НТБ. –
Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 33–35.

344. Залевська Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки

ук

/ Л. Залевська // Бібліотечна планета. – К., 2015. – № 4 (70). – С. 19–20.
Інформаційно-аналітичний

супровід

освітньої

М.

345. Кобєлєв О. М.

підсистеми суспільства / О. М. Кобєлєв // Вісник Харківської державної

Розглядаються сутність та особливості інформаційно-аналітичної
діяльності бібліотек в освітній підсистемі суспільства. Зазначається: сучасні

ім.

На

академії культури. Соціальні комунікації. – Х., 2015. – Вип. 47. – С. 90–99.

тенденції розвитку висувають нові вимоги до людини, освіти, зокрема її
77

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

змісту, що відіграє вирішальну роль у становленні кожної особистості. Ідеї,
знання, технології змінюються швидше людського покоління. Констатується,
що проблему накопичення і введення до загального обігу наукових баз знань
можна вирішити за допомогою бібліотек, які за тисячолітню історію свого

існування не лише накопичили значний обсяг інформації, але й набули
безцінного досвіду її організації.

346. Красовицький О. В. До питання реформ у бібліотечній галузі
/ О. В. Красовицький // Бібліотечна планета. – К., 2015. – № 4 (70). – С. 25–27.
347. Кухаренко А. Л.

Гуманістичний

вектор

розвитку

діяльності

бібліотек вищих навчальних закладів / А. Л. Кухаренко // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. – К., 2015. – № 1. – С. 12–17.

Визначається основний зміст діяльності бібліотек як соціальнокомунікаційних центрів.

348. Науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ

"Криворізький національний університет" – 85! / О. Кравченко, О. Лебедюк,
О. Дікунова, О. Авраменко // Бібліотечний форум України. – К., 2015. –
№ 2 (48). – С. 57–65.

Представлені

результати

анкетування,

проведеного

з

метою

дослідження ефективності використання студентами денної та заочної
форми навчання електронних ресурсів відкритого доступу бібліотеки

ов

Полтавського університету економіки і торгівлі.

349. Литвинська С. В.

Документаційне

забезпечення

системи

менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу

/ С. В. Литвинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. –

ук

К., 2015. – № 2. – С. 15–19.

З’ясовано роль документаційного забезпечення системи менеджменту

М.

якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу для його

На

ефективного функціонування та надання якісних освітніх послуг.

350. Лупіка Л. Сучасні бібліотеки – відкритий простір для освіти,

ім.

спілкування і дозвілля / Л. Лупіка // Бібліотечний форум України. – К., 2015. –
№ 2 (48). – С. 27–28.
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Завдання сучасних бібліотек згідно з новою концепцією їх розвитку –
стати справжніми центрами культури, інформації, освіти, дозвілля і

соціально значущого спілкування різних категорій громадян. Основними

формами роботи такої бібліотеки є не тільки функції накопичення та
збереження, але й різноманітні заходи, що сприяють успішній соціалізації
користувачів.

351. Овсійчук Г. Колекція Інституту святого Івана у фондах Наукової

бібліотеки Національного університету "Острозька академія" / Г. Овсійчук
// Бібліотечний форум України. – К., 2015. – № 2 (48). – С. 24–26.

Висвітлено історію формування та зміст книжкової колекції бібліотеки

Інституту святого Івана (Едмонтон), переданої Науковій бібліотеки
Національного університету "Острозька академія".

352. Онищенко О. Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової
культури / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – К., 2015. – № 6 (230). – С. 3–7.

Порушено низку актуальних проблем розвитку вітчизняної бібліотечної

галузі в умовах інформаційної революції, формування суспільства знань,
становлення цифрової культури.

353. Пономаренко Л. О.

Створення

та

розвиток

інтегрованого

галузевого інформаційно-бібліографічного ресурсу в провідних бібліотеках

МОН України і НАПН України в сучасних умовах / Л. О. Пономаренко

ов

// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – К., 2015. – № 1. –
С. 57–64.

Проаналізовано електронні бібліографічні ресурси, насамперед зведені

бази

даних

Державної

ук

В. О. Сухомлинського

науково-педагогічної

та

провідних

бібліотеки

книгозбірень

мережі

України

імені

освітянських

бібліотек МОН України та НАПН України, доступ до яких надається

М.

віддаленим користувачам, розглянуто можливість їхньої інтеграції.

354. Ржевцева Н. Л. О возможностях применения библиометрических

На

методов

историко-научных
національного

ім.

