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університет

на

шпальтах

періодичних

видань :

щоквартальний науково-аналітичний огляд / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка,
НБ ім. М. Максимовича,

Інформаційно-бібліографічний

відділ ;

наук.

ред. канд. іст. наук О. О. Сербін ; за заг. ред. І. І. Тіщенко ; упоряд.

ов

Н. В. Кошлякова. – К., 2016. – № 7/10 (липень–жовтень). – 71 с.

Щоквартальний науково-аналітичний огляд статей з історії та сьогодення

Київського університету, упорядкований з поточних надходжень до бібліотеки

ук

періодичних видань та матеріалів конференцій.

Даний випуск призначений для науковців, студентів, працівників системи

М.

ім.

На

освіти і бібліотекарів
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Офіційні матеріали

1.

Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти :

указ Президента України від 29 липня 2016 року № 315/2016 // Урядовий
кур’єр. – К., 2016. – 2 серп. (№ 143). – С. 9.

До складу Комітету (за згодою) увійшли: Губерський Леонід Васильович,
ректор КНУ імені Тараса Шевченка, Наконечний Олександр Григорович, завідувач

кафедри КНУ імені Тараса Шевченка, президент громадської організації
«Академія наук вищої школи України», Сазоненко Ганна Стефанівна, директор
Українського гуманітарного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка.

2.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня

науки : указ Президента України від 18 травня 2016 р. № 217/2016
// Офіційний вісник Президента України. – К., 2016. – № 16 (349). – С. 10–13.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення
науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України"

присвоєно науковцям КНУ Тараса Шевченка: доктору фізико-математичних наук,
професорові Григоруку Валерію Івановичу, доктору хімічних наук, професорові

Комарову Ігорю Володимировичу та доктору фізико-математичних наук,
професорові Скришевському Валерію Антоновичу.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня

ов

3.

працівників освіти : указ Президента України від 1 жовтня 2016 р.
№ 427/2016 // Урядовий кур’єр. – К., 2016. – 12 жовт. (№ 192). – С. 11.

За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку

ук

кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий
професіоналізм звання "Заслужений працівник освіти України" також присвоєно

4.

М.

Данилюку Івану Васильовичу – деканові КНУ імені Тараса Шевченка.

Про внесення зміни до пункту 1 Порядку використання коштів,

На

передбачених у державному бюджеті для проведення конференцій і семінарів

ім.

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка : постанова
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Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 389 // Офіційний вісник
України. – К., 2016. – № 52. – С. 24.
5.

Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради

України для найталановитіших молодих учених : постанова Верховної Ради
України від 07 вересня 2016 р. № 1494-VIII // Голос України. –К., 2016. –
23 верес. (№ 181). – С. 4.

Серед нагороджених Порєв Геннадій Володимирович – доктор технічних
наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка.

6.

Про присудження Державних премій України в галузі науки і

техніки 2015 року : указ Президента України 11 жовтня 2016 р. №440/2016
// Урядовий кур’єр. – К., 2016. – 18 жовт. (№ 194). – С. 10.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і

техніки – за цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення
біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього

середовища" також нагороджено Гродзинського Михайла Дмитровича – членакореспондента НАН України, завідувачеві кафедри КНУ імені Тараса Шевченка.

7.

Про

присудження

Премії

Верховної

Ради

України

найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних

досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік : постанова Верховної

ов

Ради України від 07 вересня 2016 р. № 1495-VIII // Голос України. – К.,
2016. – 23 верес. (№ 181). – С. 4.

За роботу "Синтез, структура та люмінесценція оксидних сполук цирконію

та вісмуту" премію отримали науковці КНУ імені Тараса Шевченка: Чорній

ук

Віталій Петрович – кандидат фізико-математичних наук, інженер I категорії,
Теребіленко Катерина Володимирівна – кандидат хімічних наук, асистент.

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року

М.

8.

«Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» :

На

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р

ім.

// Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 26. – С. 165–178.
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Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка
здійснює методичне керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів та
координує їх діяльність.

Загальні праці

9.

Бех І. Формується нова система / І. Бех // Освіта. – К., 2016. – 14–

21 верес. (№ 38/39). – С. 2.

20 вересня за участю заступника Міністра освіти і науки Павла Хобзея в

КНУ імені Тараса Шевченка відбувся семінар на тему "Туринський процес – 2016:
затвердження та регіональний аналіз пріоритетних напрямків".

10.

Благодєтєлєва-Вовк С. Плагіат як ознака суспільної деградації

/ С. Благодєтєлєва-Вовк

// Дзеркало

тижня. –

К.,

2016. –

10–16 верес.

(№ 32). – С. 1, 13.

"<…> Інституційними гравцями, які покликані встановлювати для
запобігання плагіату правила і контролювати їх дотримання, зокрема у сфері

вищої освіти, є Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із

забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), ректори, головні редактори наукових

видань, колегіальні органи – спеціалізовані вчені ради, вчені ради вишів. Факт
позбавлення ступеня є підставою для застосування покарання до спецради та її
членів. Очевидно, що спецрадам невигідно визнавати свої помилки через конфлікт

ов

інтересів. Найбільш резонансною стала "справа Артамонової". Справа мала
гучний

розголос

завдяки

об'єднанню

зусиль

вчених

різних

країн

і

високопрофесійному супроводу в суді, який встановив вину плагіаторки. МОН

позбавило Артамонову наукового ступеня, проте людей, які безпосередньо
до

ук

причетні

цього

міжнародного

скандалу,

і

досі

не

притягнуто

до

відповідальності. Так, керівництво КНУ імені Тараса Шевченка дозволило,

М.

всупереч чинному законодавству України, функціонувати спеціалізованій раді, в
якій захищалася пані Артамонова і яку, до речі, беззмінно й досі очолює її науковий

На

консультант пан Іванов. Не притягнуто до відповідальності й опонентів

ім.

Артамонової, двоє з яких працюють в Інституті журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка. Ніхто з представників науково-методичної комісії з соціальних
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комунікацій, яку очолює директор Інституту журналістики В. Різун, не дав

відповідної оцінки "науковій" діяльності І. Артамонової та позиції її захисників.
<…>Панацеєю

видавалася

ідея

створення

Національного

агентства

із

забезпечення якості освіти – незалежного органу, зокрема, з контролю
доброчесності. Особливо з урахуванням результатів виборів до НАЗЯВО, куди,

крім люстрованих В. Бондаренка і Ю. Дудника, потрапили недоброчесні С. Вижва і
О. Волосовець. С. Вижва особисто в плагіаті не помічений. Проте він,
перебуваючи на посаді проректора з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка,
протягом п'яти років, незважаючи на численні звернення, "не бачив" плагіату у

"справі Артамонової", не зміг (або не схотів) організувати належну фахову
перевірку її дисертаційних матеріалів на плагіат. А після рішення МОН позбавити

фігурантку ступеня так і не притягнув до відповідальності безпосередньо винних

суб'єктів. Зрозуміло, що після такої публічної, демонстративно заявленої свідомо
недоброчесної позиції пан Вижва не може бути членом НАЗЯВО. Марно

сподіватися, що МОН, НАЗЯВО, ректори з адміністративними кланами
покладуть край плагіату, якщо вони не здатні адекватно відреагувати на

проблему, запропонувати власну візію, неухильно втілювати її, подавати приклад
вчинкам".

11.

Бова А. А.

Бюджет

часу

київського

студентства

(досвід

соціологічного дослідження) / А. А. Бова, О. А. Бєлєнок // Український

ов

соціум. – К., 2016. – № 2 (57). – C. 8–18.

Об’єктом дослідження була студентська молодь денних відділень чотирьох

київських ВНЗ: КНУ імені Тараса Шевченка, НТУУ"КПІ", КНУ культури і
мистецтв, НПУ ім. М. Драгоманова.

Галата С. Чесність – це внутрішній принцип. Запозичена думка,

ук

12.

як і запозичені гроші, лише демонструє бідність того, хто позичає / С. Галата

М.

// Освіта України. – К., 2016. – 10 жовт. (№ 40). – С. 10–11.
У Міністерстві юстиції України фахівці МОН України, Мін’юсту,

На

представники ВНЗ і громадськості зібралися, щоб дати відповідь на питання: Чи
спрацьовують норми закону щодо плагіату? Чи вдається університетам і

ім.

науковим інститутам змінювати ситуацію із "запозиченнями" у дипломних і
8
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кандидатських роботах? Чи є "каральні дії" держави за плагіат запорукою

підвищення культури академічної доброчесності? "...Проректор [з науковопедагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров] переконаний:
побороти плагіат лише технічними способами неможливо. Перемогти це явище
можна лише за допомогою моральних важелів і, частково, – юридичних".

13.

Героям нашого часу // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). –

С. 2. – Додаток до газети “Київський університет”.

У залі Мистецького центру вперше за час війни Університет зібрав героїв

нашого часу – понад 80 студентів, курсантів, аспірантів, викладачів та
співробітників – учасників АТО. Добровольці й мобілізовані, професійні військові й

представники більше ніж мирних професій – усі вони мають за плечима чималий
бойовий досвід, набутий в умовах неоголошеної війни. Фото: Л. В. Губерський
вітає учасників АТО з Днем захисника України.

14.

День вишиванки // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). – С. 4. –

Додаток до газети “Київський університет”.

19 травня коридори й аудиторії університетських корпусів зарясніли

яскравими барвами: Всесвітній день вишиванки відзначили студенти, викладачі та
співробітники КНУ. Навіть випускники шкіл, яким цього дня вручали сертифікати
ЗНО в аудиторії 329 Червоного корпусу, не змовляючись, підтримали традицію.

Строгі та барвисті, фабричні та дизайнерські, ручної та комп’ютерної вишивки,

ов

хрестиком чи гладдю – найрізноманітніші витвори мистецтва тішили око цього
дня.

15.

Електронні вибори // Освіта України. – К., 2016. – 24 жовт.