Одеського

в

исследованиях

/ Н. Л. Ржевцева

університету.
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бібліографознавство, книгознавство. – О., 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 141–
152.

355. Ростовцев С. Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності

бібліотек / С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. – К., 2015. – № 11 (232). –
С. 29–30.

Запропоновано визначення маркетингу взаємовідносин і можливості

його застосування в онлайн-діяльності бібліотек. З’ясовано переваги його
використання, проаналізовано закордонний досвід у цій сфері.

356. Тодорова Є. М. Електронні технології підготовки бібліографічної

інформації / Є. М. Тодорова // Вісник Харківської державної академії культури.
Соціальні комунікації. – Х., 2015. – Вип. 47. – С. 24–32.

Розглядаються технологічні особливості процесу бібліографування в
електронному середовищі. Наголошується на необхідності відповідності
бібліографічних технологій інформаційним потребам суспільства і рівневі

комп’ютеризації всіх галузей людської діяльності. Розвиток електронної
бібліографії,

упровадження

сучасних

інформаційних

технологій

у

бібліографічну роботу бібліотек потребують відповідних змін у процесі

підготовки бібліографічної інформації. Підкреслюється, що поширення

електронної бібліографії є важливим засобом прогнозування подальшої
еволюції бібліографічних технологій.

Аналіз

системи

моніторингу

активності

ов

357. Ульченко Ю. В.

використання ресурсів електронної бібліотеки вищого навчального закладу

/ Ю. В. Ульченко // Вісник Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – Луганськ, 2015. – № 6 (295). – С. 66–71.

використання ресурсів та послуг електронної бібліотеки локальними та

М.

віддаленими користувачами в сучасному інформаційно-освітньому середовищі
вищого навчального закладу. Представлено комп’ютерну програму "Система
моніторингу активності використання ресурсів електронної бібліотеки
вищого навчального закладу".

ім.

На

ук

Аналізується питання необхідності створення комплексного оцінювання
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358. Хоменко І.

Тонке

мистецтво

бібліотечної

журналістики

/ І. Хоменко // Бібліотечний форум України. – К., 2015. – № 2 (48). – С. 38–40.

Як зробити так, щоб ЗМІ говорили про вашу бібліотеку, щоб
журналісти самі вас шукали, просили бібліотекарів про інтерв’ю. Надано
поради щодо співпраці бібліотек зі ЗМІ.

359. Rostovtsev S. S. Web Analytics Usage in Online-activity of Ukrainian
Libraries / S. S. Rostovtsev // Вісник Харківської державної академії культури.
Соціальні комунікації. – Х., 2015. – Вип. 46. – P. 53–60.
Представлена

модель

процесу

безперервного

вдосконалення

бібліотечного веб-сайта з метою досягнення ефективності діяльності в
онлайн-середовищі.

Бібліотеки зарубіжних країн

360. Барышев Р. А. Сервисы личного кабинета Научной библиотеки
Сибирского федерального университета для преподавателя и студента

/ Р. А. Барышев, О. И. Бабина // Библиосфера. – Новосибирск, 2015. – № 4. –
С. 41–48.

Анализируются
пользователей
определяются

информационные

вузовской

в

потребности

библиотеки.

зависимости

от

Сервисы

групп

и

интересы

личного

кабинета

пользователей

(студент,

преподаватель, сотрудник) и их информационных потребностей. Личный

ов

кабинет является интегрированной информационно-образовательной средой
пользователя

и

рассматривается

как

система

взаимодействия

и

информационного обмена между читателем и современной библиотекой вуза.

361. Дворкина М. Я.
и

ук

сущность

реализация

Дистанционное

в

современных

библиотечное
условиях

обслуживание:

/ М. Я. Дворкина,

Е. Ю. Елисина // Библиотековедение. – М., 2015. – № 5. – С. 38–43.

М.

Формирование и развитие дистанционных библиотечных услуг, не

На

требующих присутствия пользователя в стенах библиотеки.

362. Долотова О. Турция: от электронной библиотеки к электронному

ім.

государству / О. Долотова // Бібліотечний вісник. – К., 2015. – № 6 (230). –
С. 28–32.
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Анализируется развитие электронных информационных систем Турции,
их

использование

в

работе

органов

государственного

управления,

университетов, школ, библиотек. Раскрыты позиции работы турецких
библиотек в сотрудничестве с Международной коалицией библиотечных
консорциумов в сфере развития национальных научных баз данных. Выявлена и

обоснована необходимость сетевых коммуникаций в жизни современного
общества.