(№ 41/42). – С. 4.

ук

Заступник міністра науки і освіти – керівник апарату Роман Греба

зустрівся із представниками студентського самоврядування КНУ імені Тараса

М.

Шевченка. Роман Греба підтримав ідею студентів щодо запровадження в
університеті електронної системи під час виборів до органів студентського

На

самоврядування. Під час обговорення студенти запропонували удосконалити
систему електронного самоврядування та впровадити ідентифікацію виборців за

ім.

допомогою електронного цифрового підпису.
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16.

Здобутки астрономів // Освіта України. – К., 2016. – 24 жовт.

(№ 41/42). – С. 2.

З 5 до 13 жовтня 2016 року в Республіці Болгарія (м. Пампорово) відбулася
ХХІ Міжнародна учнівська олімпіада з астрономії. Наставниками українських

школярів були науковий керівник команди – інженер КНУ імені Тараса Шевченка
Андрій Сімон, керівник команди та завідувач відділу Інституту модернізації
змісту освіти Оксана Вернидуб.

17.

Зустріч з професором Шарлем Уолгутером // Педагогічна

газета. – К., 2016. – Верес.–жовт. (№ 5). – С. 1–2.
Про

зустріч

Василя

Кременя,

президента

Національної

академії

педагогічних наук України, з Шарлем Уолгутером, професором Північно-західного
університету Південно-Африканської Республіки. Учасники зустрічі висловили
одностайну думку щодо доцільності укладення угоди про співпрацю. Шарль
Уолгутер також відвідав КНУ імені Тараса Шевченка.

18.

Короденко М.

Вибір

студента

/ М. Короденко

// Освіта

України. – К., 2016. – 13 черв. (№ 23). – С. 5.

Закон України "Про вищу освіту" передбачає, що частину навчальних
дисциплін у вишах повинні обрати студенти. Як реалізувати це на практиці?

Кілька потужних ВНЗ поділилися своїми "рецептами". Презентуючи порядок
реалізації студентами КНУ імені Тараса Шевченка права на вільний вибір

ов

навчальних дисциплін, директор Науково-методичного центру Андрій Гожик

вказує на статтю 62 Закону, де визначено 25 відсотків від загальної кількості
дисциплін. За словами Андрія Петровича, ця норма вибору дисциплін є в багатьох

університетах світу, але зазвичай є і додаткове внормування – 10–15 відсотків

ук

мають бути пов’язані з основним фахом.

19.

Короденко М. Вступ до ВНЗ: результати і перспективи

М.

/ М. Короденко // Освіта України. – К., 2016. – 12 верес. (№ 36). – С. 8–9.
Відбувся круглий стіл з представниками Спілки ректорів ВНЗ України. На

На

ньому було підбито попередні підсумки Вступної кампанії 2016 року та обговорено

ім.

пропозиції по вдосконаленню Умов прийому до ВНЗ на 2017 рік. Наведено
коментарі Президента спілки ректорів ВНЗ Л. В. Губерського.
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20.

Крикуненко И. Назвали самые «умные» вузы / И. Крикуненко

// Сегодня. – К., 2016. –2 авг. (№ 142). – С. 4.
В

Министерстве

образования

начали

подводить

первые

итоги

вступительной кампании и предварительно назвали топ-20 самых «умных» вузов –
куда подавали свои документы абитуриенты с наиболее высокими баллами. В

этом году госзаказ формировался по принципу «место идет за абитуриентом»:

чем больше выпускников с высшими баллами подали в вуз документы, тем больше
он получает бюджетных мест. На первом месте оказалась «Львовская

политехника» – дополнительно туда выделили 498 мест, на втором – КНУ имени
Тараса Шевченка – 393 места, а замыкает тройку лидеров КНЭУ им. Гетьмана –
253 места.

21.

Крикуненко И.

Наши

университеты

покоряют

мир

/ И. Крикуненко // Сегодня. – К., 2016. – 7 сент. (№ 167). – С. 5.

По версии Quacquarelli Symonds (QS) в рейтинге 916 лучших университетов
мира 2016–2017 годов шесть украинских высших учебных заведений заняли
достойные позиции. КНУ имени Тараса Шевченко занял позиции 431 и 440.

22.

Лесина М.

Турецкие

террористы

действуют

в

Украине?

/ М. Лесина // Аргументы недели. – К., 2016. – 11–17 авг. (№ 31). – С. 9.

Турецкое государственное агентство «Анадолу» опубликовало сообщение,
что «террористическая организация Фетуллаха Гюлена (FETO) продолжает

ов

свою деятельность в Украине в сфере образования, культуры и средств массовой

информации». В качестве организации, под прикрытием которой действуют

террористы, назван Украино-турецкий культурный центр «Сяйво», созданный в
2013 году. Глава учредительного комитета Центра проф. КНУ имени Тараса

ук

Шевченко Владимир Сергийчук в ответ на обвинение турецкого агентства заявил:

«Мы работаем по украинским законам. Среди соучредителей центра только один

23.

М.

гражданин Турции. Остальные – украинцы».

Михайло Максимович & КНУ // Дайджест. – К., 2016. – Верес.

15 вересня 2015 року, у день народження першого ректора Київського

ім.

На

(№ 7). – С. 1. – Додаток до газети “Київський університет”.
університету Михайла Максимовича, у внутрішньому дворику Червоного корпусу
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його вдячні нащадки й послідовники урочисто відкрили пам’ятник. Бронзовий бюст
Михайла Максимовича авторства скульпторів Олександра і Максима Рачковських
став уже другим на алеї слави КНУ.

24.

Модно писати грамотно // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). –

С. 4. – Додаток до газети “Київський університет”.

У День української писемності та мови понад 100 шанувальників рідного

слова писали радіодиктант національної єдності в стінах Червоного корпусу. Вже
п’ятнадцять років поспіль у День української писемності та мови українці пишуть

радіодиктант, щоб перевірити свої знання з рідної мови, а також засвідчити

свою національну ідентичність. До акції долучилися не тільки школярі, студенти й

професійні філологи, а й усі без винятку охочі, а цьогоріч радіодиктант уперше
писали українці Австралії, Польщі, Китаю.

25.

Нагороди педагогам з нагоди Дня науки // Освіта. – К., 2016. –

25 трав.–1 черв. (№ 21/22). – С. 1.

Згідно Указу Президента України № 217/2016 «Про відзначення державними

нагородами України з нагоди Дня науки» від 18.05.2016 р. за вагомий особистий
внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу
України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм отримали

нагороди викладачі КНУ імені Тараса Шевченка: Григорук Валерій Іванович –
завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор; Комаров Ігор

ов

Володимирович – завідувач кафедри Інституту високих технологій, доктор

хімічних наук, професор; Скришевський Валерій Антонович – завідувач кафедри
Інституту високих технологій, доктор фізико-математичних наук, професор.

26.

"Нев’януча слава. Шана Тарасу Шевченку" // Дайджест. – К.,

ук

2016. – Верес. (№ 7). – С. 4. – Додаток до газети “Київський університет”.

Ректор Центральної академії мистецтв КНР Фань Ді Аня відкрила

М.

виставку китайських художників у Києві – міжнародний проект, учасники якого
подарували Університетові книгу з однойменною назвою під час свого візиту. Це

На

перше видання творів української класики в Китаї за часів незалежності України.

ім.

Донедавна Кобзаря в КНР перекладали з російських джерел, і лише нещодавно Гео
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Баоцюань здійснив прямий переклад. Для цього відомий літературознавець у свої
70 років вивчив українську мову.

27.

Пам’яті нескорених // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). –

С. 2. – Додаток до газети “Київський університет”.

29 січня 2016 року, вшановуючи пам'ять полеглих під Крутами героїв,
студенти, курсанти, викладачі і співробітники Університету на чолі з ректором

Леонідом Губерським поклали квіти до Пам'ятного хреста Героям Крут на
Аскольдовій могилі, окрема делегація від Університету відвідала місце бою під
станцією Крути.

28.

Перший етап завершено: вступ–2016 // Освіта України. – К.,

2016. – 1 серп. (№ 30). – С. 5.

Перелік найпопулярніших серед абітурієнтів університетів останніми

роками практично не змінюється. На першому місці – КНУ імені Тараса Шевченка
– 62 490 заяв.

29.

Перші вибори ректора // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). –

С. 1. – Додаток до газети “Київський університет”.

19 жовтня 2015 року в університеті відбулися вибори ректора. Уперше в

історії вишу очільника обирала вся університетська громада - викладачі, науковці,

працівники установи та представники студентства. 23 жовтня 2015 року
Міністр освіти і науки України уклав п'ятирічний контракт з Леонідом

ов

Губерським як обраним за конкурсом на посаду ректора Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

30.

Позиції наших вишів // Освіта України. – К., 2016. – 26 верес.

(№ 38). – С. 2.

ук

Чотири українських вищих навчальних заклади увійшли до рейтингу

найкращих університетів світу, який складає авторитетне британське видання

М.

Times Higher Education. У рейтинг потрапили КНУ імені Тараса Шевченка,
Національний університет Львівська

політехніка, Національний технічний

На

університет Київський політехнічний інститут і Харківський національний

ім.

університет імені Каразіна.
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31.

Президент України завітав до студентів // Дайджест. – К., 2016. –

Верес. (№ 7). – С. 1. – Додаток до газети “Київський університет”.

До КНУ імені Тараса Шевченка на зустріч зі студентами та викладачами
завітав Президент України Петро Порошенко. Зміни до Конституції України в
частині правосуддя – тема, якій присвятив свій виступ Глава держави.

32.

Президент України Петро Порошенко зустрівся з ректором

Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонідом

Губерським та студентами-істориками [фоторепортаж] // Голос України. – К.,
2016. – 7 жовт. (№ 191). – С. 3.
33.

Рік Щедрика // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). – С. 1. –

Додаток до газети “Київський університет”.