363. Зиновьева Н. Б. Веблиография как современное направление

модернизации библиографической деятельности библиотек / Н. Б. Зиновьева
// Библиотековедение. – М., 2015. – № 5. – С. 23–30.
Рассматривается

проблема

модернизации

направлений

библиографической деятельности современных библиотек в связи с широким

рапространением сетевых информационных технологий и появлением нового
метода библиографирования ресурсов – интернет-веблиографии.

364. Игумнова Н. П. Новые подходы к разработке законодательства в

области культуры и библиотечного дела России / Н. П. Игумнова // Вестник
Библиотечной Ассамблеи Евразии. – М., 2015. – № 3. – С. 64–68.

365. Ковтун О. Ю. Узнаваемый образ. Практикум: как создать логотип

своей библиотеки / О. Ю. Ковтун // Библиотечное дело. – СПб., 2015. –
№ 18 (252). – С. 37–39.

ов

366. Коффман С. Сучасні бібліотеки? / С. Коффман // Бібліотечний
форум України. – К., 2015. – № 2 (48). – С. 43–49.

Представлено роздуми віце-президента з підтримки бібліотечних послуг

у компанії "Бібліотечні системи та послуги" (США) С. Коффмана про

ук

майбутнє бібліотек у часи стрімкого розвитку цифрових технологій та

боротьбі.

М.

визначено основні завдання бібліотек щодо виживання в цій конкурентній

367. Макеева О. В. Характеристики адаптации персонала в крупных

На

научных библиотеках (по итогам исследования) / О. В. Макеева // Научные и

ім.

технические библиотеки. – М., 2015. – № 11. – С. 20–36.
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Представлены результаты исследования разных аспектов адаптации

персонала в крупных научных библиотеках Сибирского федерального округа:
ГПНТБ СО РАН, Новосибирской государственной областной научной
библиотеке и

Томской областной универсальной научной библиотеке

им. А. С. Пушкина. Составлен примерный типологический портрет "среднего"
библиотекаря научной библиотеки сибирского региона.

368. Сукиасян Э. Р. Деятельность, структура и система управления

современной библиотеки. Часть 2. Структура библиотеки / Э. Р. Сукиасян
// Научные и технические библиотеки. – М., 2015. – № 11. – С. 5–11.
Подробно

рассмотрены

направления

деятельности

современной

крупной библиотеки, в том числе работа с фондами, библиотечное и
библиографическое

обслуживание,

научно-исследовательская

и

научно-

методическая работа, а также организация библиотечного пространства.

369. Філімончук Л. Інформаційні центри та бібліотеки-депозитарії ООН
в Ісламській Республіці Іран / Л. Філімончук // Бібліотечний вісник. – К.,
2015. – № 6 (230). – C. 33–37.

Висвітлюються становлення, розвиток інформаційних центрів та
бібліотек-депозитаріїв ООН в Ісламській Республіці Іран.

370. Ходжаев А. А.

Национальная

библиотека

Узбекестана

им. А. Навои: история развития / А. А. Ходжаев // Вестник Библиотечной

ов

Ассамблеи Евразии. – М., 2015. – № 3. – С. 36–42.
371. Шевченко Л. Б.

Шесть

трендов

цифрового

маркетинга

для

библиотек / Л. Б. Шевченко // Научные и технические библиотеки. – М., 2015. –
№ 11. – С. 12–19.

использованы библиотеками для продвижения своих сайтов и привлечения

М.

пользователей: адаптивный дизайн, адаптивный контент, маркетинг в
режиме реального времени, инструменты мобильного поиска, сторителлинг,
Online Value Proposition. Приведены примеры их применения в библиотеках.

ім.

На

ук

Рассмотрены тренды интернет-маркетинга, которые могут быть
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372. Elbeshausen H. Public libraries in postindustrial societies: challenges
and

opportunities

/ H. Elbeshausen

// Бібліотечний

вісник. –

К.,

2015. –

№ 6 (230). – P. 8–15.

Розглядається співробітництво публічних бібліотек Канади, Великої
Британії, Данії в умовах суспільства знань, їх нові стратегічні ініціативи

щодо поглиблення співпраці, усунення інформаційної нерівності, оцифрування
фондів, надання гібридних послуг.

373. Filipova L. Y. US Library and Information Schools: Training and
Accreditation

Issues

/ L. Y. Filipova,

O. V. Oliinyk

// Вісник

Харківської

державної академії культури. Соціальні комунікації. – Х., 2015. – Вип. 46. –
P. 44–52.