25 грудня 2016 року ми відзначатимемо 100-літній ювілей першого
концертного виконання знаменитого «Щедрика» Миколи Леонтовича хором
Університету Святого Володимира під керівництвом відомого диригента й

композитора Олександра Кошиця. Після виконання композиції 1922 року в Карнегіхол і опублікування її з англійським текстом «Щедрик» з часом став
найпопулярнішою

різдвяною піснею планети – Carol of the Bells.

До ювілею

першого хорового виконання «Щедрика» Нацбанк України випустив пам’ятні
монети з ластівочкою, різдвяною зіркою, дзвониками, колядниками і портретом
Миколи Леонтовича, завдяки якому українська пісня лунає світом.

Сидоренко Л. Украинцы хотят быть врачами, айтишниками и

ов

34.

юристами / Л. Сидоренко // КП в Украине. – К., 2016. – 1 авг. (№ 167).– С. 6.

В лидерах по количеству заявлений на бакалавров и магистров – КНУ имени

ук

Тараса Шевченко – 60 800 заявлений.

35.

Совсун І. По справедливості, а не по домовленості. Як виші

М.

ділили державне замовлення / І. Совсун // Дзеркало тижня. – К., 2016. – 6–
12 серп. (№ 27). – С. 1, 12.

На

ТОП-10 вишів, які найсуттєвіше збільшили державне замовлення (тобто,

виявилися найпопулярнішими серед вступників): Львівська політехніка, КНУ

ім.

ім. Т. Шевченка, КНЕУ ім. В. Гетьмана, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, КНТЕУ, ЛНУ
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ім. І. Франка, Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка,
Чернівецький

національний

університет

ім. Ю. Федьковича,

КПІ,

Києво-

Могилянська академія.

36.

Туринський процес і зміни у професійно-технічній освіті

// Вища школа. – К., 2016. – № 5 (142). – С. 4–5.

6 квітня у КНУ імені Тараса Шевченка відбувся семінар "Туринський процес

2016: аналіз політики в галузі професійно-технічної освіти. Захід із запуску
процесу на регіональному та національному рівні". У семінарі брав участь
проректор з науково-педагогічної роботи університету, проф. В. Бугров.

37.

Успішний приклад співпраці // Освіта. – К., 2016. – 6–13 лип.

(№ 27/28). – С. 7.

Активна співпраця КНУ імені Тараса Шевченка з провідними компаніямироботодавцями – один із ключових напрямів діяльності, який спрямований на
посилення практичної складової навчального процесу та розвитку прикладних

професійних навичок у майбутніх фахівців. Урочисто підписано Протокол про
наміри щодо розвитку та розширення довгострокового співробітництва між КНУ

імені Тараса Шевченка в особі ректора університету Л. В. Губерського та
компанією ДП «Сіменс Україна» в особі генерального директора Максиміліана

Еггера. Провідні фахівці компанії постійно проводять тематичні зустрічі зі

студентами, аспірантами й викладачами економічного факультету Університету

ов

з проблем енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії на
виробництві.

38.

Формується нова система // Освіта. – К., 2016. – 14–21 верес.

(№ 38/39). – С. 2.

ук

20 вересня за участю заступника Міністра освіти і науки Павла Хобзея в

КНУ імені Тараса Шевченка відбувся семінар на тему "Туринський процес – 2016:

М.

затвердження та регіональний аналіз пріоритетних напрямків". Отримані дані
Туринського процесу допоможуть розібратися з низкою питань, зокрема, це –

На

фінансування професійно-технічних закладів, модернізація низки професій, що

ім.

втратили свою актуальність на ринку праці.
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39.

Футбольні перемоги // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). –

С. 4. – Додаток до газети “Київський університет”.

Третій рік поспіль за підтримки ректора кафедра фізичного виховання та
спорту Навчально-спортивного комплексу проводить в Університеті змагання
«Кубок Ректора» з футзалу. Команда факультету інформаційних технологій з

футболу здобула омріяний кубок ректора КНУ імені Тараса Шевченка 2016 року,
вигравши фінальний матч з рахунком 2:0!

40.

Цюк О. А. Особливості світових та українських рейтингів вищих

навчальних закладів / О. А. Цюк // Український педагогічний журнал. – К.,
2016. – № 2. – C. 57–64.

Охарактеризовано найбільш авторитетні світові (Вебометричний рейтинг,
Шахайський рейтинг, Академічний рейтинг, рейтинг Таймс) та вітчизняні
(«Компас», «Топ-200 Україна», «Рейтинг університетів України» (МОН України),

SciVerse Scopus, за версією журналу «Кореспондент») рейтинги університетів.
Серед українських вишів: КНУ ім. Т. Шевченка (421–430), ХНУ ім. В. Н. Каразіна
(481–490), КПІ (551–600) та ін.

41.

Чернюк В. Наукові парки в Україні – стан та проблеми

діяльності / В. Чернюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – К,
2016. – № 1 (87). – C. 68–75.

«Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» було

ов

засновано у 2010 р. у вигляді корпорації на основі засновницького договору та
спільних інтересів низки підприємств, установ та організацій з делегуванням

частини повноважень щодо управління кожним із учасників до органів управління

42.

Історія університету

М.

ук

корпорацією.

Абліцов В.

Сторінки

з

історії

інтелектуальної

України:

На

Нобелевський рух / В. Абліцов // Схід. Історичні науки. – Донецьк, 2015. –

ім.

№ 3 (135), берез.–квіт. – С. 3–8.
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Про участь вітчизняних науковців у Нобелівському рухові від року його

виникнення. Серед номінаторів на Нобелівську премію були відомі кияни – видатні
медики О. Павловський (1857–1944), М. Оболонський (1856–1913), В. Підвисоцький
(1857–1913), професори університету св. Володимира.

43.

Бреяк О. Храми Вишгорода / О. Бреяк // Пам’ятки України:

історія та культура. – № 10/12 – К., 2015. – С. 36–51.
У

серпні

1874 р.

відбулася

експедиція

до

Вишгорода

учасників

III Археологічного з’їзду, серед яких були найвидатніші вчені: В. Антонович,
Ф. Терновський, М. Костомаров та ін. Дослідники XIX ст. не залишили креслень
підмурків давнього храму св. Бориса та Гліба. Наукове вивчення території
Вишгорода

та

Межигір’я

було

започатковано

керівником

Інституту

матеріальної культури Федором Андрійовичем Козубовським у 1934 р. у зв’язку з

наміченим будівництвом комплексу Дніпрогес-II. У липні того ж року було
вирішено звернутися до державних органів із проектом захисту всього комплексу

споруд Межигір’я і Вишгорода. До складу комісії увійшов Ф. Ернст. Але цього так
і не сталося. 13 квітня 1935 р. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило всю садибу
Межигірського монастиря передати для будівництва урядових дач, санкціонувало

виділення з державного бюджету 300 тис. крб. на руйнування церков і приміщень
Межигір’я.

44.

Васьківська О.

Історіографія

книговидавництва

в

Україні

47.

ов

/ О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. – К., 2016. – № 4 (237). – С. 41–

Згадуються М. Грушевський, М. Зеров, С. Єфремов та ін.

45.

Гультай М. Вітчизняна конституційна думка: від Нових часів до

ук

утвердження радянської влади / М. Гультай // Вісник Конституційного Суду
України. – К., 2016. – № 1.– С. 75–87.
вітчизняному

М.

Досліджено питання, пов’язане із виникненням та утвердженням у
соціумі

На

конституціоналізму.

суспільно-політичного

Згадуються

М. Костомаров,

Б. Кістяківський, А. Кримський.

ім.

та
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46.

Ковальчук О. Становлення філософії права у Київському

університеті в 1835–1920 рр. / О. Ковальчук // Публічне право. – К., 2016. –
№ 2 (22). – С. 269–275.

Досліджено внесок вчених Київського університету в філософію права
(1835–1920 рр.),

здійснено

теоретико-правову

характеристику

праць

для

формування вітчизняної правової думки.

47.

Кудласевич О. М. Теоретичні засади антимонопольної політики

держави (з історії вітчизняної економічної думки) / О. М. Кудласевич
// Український соціум. – К., 2016. – № 2 (57). – C. 71–79.

Подано результати комплексного аналізу впливу монополістичних структур

на економічне життя суспільства у працях М. Туган-Барановського, В. Железнова,
Д. Піхна та ін.

48.

Лук’яненко О. В. Колективи педагогічних ВНЗ Української РСР

доби "відлиги" на перехресті освітніх реформ. (Ч.2) / О. В. Лук’яненко
// Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. Історичні науки. Філософські науки.

Політичні науки / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, ВГО Українська
акад. наук. – К., 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 90–93.

Згадується 1963 р. В публікації "Вимоги сучасності" за авторством

проректора КДУ В. Цветкова та декана хімфаку А. Пилипенка йшлося про

ов

реформування системи освіти.

49.

Онопрієнко В. Сільськогосподарська освіта в Україні: історія

становлення і сучасність / В. Онопрієнко // Освіта регіону : політологія,
психологія, комунікації. – К., 2010. – № 4. – С. 260–265.

ук

Кафедра сільського господарства існувала в Університеті св. Володимира з
моменту навчально-наукової діяльності закладу – з 1834 р., що свідчить про

М.

введення Статутом 1835 р. до освітніх програм університетів Російської імперії
сільськогосподарських

дисциплін,

тому

науково-освітню

діяльність

На

сільськогосподарської кафедри Університету варто розглядати як приклад

ім.

аналогічної роботи інших університетів, що були розташовані на теренах України
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(Харківського та Одеського), а також як характерну особливість розвитку
аграрної науки і дослідної справи в Україні до 1917 р.

50.

Павлюк Н. В. Отдел по славянской филологии профессора

В. И. Григоровича

Научной

библиотеки

Одесского

государственного

университета (публикация из архива В. С. Фельдмана и О. Ю. Ноткиной)
/ Н. В. Павлюк

// Вісник

Одеського

національного

університету.

Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2015. –
Т. 20, вип. 2 (14). – C. 108–134.

Дана характеристика книжного фонда по славянской филологии известного

учёного Виктора Ивановича Григоровича (1815–1876). Автор изучил историю
формирования

славистической

библиотеки,

поступление

её

в

фонд

Императорского Новороссийского университета. Среди редких изданий – «Песнь

о полку Игореве», сочиненная в конце XII-го века на древнем русском языке. Она

была издана М. Максимовичем в 1837 г. На полях книги много пометок и
замечаний.

51.

Плахтій М. П.

Рецепції

вітчизняної

логічної

традиції

у

науковому спадку В. Ф. Асмуса / М. П. Плахтій // Гуманітарні студії : зб.
наук. пр. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – Вип. 26. –
С. 35–43.

ов

Великий вплив на формування власної філософської позиції В. Асмуса справив
найдосвідченіший професор Університету св. Володимира Олексій Микитович
Гіляров.

52.

Семикрас В. В.

ук

Б. Кістяківського,

Суголосність

М. Драгоманова

та

філософсько-правових
І. Франка

ідей

/ В. В. Семикрас

// Гуманітарні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. –

53.

М.

К., 2015. – Вип. 26. – С. 44–58.
Сліпушко О. Шевченкознавство у Київському університеті: від

На

часів заснування до сьогодення / О. Сліпушко // Шевченкознавчі студії зб.
наук. пр. / Київ. нац. ун-т. імені Тараса Шевченка. – К., 2016. – Вип. 19.–

ім.

С. 16–32.
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54.

Степаненко М. І. Українська мовознавча наука: віхи, постаті.

Рецензія на книгу М. Железняка, Г. Козачук "Українська мова. Хрестоматія"

/ М. І. Степаненко, Н. М. Лукаш // Вісник Національної академії наук
України. – К., 2016. – № 4. – C. 99–103.

Хрестоматія містить біографічні нариси про видатних українських

мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій М. Максимовича,
А. Кримського, О. Павловського, Л. Булаховського.

55.

Таранченко О. Особистісна історія – історія доби. Брати Дмитро

і Левко Ревуцькі та Сергій і Василь Маслови в аспекті контактних зв’язків
/ О. Таранченко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження,
рецензії : зб. наук. пр. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені М. Т. Рильського. – К.,2015. – Вип. 15. – С. 71–82.

Історичне зіставлення з особистісною історією видатного діяча української

культури, науковця-філолога, літературознавця, культуролога, проф. Київського
університету, члена-кореспондента АН УРСР Сергія Маслова та його брата,

відомого літературознавця, педагога, музеєзнавця, проф. Київського університету
Василя Маслова.

56.

Темна І. О. Внесок німців в освіту України / І. О. Темна

// Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного

ов

університету імені Г. С. Сковороди. Історія та географія. – Х., 2015. –
Вип. 52. – С. 8–11.

Досліджується питання про внесок представників німецької етнічної групи

в розвиток вітчизняної освіти. Висвітлено вплив, який здійснили німці на

ук

становлення освітніх процесів в Україні. Згадується ректор Київського
університету св. Володимира М. Х. Бунге.

Ціборовський О. М.

М.

57.

Медичний

факультет

Київського

університету Святого Володимира та його факультетські клініки (до 175-

На

річчя

Київського

медичного

університету)

/ О. М. Ціборовський,

В. М. Сорока // Економіка і право охорони здоров’я. – К., 2015. – № 2 (2). –

ім.

С. 84–88.
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Лікувальна робота на медичному факультеті розпочалася у 1844 р. на

факультетських клініках (терапевтичній, хірургічній, очній й акушерськогінекологічній), які спочатку знаходилися у головному корпусі, а з 1888 р. – на
Бібіковському бульварі. Клініки очолювали провідні фахівці факультету.

58.

Чеснова Л. В. Феномен становления и развития российско-

украинского научного сообщества историков биологии (вторая половина

XX в.) / Л. В. Чеснова // Історія науки і техніки : зб. наук. пр. / М-во освіти і

науки України, Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту [та ін.]. – К.,
2015. – Вип. 7. – С. 211–216.

Лидирующая роль в развитии контактов между украинскими и российскими

историками биологии принадлежала А. П. Маркевичу, Б. Н. Мазурмовичу и его
ученику О. Я. Пилипчуку.

Факультети, інститути, відділення та підрозділи
Факультети

Географічний факультет

59.

#КНУ_в_антарктиді // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). –

ов

С. 4. – Додаток до газети “Київський університет”.
Випускнику

кафедри

метеорології

та

кліматології

(географічний

факультет) Борису Безнощенку довелося достроково захистити свій диплом

магістра з дуже поважної причини – задля участі в XXI Українській

ук

Антарктичній експедиції, яка приступила до роботи на станції «Академік

Вернадський». Борис виконує там обов’язки метеоролога-зимівника за напрямом

60.

М.

Гідрометеорологічні і океанографічні дослідження.

Хільчевський В. К. Перші комплексні гідрохімічні дослідження

На

Шацьких озер на Волині у 1975 р. – початок формування наукової школи
гідрохімії та гідроекології Київського національного університету імені
Шевченка

/ В. К. Хільчевський

ім.

Тараса

21

// Гідрологія,

гідрохімія
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гідроекологія : наук. зб. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Геогр. ф-т,
Каф. гідрології та гідроекології. – К., 2015. – № 4 (39). – С. 64–71.
Експедицією

проблемної

науково-дослідної

лабораторії

гідрохімії

на

Шацьких озерах у 1975 р. керував старший інженер В. Лисенко. Експедиційним
гідрологічним загоном керував інженер лабораторії гідрохімії Косовець Олександр

Олександрович. Короткостроково в експедиції побували доцент В. І. Пелешенко,

старший науковий співробітник Ромась Микола Іванович, молодший науковий
співробітник Савицький Віктор Миколайович. Основну роботу з аналізу проб води

виконували Хільчевський Валентин Кирилович, Хільчевська Ніна Петрівна,
Міалковський Олександр.

Економічний факультет

61.

Заїчко В. Дипломи як путівки до великих звершень / В. Заїчко

// Освіта. – К., 2016. – 6–13 лип. (№27/28). – С. 6.

На економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбувся випуск

магістрів денної і заочної форми навчання. Урочистий захід відкрив декан, членкореспондент НАН України, професор Віктор Дмитрович Базилевич.

62.

Курбет О. П. Теорія цінності в працях представників Київської

політекономічної школи / О.П. Курбет // Вісник Академії праці і соціальних

відносин Федерації профспілок України : наук. зб. / Академія праці і

соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2015. – № 3/4

ов

(73). – С. 70–75.
Здійснено

аналіз

теоретико-методологічних

підходів

Київської

політекономічної школи до розробки теорії цінності. Згадуються вчені –

ук

М. Х. Бунге, А. Я. Антонович, Д. І. Піхно, Р. М. Орженцький, О. Д. Білімович та

63.

М.

Є. Є. Слуцький.

Історичний факультет

Кочубей Ю. М. Міжнародна наукова конференція «Україна –

На

Азербайджан: на перехрестях історії та культури». (Київ, 19 черв. 2015 р.)

ім.

/ Ю. М. Кочубей // Східний Світ. – К., 2015. – № 4. – C. 168.
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З доповіддю «Україна та Азербайджан у міжнародних відносинах у період

відновлення державності (1917–1920 рр.)» виступив проф. КНУ імені Тараса
Шевченка О. П. Машевський.

64.

Левчук Н. Кількість втрат від Голодомору: наука чи ідеологія?

/ Н. Левчук // Дзеркало тижня. – К., 2016. – 15–21 жовт. (№ 37). – С. 15.

4 жовтня 2016 р. в Києві за ініціативи Національного музею "Меморіал
жертв Голодомору, двох академічних інститутів та кількох громадських
організацій відбулася конференція, за підсумками якої було прийнято резолюцію,

поширену 5 жовтня 2016 р. на фейсбук-сторінці "Меморіалу жертв Голодомору"

та розтиражовану серед наукової і громадської аудиторії. Резолюція, зокрема,
пропонує вважати базові дані, які використовує Інститут демографії та

соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України для підрахунку жертв
Голодомору-геноциду 1932–1933 рр., некоректними та рекомендує вживати

показник кількості втрат від цього злочину в 7 млн. в Україні та 3 млн. за її
межами. Автором статті аналізується неточність у розрахунку втрат від

Голодомору В. Сергійчука, який базується на різниці чисельності населення 1932 р.

і перепису 1937-го. Н. Левчук наполягає, що будь-які цифри чисельності населення в
період між переписами населення, є розрахунковими, тобто мають певну
статистичну похибку. Слід враховувати той факт, що в українських селах до
початку голоду щороку помирало в середньому близько 500 тис. осіб.

О'Лір О. Знайомтесь: Роббі Пікт! / О. О’Лір // Слово Просвіти . –

ов

65.

К., 2016. – 9–15 черв. (№ 23). – С. 11.

Громадський і політичний діяч Шотландії, культуролог Роббі Пікт передав

історичному факультету Київського національного університету імені Тараса

ук

Шевченка власну колекцію книжок з історії та культури кельтських народів
Британських островів.

VI Всесвітній Форум Українців успішно завершився // Слово

М.

66.

На

Просвіти. – К., 2016. – 8–14 верес. (№ 36). – С. 4.
20–21 серпня 2016 року в Українському домі, в Києві, відбувся VI Всесвітній

ім.

Форум Українців. У цьому престижному зібранні світового українства взяли
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участь понад 500 делегатів і гостей. В секції гуманітарної політики брав участь
В. Сергійчук (співголова).

Механіко-математичний факультет

67.

Задачу Кеплера розв’язано // Дайджест. – К., 2016. – Верес.

(№ 7). – С. 1. – Додаток до газети “Київський університет”.