Вищі навчальні заклади з бібліотечно-інформаційних наук у США:
питання навчання та акредитації. Розглядаються питання акредитації
навчальних програм із бібліотекознавства в університетах США. Досліджено

ступені та програми, що пропонуються різними бібліотечними вищими
школами США, та їх моделі. Надано відомості щодо можливостей
дистанційного навчання, які використовуються у кращих акредитованих
навчальних програмах та навчальних курсах, що пропонують різні варіанти

навчання. Особливу увагу присвячено ролі Американської бібліотечної асоціації
(АБА) у сфері бібліотечної освіти.

ов

374. Shemaieva H. V. LIS Journals in the Process of Professional
Communication

/ H. V. Shemaieva,

Y. O. Shevtsova

// Вісник

Харківської

державної академії культури. Соціальні комунікації – Х., 2015. – Вип. 47. –
P. 62–71.

результати

аналізу

бібліотечно-інформаційних

журналів США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, що індексуються

посилення

М.

в міжнародній базі даних SCOPUS. Підкреслюється роль журналу як засобу
професійної

тематичною

комунікації.

спрямованістю

журналів,

Надається
що

характеристика

користуються

за

підвищеним

попитом серед українських бібліотечних фахівців. Узагальнюються актуальні

ім.

На

ук

Висвітлюються
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проблеми і напрями бібліотечної галузі, що є предметом дискусій на сторінках

М.

ім.

На

ук

ов

електронних бібліотечних журналів різних країн.
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Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ,

2015. – Т. 23, вип. 7 : Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – К.,
2015. – Вип. № 2 (27).

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К.,
2015. – Вип. 7 (172).

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні
науки. – К.,

2015. – Вип. 1 (100).

Вісник Книжкової палати. – К.,
2015. – № 11.

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні
науки. – Луганськ,
2015. – № 6 (295).

Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична – Л.,
2014. – Вип. 60.
Вісник

Одеського

національного

університету.

Бібліотекознавство,

бібліографознавство, книгознавство. – О.,

ов

2014. – Т. 19, вип. 1 (11).

Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва.
Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове

господарство, екологія

ґрунтів. – Х.,

ук

2015. – № 1.

Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

М.

Філософія. – Х.,

2015. – Вип. 45, ч. 2.

На

Вісник Харківської державної академії культури. Соціальні комунікації.– Х.,
2015. – Вип. 46; Вип. 47.

ім.

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький,
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2015. – № 4, т. 1 (226); № 4, т. 2.
Віче. – К.,

2015. – № 19/20; № 21.

Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт. – М.,
2015. – № 10.

Географія та туризм. – К.,
2015. – Вип. 34.

Геология и полезные ископаемые мирового океана. – К.,
2015. – № 1 (39); № 2 (40).
Голос України. – К.,

2016. – 22 січ. (№ 11); 16 лют. (№ 28).

Грані. Політологія. Соціологія. – Дніпропетровськ,
2015. – № 10/1 (126).

Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "ПереяславХмельницький

державний

педагогічний

університет

ім.

Г. Сковороди".

Педагогіка. Психологія. Філософія. – Переяслав-Хмельницький,
2014. – Вип. 34; Вип. 35;
2015. – Вип. 36.

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя,
2013. – Вип. № 53;
2015. – Вип. № 61.

ов

День. – К.,

2016. – 12 січ. (№ 1); 13 січ. (№ 2); 22–23 січ. (№ 9/10); 27 січ. (№ 12);
29–30 січня (№ 14/15); 19-20 лют. (№ 29/30).

Дзеркало тижня. – К.,

ук

2016. – 16–22 січ. (№ 1); 23–29 січ. (№ 2);

30 січ. – 5 лют. (№ 3); 6–12 лют. (№ 4); 13–19 лют. (№ 5);

М.

Дослідження з історії техніки. – К.,
2015. – Вип. 21.

На

Екологічний вісник. – К.,
2015. – № 4 (91).

ім.

Економіка та держава. – К.,
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2015. – № 10.

Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки. – Луцьк,
2015. – № 2; № 3.

Журнал общей химии. – СПб.,

2015. – Т. 85 (147), вып. 10.

Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський,
2015. – Вип. 6.

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди. Економіка. – Х.,
2015. – Вип. 15.

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного
університету оборони України імені Івана Черняхівського. – К.,
2015. – № 2 (54).

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Юридичні науки. – К.,
2015. – № 4 (81).

Известия высших учебных заведений. Правоведение. – СПб.,
2015. – № 1 (318).

Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – М.,
2015. – № 10.