Наприкінці березня український математик Марина Вязовська опублікувала

розв’язання задачі оптимального розміщення сфер у 8-вимірному просторі, яку для
3-вимірного простору ще в 1611 році розглядав відомий астроном Йоганн Кеплер.

Ще за тиждень Марині з колегами вдалося подолати задачу і для 24-вимірного
простору. розв’язана задача відкриває шлях до нового порядку виявлення кодів і

корекції передачі сигналу з шумами. Науковий світ відреагував миттєво. Про

відкриття Марини з’явилися статті у популярних The Huffington Post і Der Spiegel.

Марина Вязовська – випускниця механіко-математичного факультету КНУ. Під
час навчання була незмінним лідером університетської команди на Міжнародних

олімпіадах з математики, де не раз здобувала призові нагороди. На думку

завідувача кафедри математичного аналізу професора Ігоря Шевчука, Марина –
найбільш імовірний претендент на отримання премії Філдса – найпрестижнішої в

ов

математичному світі.

68.

Білоножко Є.

Філософський факультет

Конгрес

молодих

дослідників

релігії

/ Є. Білоножко // Університетська кафедра. – К., 2015. – № 4. – C. 227–228.

24 жовтня 2014 р. у КНУ імені Тараса Шевченка пройшов Конгрес молодих

ук

дослідників релігії "Релігія в сучасній культурі" (до 10-річчя Молодіжної асоціації
релігієзнавців). Організаторами заходу виступили кафедра релігієзнавства

69.

М.

університету, кафедра культурології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Костиря І. О. «Національна ідея» як феномен політичної

На

антропології / І. О. Костиря // Держава і право. Політичні науки : зб. наук.

ім.

пр. / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – К., 2015. –
Вип. 70. – C. 82–94.
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Проблема

політичної

антропології

в

контексті

державотворення

розроблялась українськими дослідниками. Згадується Л. Губерський, О. Забужко.

Юридичний факультет

70.

Звернення представників юридичної громадськості щодо загрози

декодифікації господарського законодавства та дестабілізації правил ведення

бізнесу в Україні : Президенту України П. О. Порошенку / В. C. Щербина,
В. А. Устименко, О. Д. Крупчак, В. В. Рєзнікова [та ін.] // Економіка та
право. – К., 2016. – № 1(43). – С. 127–131.

Автори звернення просять Президента вжити заходів щодо

припинення руйнування стабільності правил ведення бізнесу в Україні та
пропонують створити національну кодифікаційну комісію при Президентові

України щодо модернізації господарського законодавства України на
сучасній методологічній основі та з урахуванням потреб економічного
реформування в умовах євроінтеграції.

71.

Знай наших! // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). – С. 1. –

Додаток до газети “Київський університет”.
Випускниця

юридичного

факультету

нашого

Університету

Олександра Матвійчук отримала престижну премію Democracy Defender

Award-2016 за «винятковий вклад у просування демократії та захист прав

ов

людини». Це сталося наприкінці лютого під час Парламентської Асамблеї

ОБСЄ у Відні. На міжнародну премію Democracy Defender Award, засновану
у 1996 році, номінують тих, хто завдяки своїй самовідданості і активній
діяльності досяг значних успіхів у зміцненні та розвитку демократії.

Кузнєцова Н. «Наука є потужним інструментом суспільного

ук

72.

М.

розвитку» / Н. Кузнєцова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – К.,

Наталія Кузнєцова, проф. кафедри цивільного права юридичного

факультету КНУ імені Тараса Шевченка відповідає на питання редакції

ім.

На

2016. – № 3. – C. 24–26.
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бюлетеня, які стосуються не лише розвитку сучасної цивілістики, а й
життєвого шляху багатогранної особистості, якою є Наталія Семенівна.

73.

Макаренко Л.

Антропосоціокультурна

природа

права

(за

матеріалами наукової конференції, присвяченої чвертьвіковому ювілею

відродження правничої школи Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича) / Л. Макаренко // Право України. – К., 2016. – № 6. –
С. 214–218.

25–27 травня

на

юридичному

факультеті

Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича відбулась міжнародна

наукова конференція "Антропосоціокультурна природа права". У роботі
конференції взяли участь представники КНУ імені Тараса Шевченка. З
доповідями виступили завідувач кафедри інтелектуальної власності, проф.

О. Орлюк – "Права людини на результати інтелектуальної, творчої

діяльності в контексті фінансово-правового регулювання"; проф. кафедри

фінансового права Н. Якимчук – "Арешт коштів на рахунках платників
податків як примусовий захід забезпечення погашення податкового боргу";
проф.

О. Музика-Стефанчук

–

"Європейське

підґрунтя

антропосоціокультурних засад оптимізації, мінімізації та ухилення від
оподаткування";

доцент

М. Стефанчук

–

"Антропологічні

засади

ідентифікації фізичних осіб, які належать до національних меншин:

ов

український та європейський досвід".

74.

Мельник Р. Як "перенести" Німеччину в Україну? Відповідь на

це питання знають у Центрі німецького права, що діє на юрфаці Київського
національного

університету

імені

Тараса

Шевченка

/ Р. Мельник

ук

// Юридичний вісник України : все про закони – в одній газеті:– К., 2016. –

М.

Центр німецького права діє з 2013 року, отримавши повну підтримку

та сприяння від ректора університету Леоніда Губерського та декана
юридичного факультету Івана Гриценка.

ім.

На

17–23 черв. (№ 24). – С. 2–3.
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75.

Меморандум учасників круглого столу «Проблеми розвитку

науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства
України»

щодо

неприпустимості

декодифікації

господарського

законодавства України / О. А. Беляневич, А. Г. Бобкова, Д. В. Задихайло [та
ін.] // Економіка та право. – К., 2016. – № 1(43). – С. 132–135.
Учасники

Круглого

столу

вважають

«неприпустимим

<…>

скасування ГК без широкого громадського обговорення та залучення
представників науки господарського права, які спеціалізуються на питаннях

правового забезпечення господарської діяльності і які на сьогодні складають
понад двадцять докторів юридичних наук та сотні кандидатів юридичних

наук, наукові результати яких визнані державою і є вкладом в побудову
правового господарського порядку в Україні».

76.

Модернізація

правничої

освіти.

Перші

кроки

/ шпальти

підготував Д. Шулікін // Освіта України. – К., 2016. – 26 верес. (№ 38). –
С. 6–7.

Йдеться про круглий стіл, який відбувся за участю представників

міністерств, вишів і професійних спільнот. Під час заходу презентували

проект Концепції вдосконалення юридичної освіти в Україні. Серед
присутніх декан юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Іван

ов

Гриценко.

Інститут високих технологій

Приборкувачі нестабільного геному // Дайджест. – К., 2016. –

ук

77.

Інститути

М.

У свої 29 років старший науковий співробітник Інституту високих

технологій Університету Ольга Броварець не тільки наймолодший доктор
фізико-математичних наук в Україні, а ще й автор оригінальної теорії
спонтанного точкового мутагенезу, яка відкриває карколомні перспективи
для новітніх біотехнологій та персоніфікованої медицини. Разом зі своїм

ім.

На

Верес. (№ 7). – С. 1. – Додаток до газети “Київський університет”.
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керівником, членом-кореспондентом НАН України Дмитром Говоруном
упродовж 7 років вони наполегливо досліджували механізми нестабільності
геному і таки встановили їх. Працювали свідомо «без західних колаборацій».

У такій номінації і отримали престижну міжнародну премію Scopus Awards
Ukraine 2016, уперше започатковану в Україні видавництвом Elsevier за
підтримки Міністерства освіти і науки України.

Інститут міжнародних відносин

78.

Калінічева Г. Історіографічні оцінки євроінтеграції України

/ Г. Калінічева // Емінак. – К. ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 1. – С. 127–134.

Серед вітчизняних вчених, наукові розвідки яких присвячені різним

аспектам європейської інтеграції України, варто виокремити науковий

доробок таких дослідників як В. Копійка, О. Шнирков. В їхніх роботах
розкрито широке коло питань, пов’язаних із напрямами зовнішньої політики
та потенційними можливостями України щодо реалізації євроінтеграційних
амбіцій, висвітлено правові, соціальні й економічні аспекти європейської

інтеграції, розкрито механізми державного управління євроінтеграційними
процесами тощо.

Інститут післядипломної освіти

Горська С. Справедлива оцінка: мотиватор успіху / С. Горська

ов

79.

// Освіта. – К., 2016. – 14–21 верес. (№ 38–39). – С. 4.
Про

науково-методичний

семінар

"Запровадження

якісного

оцінювання до університетської іншомовної освіти", який відбувся 10–

Шевченка. Організатором семінару виступила Всеукраїнська асоціація з

М.

мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО) за фінансової підтримки
Європейської асоціації з мовного тестування та оцінювання.

80.

Осипчук Н. Вивчаймо англійську – тестуймо знання

/ Н. Осипчук // Освіта. – К., 2016. – 14–21 верес. (№ 38/39). – С. 5.

ім.

На

ук

13 вересня на базі інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса
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Розмова з Оксаною Василенко – доцентом кафедри іноземних мов

НПУ ім. М. Драгоманова про особливості вивчення англійської мови в
українських реаліях, про те, що маємо запозичити з іноземного досвіду. Пані

Оксана є віце президентом Всеукраїнської асоціації з мовного тестування
та оцінювання. Спільно з КНУ імені Тараса Шевченка та Європейською
асоціацією з мовного тестування та оцінювання (European Association for

Language Testing and Assessment) асоціація виступила організатором

науково-методичного семінару "Запровадження якісного оцінювання до
університетської іншомовної освіти", що проходив на базі Інституту
післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка.

Інститут філології

81.

Боронь О. Шевченкознавство на сучасному етапі: стан і

перспективи розвитку / О. Боронь // Шевченків світ : наук. щорічник
/ Черкас.

наук.

центр

шевченкознавчих

дослідж.,

Ін-т

літератури

імені Т. Г. Шевченка НАН України, Черкас. обл. держ. адміністрація [та
ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 20–27.

Реконструкцію історії шевченкознавства в межах одного вишу

здійснив авторський колектив кафедри історії української літератури і
шевченкознавства КНУ імені Тараса Шевченка в нарисі "Шевченкознавство

ов

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка", що

вийшли друком у 2004 та 2011 роках. Викладачі кафедри видали також
колективну працю "Орю свій переліг... та сію слово" (2012) з проблем
філософського витлумачення Шевченківської спадщини. У монографії

ук

професора згаданого університету С. Росовецького "Тараса Шевченко і
фольклор" (2011) здійснено плідну ревізію деяких стереотипів у баченні

М.

фольклоризму поета. С. Росовецький зосередився на невирішених питаннях,

На

прагнучі подати цілісне бачення фольклористичного шевченкознавства.

82.

Брайко М. Конференція "Комунікативний дискурс : наукова

ім.

рецепція і стратегії дослідження" / М. Брайко // Слово і час. – К., 2016. – № 7
(667). – С. 126–127.
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8 квітня

2016 р.

в

Національному

університеті

біоресурсів

і

природокористування України (м. Київ) відбулася Всеукраїнська науковопрактична конференція "Комунікативний дискурс: наукова рецепція і

стратегії дослідження", присвячена 160-річчю від дня народження
І. Франка. На підсекції "Літературознавство" були, зокрема, виголошені

такі доповіді: "І. Франко та М. Дашкевич: спільність і своєрідність
компаративних

пошуків"

(Г. Александрова,

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка).

83.

Василюк О. Д.

Міжнародна

наукова

конференція

«XIX Сходознавчі читання А. Кримського. До 120-річчя від дня народження

Андрія Ковалівського» (Київ, 16–17 жовт. 2015 р.) / О. Д. Василюк // Східний
Світ. – К., 2015. – № 4. – C. 163–165.

В роботі секції «Література Близького та Середнього Сходу» брала

участь О. Г. Хоміцька, директор Єгипетського центру арабської мови та
літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

84.

Дні гагаузької культури. Особливості / І. Капсамун, Ю. Дімчогло,

Т. Арнаут, О. Кулаксиз // День. – К., 2016. – 30 верес.–1 жовт. (№ 176/177). –
С. 22–23.

Дні гагаузької культури відбулися 23–24 вересня в місті Болград

Одеської області. Головна ідея заходу – консолідація української гагаузької

ов

громадськості. Цього року в КНУ імені Тараса Шевченка на кафедрі
тюркології Інституту філології було набрано групу студентів для вивчення

гагаузької мови та літератури зі спеціалізації "Середня освіта". Після
закінчення університету випускники зможуть поїхати в Одеську область і

школах, реалізовувати себе в ЗМІ. Ці студенти сьогодні є першопрохідцями,

М.

і у них відкриваються великі можливості, оскільки ця ділянка в гагаузькій
культурі та мові, як неоране поле. Для викладання гагаузької мови було
запрошено Ірину Рішілян, фахівця з Гагаузької автономії Молдови.

ім.

На

ук

працювати в школі вчителями гагаузької мови, викладачами в недільних
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85.

Кочубей Ю. М. ICHAL: перша міжнародна конференція з історії

арабської літератури в Україні / Ю. М. Кочубей, О. Г. Хоміцька // Східний
світ. – К., 2016. – № 1. – С. 130–135.

Конференція проходила 4–5 травня 2015 р. в Інституті філології

КНУ імені Тараса Шевченка. Організаторами наукового заходу виступили
Єгипетський центр арабської мови та культури і кафедра Близького Сходу
Інституту філології за підтримки Посольств Арабської Республіки Єгипет і

Республіки Ірак в Україні. У рамках пленарного засідання було заслухано

доповідь викладача Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Алі
Субха на тему «Політика літератури та література політики в
доісламській поезії». Інтерес аудиторії викликала доповідь завідувача
кафедри Близького Сходу Інституту філології доц. Тетяни Маленької

«Арабська й перська класична поезія в російських і українських перекладах
XVIII – поч. XX ст.».

86.

Кулик Н. Долучення до спадщини / Н. Кулик // Освіта України. –

К., 2016. – 1 серп. (№ 30). – С. 9.

Співробітники кафедри тюркології Інституту філології КНУ імені

Тараса Шевченка, перекладаючи кримськотатарські твори українською,
спеціально підбирали такі, які б за тематикою і віковими особливостями
«підходили»

програмі

української

літератури

і

гармонійно

в

неї

ов

«впліталися».

87.

"Лісова пісня" для геймерів // Дайджест. – К., 2016. – Верес.

(№ 7). – С. 4. – Додаток до газети “Київський університет”.

На початку квітня вітчизняний медіапростір сколихнула новина –

фольклористики КНУ імені Тараса Шевченка працюють

над проектом

М.

відеогри за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" – The Forest
Song. Перший продукт американських авторів – Never Alone – базується на
міфології інуїтів (етнічної групи корінних народів Північної Америки). Гра
розповідає про пригоди інуїтської дівчинки та її ручного полярного лиса.

ім.

На

ук

американська компанія Colabee Studios спільно з фахівцями кафедри

Never Alone отримала схвальні відгуки геймерів світу та престижну премію
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BAFTA Awards 2015 у номінації "Найкраща дебютна гра". Далі американці
планували займатися гавайською культурою, але на врученні вищезгаданої

премії випадково зустрілися з українцями, які й порадили "вертатися до
джерел". Справа в тому, що арт-директор студії Colabee Дмитро Верьовка

– українець, уродженець Одеси, який близько 20 років працює в ігровій
індустрії США. Дмитро загорівся цією ідеєю і почав шукати джерела
інформації.

Пошуки

привели

до

Університету, завдяки якій була

кафедри

фольклористики

нашого

розроблена спеціальна програма -

фольклорна експедиція на батьківщину Лесі Українки, Полісся.

88.

Петрова Ю. І. Міжнародна наукова конференція «Погляд зі

Сходу: Європа в арабських джерелах». (Київ, 22–23 верес. 2015 р.)
/ Ю. І. Петрова // Східний Світ. – К., 2015. – № 4. – C. 169–171.

Доцент КНУ імені Тараса Шевченка філолог-іраніст Олена Мазепова

презентувала результати текстологічного дослідження фрагмента тексту
перською мовою в «Подорожі Макарія», який був нашвидку переписаний

Павлом Алеппським. Залучивши дані історичних джерел, дослідниця
ідентифікувала імена трьох посадових осіб, згаданих у листі перського шаха

до царя Олексія Михайловича, та вперше запропонувала реконструкцію
змісту листа.

89.

Сліпушко О.

університеті

ов

національному

Шевченківський
імені

Тараса

березень

Шевченка

у

Київському

/ О. Сліпушко,

І. Приліпко // Слово і час. – К., 2016. – № 5 (665). – С. 125.

Центральною подією Шевченківського березня стала Міжнародна

науково-практична конференція «Всесвіт Тараса Шевченка», що відбулася

ук

10 березня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.

90.

Швець Г. Навчання української мови як третьої іноземної в

М.

Інституті філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка / Г. Швець // Теорія і практика викладання української мови як

На

іноземної : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Л., 2016. –

ім.

Вип. 12.– C. 103–109.

32

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча
Окреслено мету й завдання предмета «Практичний курс української

мови» відповідно до чинних навчальних планів. Проаналізовано зміни в нових
начальних планах, що стосується вивчення української мови іноземними
студентами-русистами.

91.

Шевченків березень // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). –

С. 2. – Додаток до газети “Київський університет”.

Заходи до дня народження Т. Г. Шевченка в КНУ імені Тараса

Шевченка. Шевченківські читання відкрив декан філологічного факультету
проф. М. К. Наєнко.

Навчально-науковий центр "Інститут біології"

92.

Здобутки біологів // Освіта України. – К., 2016. – 1 серп.

(№ 30). – С. 2.

Українські школярі здобули срібну та бронзову нагороди на 27-й

Міжнародній учнівській біологічній олімпіаді, що відбулася в Ханої
(Соціалістична Республіка В’єтнам). Ці досягнення стали можливими
завдяки злагодженій і натхненній праці вчителів і учнів, а також науковому

керівнику команди – заступнику директора ННЦ “Інститут біології» КНУ
імені Тараса Шевченка Наталії Скрипник.

93.

Лященко Н. Зачарований цвіт магнолій / Н. Лященко // Квіти

ов

України. – К., 2016. – №3 (151). – С. 24–25.

Ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна КНУ імені Тараса

Шевченка – один з найстаріших ботанічних закладів України. А ще він

славиться «Садом магнолій», які щовесни радують киян та гостей міста

ук

своїм квітуванням. Тамара Петрівна Коршук у 1976 р. брала активну
участь у закладанні цього саду.

Рятуючи символи весни // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). –

М.

94.

Майже

два

роки

працює

над

проблемою

мікроклонального

розмноження підсніжників in vitro студент кафедри фізіології та екології

ім.

На

С. 4. – Додаток до газети “Київський університет”.

рослин ННЦ «Інститут біології» Андрій Голубенко. Отримані молодим
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дослідником результати відображені в його курсовій роботі «Застосування

методів культури рослин in vitro для збереження, розмноження та вивчення

рідкісних представників родини Amaryllydaceae флори України». Своє
наукове дослідження Андрій проводить під керівництвом наукового

співробітника Анастасії Голубенко та доцента кафедри фізіології та
екології рослин Вікторії Белави. Наразі Андрій успішно вивчає можливості

розведення in vitro двох видів підсніжників, а саме – підсніжника
складчастого та підсніжника білосніжного (або звичайного), що дасть

змогу повернути ці рослини у природні місця зростання в Україні, а також
до

ботанічних

садів,

дендропарків,

наповнити

ними

розплідники

декоративних рослин для потреб квіткового ринку.

Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
95.

Божежа Д. Н.