ов

История государства и права. – М.,
2015. – № 21.

Інвестиції: практика та досвід. – К.,
2015. – № 15; № 16; № 17.

ук

Інтелігенція і влада. Історія. – О.,
2014. – Вип. 31.

М.

2015. – Вип. 32.

На

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – К.,
2015. – Груд. № 12.

Інформаційні технології в освіті. – Херсон,

ім.

2015. – Вип. 22.
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Історія в рідній школі. – К.,
2015. – № 12 (172).

Календар знаменних і пам’ятних дат. – К.,
2015. – № 1.

Київський університет. – К.,
2015. – Груд. (№ 16).

Математичні машини і системи. – К.,
2014. – № 3.

Мировая экономика и международные отношения. – М.,
2015. – № 9; № 10.
Митна справа. – Л.,

2015. – № 5 (101).

Молодь і ринок. – Дрогобич,
2015. – № 7 (126).

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ,
2015. – Вип. 13.

Наука та наукознавство. – К.,
2015. – № 3 (89).

Науковий вісник Академії муніципального управління. Право – К.,
2015. – Вип. 1, ч. 1.

Науковий вісник НЛТУ України / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л.,

ов

2014. – Вип. 24.11.

2015. – Вип. 25.2.; Вип. 25.4; Вип. 25.5; Вип. 25.6.

Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – Ужгород,
2015 – Т. 1, вип. 1.

ук

Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький,
2015. – Вип. 36.

М.

Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К.,
2014. – Вип. 42 (3); Вип. 43 (4).

На

Науково-технічна інформація. – К.,
2015. – № 4.

ім.

Научные и технические библиотеки. – М.,
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2015. – № 11.

Общество и экономика. – М.,
2015. – № 6; № 7.
Освіта. – К.,

2015. – 16–23 груд. (№ 50); 23–30 груд. (№ 51/52); 6–13 січ. (№ 1/2); 20–27 січ.
(№ 3/4).

Освіта України – К.,

2016. – 18 січ. (№ 1/2); 25 січня (№ 3), 1 лют. (№ 4); 8 лют. (№ 5); 15 лют. (№ 6).
Офіційний вісник Президента України. – К.,
2015. – № 23 (329); № 27 (333).
Офіційний вісник України. – К.,

2015. – № 96; № 99; № 100; № 102.
2016. – № 1; № 2.

Педагогіка і психологія. – К.,
2015. – № 4 (89).

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми,
2015. – № 4 (48).

Проблеми економіки. – Х.,
2015. – № 2.

Публічне право. – К.,

2015. – № 3 (19).

ов

Ринок праці та зайнятість населення. – К.,
2015. – № 3 (44).

Сегодня. – К.,

2016. – 17 февр. (№ 31).

ук

Сіверщина в історії України. – К.,
2014. – Вип. 7;

М.

2015. – Вип. 8.

На

Социологические исследования. – М.,
2015. – № 10 (378); № 11 (379).

Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – К.,

ім.

2015. – № 4.

104

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Судово-медична експертиза. – К.,
2014. – № 2.

США – Канада. Экономика, политика, культура. – М.,
2015. – № 11.

Теорія і практика інтелектуальної власності. – К.,
2015. – № 4 (84).

Теорія та методика навчання та виховання. – Х.,
2015. – Вип. 37.

Технічна електродинаміка. – К.,
2015. – № 6.

Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.,
2014. – Вип. 17.

Українська мова і література в школах України. – К.,
2015. – № 11 (151).

Український тиждень. – К.,
2015. – № 41.

Управління проектами та розвиток виробництва. – Сєверодонецьк,
2015. – № 2 (54).

Урядовий кур’єр. – К.,

2016. – 5 січ. (№ 1); 12 січ. (№ 5); 16 січ. (№ 9); 20 січ. (№ 11); 21 січ. (№ 12);
6 лют. (№ 24).

ов

Факты и комментарии. – К.,
2016. – 15 янв. (№ 6).

Формування ринкових відносин в Україні. – К.,
2015. – № 9 (172).

ук

Химия и жизнь – ХХI век. – М.,
2015. – № 11.

М.

Юридична газета. – К.,

2016. – 19 січ. (№ 1/2).

На

Юридична наука. – К.,

2015. – № 9; № 10.

ім.

Юридичний вісник України. – К.,
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2016. – 5–11 лют. (№ 5).

Alma mater. Вестник высшей школы. – М.,
2015. – № 11.

Future human image. – Kiev,

М.

ім.

На

ук

ов

2015. – № 2 (5).
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