Геоінформатика

відсвяткувала

свій

ювілей :

XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні

аспекти", 10–13 трав. 2016 р., Київ / Д. Н. Божежа // Геоінформатика. – К.,
2016. – № 2 (58). – С. 86–87.

Щорічну конференцію з геоінформатики втретє проведено у стінах

КНУ імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті конференції до
присутніх звернувся

В. А. Михайлов

– директор навчально-наукового

ов

інституту "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка, С. А. Вижва –
завідувач кафедри геофізики та ін.

96.

академіка

До 100-річчя від дня народження почесного члена УМТ
АН

України

О. С. Поваренних

// Записки

Українського

20-го

травня

2015 р.

в

Інституті

геохімії,

мінералогії

та

М.

рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України відбулися Наукові
читання, присвячені 100-річчю від дня народженя видатного українського
мінералога Олександра Сергійовича Поваренних. З доповіддю про внесок
О. С. Поваренних у світову мінералогічну науку, його науково-організаційну

ім.

На

ук

мінералогічного товариства. – К., 2015. – Т. 12. – С. 149–150.

діяльність виступив В. І. Павлишин.
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97.

Наумко І. Мінералогія в Україні: погляд у майбуття (за

матеріалами Восьмих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка)

/ І. Наумко, І. Зінчук, М. Зубик // Геологія і геохімія горючих копалин. – Л.,
2015. – № 1/2 (166/167). – С. 176–179

.

Чергові Восьмі наукові читання на тему "Мінералогія: сьогодення і

майбуття" присвячувалися 150-річчю заснування кафедри мінералогії у

Львівському університеті. До Оргкомітету читань увійшли В. Михайлов,
В. Павлишин.

Відділення

Підготовче відділення

98.

Сапожнікова О. Відкриті уроки у КНУ / О. Сапожнікова

// Освіта України. – К., 2016. – 19 верес. (№37). – С. 2.

Про відкриті уроки на підготовчому відділенні КНУ імені Тараса

Шевченка. Дні відкритих дверей із проведенням уроків викладачами

підрозділу були ініційовані та запроваджені завідувачем підготовчого
відділення доцентом Іриною Ляшенко.

ов

Підрозділи

99.

Крячко І. П.

Астрономiчна обсерваторiя

Астрокосмічні

явища

та

події

2016 року

Наприкінці вересня 2016 р. закінчить роботу біля комети Чурюмова-

М.

Герасименко космічний зонд "Розетта", який також доставив на її ядро
модуль "Філи".

Наукова бібліотека імені М. Максимовича

ім.

На

ук

/ І. П. Крячко // Країна знань. – К., 2016. – № 1/2 (115). – С. 9–11.
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100. Карасьов М. Люди як вони є / М. Карасьов // Літературна

Україна. – К., 2016. – 14 лип. (№ 26). – С. 12. – Рец. на кн.: Поговори зі
мною : оповідання / Єщенко М. – К. : Поліграфсервіс, 2015.– 240 с.

Сучасна література практично втратила інтерес до пересічної

людини, тому твори Марини Єщенко годні зайняти цю нішу.

101. Левченко Г.

Епоха

не-героїв

/ Г. Левченко

// Українська

літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 черв. (№ 12). – С. 14–15. – Рец. на

кн.: Поговори зі мною : оповідання / М. Ю. Єщенко. – К. : Поліграф-сервіс,
2015. – 240 с.

"Письменниця Марина Єщенко утримує за собою впевнений статус

нового жіночого голосу в сучасній українській прозі".

102. Ніч у бібліотеці // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). – С. 4. –
Додаток до газети “Київський університет”.

Уперше в рамках VI Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал»

у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича відбувся оригінальний захід «Ніч
у бібліотеці». Книгозбірня перетворилася на культурну платформу, де

можна було «помірятися» римами в поетичному батлі, зробити власноруч
зі старої книги скетчбук, переглянути стрічки класиків світового
кінематографу,

стати

чемпіоном

у

турнірі

з

настільних

ігор

і

ов

подискутувати з художником Стасом Лішанським. Для українців подібні

заходи – своєрідний експеримент, однак, за словами проректора з навчальної
роботи Університету Володимира Бугрова, у Європі це нормальне явище.
Бібліотеки там працюють цілодобово і без вихідних.

ук

103. Перший батл // Дайджест. – К., 2016. – Верес. (№ 7). – С. 4. –

М.

У Науковій бібліотеці імені М. Максимовича відбулася перша «Битва

Університетів», унікальний захід бізнес-формату, метою якого став пошук
перспективних студентських стартапів і бізнес-ідей. У заході, що пройшов
у форматі стартап-батлу, за увагу з боку інвесторів і перші інвестиції
змагалися КНУ імені Тараса Шевченка та НТУУ «Київський політехнічний

ім.

На

Додаток до газети “Київський університет”.
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інститут». Студенти і випускники вишів представили експертній раді та

гостям заходу 10 цікавих амбітних стартапів. «Битва університетів»
пройшла в форматі коротких виступів, після яких експерти ставили
запитання і давали цінні поради молодим підприємцям.

Науковці університету

Бабко А. К.

104. Запорожець О. А. Анатолій Кирилович Бабко був і залишається

хіміком-аналітиком № 1 / О. А. Запорожець // Методи та об’єкти хімічного
аналізу / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – Т. 10, № 3/4. –
С. 150–154.

Билимович О.

105. Оніпко Т. Учений-емігрант Олександр Билимович як дослідник
історії вітчизняної кооперації / Т. Оніпко // Емінак. – К. ; Миколаїв, 2016. –
№ 1 (13), т. 3. – С. 126–132.

Зроблено спробу висвітлити сторінки біографії та наукової діяльності у

галузі економічної проблематики практично невідомого донині в Україні вченогоукраїнського

походження

Олександра

Дмитровича

Билимовича

ов

емігранта

(Білимовича). О. Д. Билимович з 1909 року – ординарний професор Київського
університету. У 1915 році захистив докторську дисертацію та очолив кафедру

політичної економіки та статистики, яку займав до 1918 року. У 1920 році

Білозерський В.

М.

ук

назавжди залишив батьківщину. Працював у Люблянському університеті.

106. Калинчук А. Василь Білозерський і кирило-мефодіївці. На

На

матеріалах слідчої справи / А. Калинчук // Дивослово. – К., 2016. – № 5

ім.

(710). – С. 49–52.
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107. Калинчук А. Василь Білозерський і кириломефодіївці (на

матеріалах слідчої справи) / А. Калинчук // Слово і час. – К., 2016. –
№ 6 (666). – С. 68–73.

Розглянуто

участь

В. Білозерського

в

Кирило-Мефодіївському

братстві, його арешт, проаналізовано документи та матеріали слідчої
справи.

Провідну

роль

серед

братчиків

відіграли

М. Костомаров,

М. Максимович, М. Драгоманов, П. Куліш та ін.

Булаховський Л.

108. Гривінський Р.

Про

«слов’янський

світ»

НАТО

і

ЄС

/ Р. Гривінський // День. – К., 2016. – 15–16 лип. (№ 123/124). –С. 18.

Ставлення до викладання слов’янських мов у різні часи було різним. У

1920–1930-х роках славістика трактувалася комуністами як ворожа наука,

оскільки не відповідала ідеям пролетарського інтернаціоналізму. В КДУ ім.
Т. Г. Шевченка у 1946 р. її відродив академік Леонід Булаховський.

Василенко М. П.

109. Нагребельний В. П.

Видатний

український

історик

і

правознавець, організатор академічної науки, державний та громадський

ов

діяч. [М. П. Василенко] / В. П. Нагребельний // Вісник Національної академії
наук України. – К., 2016. – № 4. – C. 11–17.

Про ювілейну сесію Загальних зборів Секції суспільних і гуманітарних

наук НАН України, присвячену 150-річчю від дня народження академіка

Гермайзе О.

М.

ук

М. П. Василенка.

110. Гордієнко В. Образ Тараса Шевченка у працях Осипа Гермайзе

На

/ Гордієнко В. // Емінак. – К. ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень . –

ім.

С. 38–43.
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Проаналізовано

уявлення

українського

історика-марксиста

О. Гермайзе про особистість Тараса Шевченка.

Грушевський М.

111. Ванчура О. М. Писав історію "не таку". Радянська влада

намагалася стерти ім’я Михайла Грушевського – державотворця, історика,

особистості / О. М. Ванчура ; бесіду вела О. Ясницька // Україна молода. – К.,
2016. – 29 верес. (№ 122). – С. 12.
Про

М. Грушевського

розповідає

головний

зберігач

фондів

Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові Олеся
Миронівна Ванчура.

112. Гаврилюк Ю. Михайло Грушевський – літописець і співтворець

нашої історії / Ю. Гаврилюк // Наше слово. – Варшава, 2016. – 18 верес.
(№ 38). – С. 1, 6.

113. Гаврилюк Ю. Щоб не був чужинцем у рідному місті!
/ Ю. Гаврилюк // Наше слово. – Варшава, 2016. – 16 жовт. (№ 42). – С. 7.

22–23 вересня відбулася Міжнародна наукова конференція "Михайло

Грушевський та його мала батьківщина Холмщина у XIX – XX століттях".

114. Гирич І. Б. П’ятидесятитомник творів Михайла Грушевського:

ов

концепція, здобутки, перспективи / І. Б. Гирич // Український історичний
журнал. – К., 2016.– № 2 (527). – С. 51–68.
У

контексті

сучасної

української

археографії

аналізується

підготовка до видання творів М. Грушевського в п’ятидесяти томах. Крім

ук

детального опису проекту подано основні напрями дослідження в рамках
державного замовлення програми «Українська книга».

М.

115. Зайцева З. І. Етнологічні дослідження в НТШ: від становлення

до системності (1892–1914) / З. І. Зайцева // Вчені записки Державного

На

вищого

навчального

закладу

"Київський

національний

економічний

університет імені Вадима Гетьмана" : зб. наук. пр. – К., 2014. – Вип. 16. –

ім.

С. 223–228.
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Досліджено наукову і видавничу діяльність Етнографічної комісії

Наукового товариства імені Шевченка. У час головування у ньому
М. Грушевського

(1897–1913 рр.)

Товариство

піднялося

за

своєю

структурою, розгалуженістю наукових досліджень, видавничою діяльністю

та тісними контактами зі світовими науковими центрами до рівня
академічної установи. М. Грушевський відкрито формулював і здійснював
програму "добудови" українського культурного життя науковою сферою.

Зокрема, на зміну провінційному краєзнавству з його роздрібненим

предметом мала постати, відповідно до тогочасного позитивістського

стилю мислення, науково-дисциплінарна академічність. Українська наука
загалом і особливо народознавчий напрям досліджень мали утвердити образ
цілісності українського народу, його мови й історії, етнопсихологічного
складу.

116. Калакура Я. Михайло Грушевський – будівничий Української

держави / Я. Калакура // Михайло Грушевський – науковець і політик у

контексті сучасності зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Сергійчука ; Київ. нац. унт імені Тараса Шевченка, Центр українознавства. – К., 2002. – С. 144–152.

Біографи М. Грушевського схильні розглядати його інтерес до

української історії як один з мотивів вибору Київського університету

св. Володимира для одержання історичної освіти. Тут він зустрівся з

ов

фундатором

української

національної

історіографії

Володимиром

Антоновичем, став його учнем і послідовником. У Києві він познайомився з

В. Іконниковим, П. Голубовським, М. Владимирським-Будановим та іншими
істориками. Головним підсумком університетської освіти М. Грушевського

ук

можна вважати оволодіння ним науковою методологією історичного
дослідження, інструментарієм пошуку і опрацювання джерел.

Михайло

М.

117. Калакура Я.

історіографічних

досліджень

Грушевський

/ Я. Калакура

–

фундатор

// Український

історичний

118. Конта Р. М. Теорія етногенезу та націогенезу українців у працях

ім.

На

журнал. – К., 2016. – № 3 (528), трав.–черв. – С. 4–17.

М. Грушевського: історіографічні інтерпретації / Р. М. Конта // Гілея : наук.
40
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вісн. : зб. наук. пр. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки

/ Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, ВГО Українська акад. наук. – К.,
2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 44–46.
119. Мельниченко В.

Михайло

Грушевський:

"Москва

впаде,

Украйна встане..." / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – К., 2016. – 23–
29 черв. (№ 25). – С. 6–7.

Доктор історичних наук Володимир Мельниченко розмірковує про

зловісну роль Москви в історичній долі українського народу, аналізує праці
Михайла Грушевського та його розуміння російсько-українських відношень.

120. Мельниченко В. Як Михайло Грушевський зустрів свій 50річний ювілей / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – К., 2016. – 22–28 верес.
(№ 38). – С. 10–11.

Відзначається

150-річчя

Михайла

Грушевського.

Володимир

Мельниченко нагадує, що свій півстолітній ювілей Михайло Сергійович
зустрів у Москві в іпостасі політичного засланця.

121. Мельниченко В. Як Михайло Сергійович і Олексій Максимович

готували книгу про Україну і Московщину / В. Мельниченко // Слово
Просвіти. – К., 2016. – 21–27 лип. (№ 29).– С. 10–11.

Йдеться про маловідому історію знайомства Михайла Грушевського з

ов

Максимом Горьким і підготовку ними у 1916–1917 рр. унікального збірника
статей «Україна і Москва в їх духовному житті». Із того часу минуло

майже століття, проте задум унікального наукового збірника досі не
втратив своєї актуальності.

ук

122. Панькова С. М. Творча майстерня вченого: до історії написання

3-го

тому

"Історії

України-Руси"

М. Грушевського

/ С. М. Панькова

М.

// Український історичний журнал. – К., 2016. – № 3 (528). – С. 18–46.
123. Папакін Г. Грушевський – на часі! / Г. Папакін ; розмову вела

На

Тіна Пересунько // День. – К., 2016. – 29 верес. (№ 175). – С. 10–11; 11 жовт.

ім.

(№ 183). – С. 10.
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Про значення видатного вченого в контексті сучасних процесів

державотворення.

124. Пиріг Р. Михайло Грушевський: драматизм історичної долі
/ Р. Пиріг // День. – К., 2016. – 30 верес.–1 жовт. (№ 176/177). – С. 21.

Попри всі помилки Грушевського-політика, його визначна роль в

історії України як великого вченого, фундатора нашої незалежності не
ставиться під сумнів.

125. Пустовіт Т. Михайло Грушевський і Полтавщина / Т. Пустовіт
// Слово Просвіти. – К., 2016. – 20–26 жовт. (№ 42). – С. 6–7.

Найважливіший напрям, за яким відбувалася співпраця ученого з

полтавцями, – його активна видавнича і наукова діяльність.

126. Сподарик Г. Грушевський і поляки / Г. Сподарик // Наше
слово. – Варшава, 2016. – 9 жовт. (№ 41). – С. 9.

Яким був і звідки брався критичний підхід Михайла Грушевського до

поляків? На це питання спробували відповісти учасники дебатів "Україна
Михайла Грушевського і сьогодення. Між національним відродженням і
загрозою державного існування".

127. Тельвак В. В.

П’ять

ювілеїв

Михайла

Грушевського

/ В. В. Тельвак // Український історичний журнал. – К., 2016.– № 2. – С. 4–

ов

50. – До 150-річчя від дня народження М. С. Грушевського.

128. Шелудякова Н. А. М. Грушевський – колекціонер // Український

історичний журнал. – К., 2016.– № 2 (527). – С. 69–86.

Про колекцію вченого, що охоплювала різні тематичні напрями:

ук

археологічні й історичні пам’ятки, живописні твори, предмети народного
вжитку та декоративно-прикладного мистецтва.

М.

129. Шелудякова Н. А. Роль М. Грушевського у розбудові Музею

НТШ / Н. А. Шелудякова // Емінак. – К. ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 1,

ім.

На

січ.–берез. – С. 45–51.
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Важливою складовою багатогранної діяльності М. Грушевського на

полі українського культурного життя було музейне будівництво, зокрема у
рамках очолюваного ним Наукового товариства імені Шевченка(НТШ).

130. Шкраб’юк П. Каносса: подорож без повернення / П. Шкраб’юк
// Слово Просвіти. – К., 2016. – 29 верес.–5 жовт. (№ 39). – С. 11.
З-поміж

численних

споминів

про

голову

Центральної

ради

М. С. Грушевського некролог-роздум Олександра Шульгіна вирізняється
глибиною

і

проникненням

у

причини

повернення

Грушевського

на

Батьківщину. Каносса – символ покаяння. Представлено авторські
міркування про "Каноссу" найвидатнішого українського історика Михайла
Грушевського.

Губерський Л. В.

131. Вітання [Губерського Леоніда Васильовича] // Голос України. –
К., 2016. – 4 жовт. (№ 188). – С. 3.

132. Коли справа життя і стає самим життям… // Київський
університет. – К., 2016. – верес (№ 8). – С. 2.

Привітання з днем народження Леоніда Васильовича Губерського від

колектива КНУ імені Тараса Шевченка з побажанням «міцного здоров’я,

оптимізму, нових творчих звершень, перемог, здійснення найкращих мрій і

ов

сподівань».

133. Меншун В. Все життя він працював і працює на Україну, її

розвиток і світове значення : штрихи до портрета Л. В. Губерського, Героя
України, ректора Київського національного університету імені Тараса

ук

Шевченка, академіка Національної наук України / Валентина Меншун

М.

На

// Трибуна. – К., 2016. – № 1/2. – С. 3–9.

134. Анцупова В.

Дегтерьов М. П.

Забуті

імена

київських

меценатів:

Михайло

ім.

Парфентійович Дегтерьов (історичний огляд) / В. Анцупова, Н. Пирогова,
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В. Остапчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини :

/ Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т імені Штефана Великого. –
Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 73–77.

Метою дослідження є вивчення благодійної діяльності почесного

громадянина

міста

Києва

Михайла

Парфентійовича

Дегтерьова

(Дегтярьова) (1831–1898) у заснуванні і розбудові безплатної лікарні

Цесаревича Миколая для чорноробів міста Києва (тепер сучасна провідна
клінічна лікарня України Національна дитяча спеціалізована лікарня

"ОХМАТДИТ"). Лікарня виступала учбово-допоміжним закладом для

медичного факультету Київського університету св. Володимира. Відомий
професор С. І. Афанасьєв читав у лікарні лекції з клініки внутрішніх хвороб.

А з 1896 року в лікарні проводили практичні заняття К. М. Сапєжко по
хірургічній діагностиці та М. А. Воскресенський по клініці жіночих хвороб.

Дзера О. В.

135. Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Олександра

Васильовича Дзери (до 70-річчя від дня народження) // Право України. – К.,
2016. – № 5. – С. 198–199.

О. В. Дзера працює на юридичному факультеті КНУ імені Тараса

Шевченка з 1974 р. Напрямок його наукової діяльності – цивільне та сімейне

ов

право.

Драгоманов М.

136. "Драгоманівські студії" – майданчик для україністів у Болгарії

ук

/ В. Жуківський, А. Тертична, Р. Камберова, О. Сорока // День. – К., 2016. –

М.

У

Софії

"Драгоманівські
університет

відбулася

студії".

"Св. Климент

XI

Міжнародна

Організаторами
Охридський",

наукова

конференція

виступили

Софійський

фундація

"Мати

Україна",

Українська недільна школа та Посольство України. Під час конференції

ім.

На

1 листоп. (№ 197). – С. 6.

відбулася перша презентація книжки "Сестра моя, Софія...". До її складу
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увійшли тексти відомих українських публіцистів, письменників, науковців,

дослідників. Серед них – Олена Чмир, директор Центру болгарської мови
КНУ імені Тараса Шевченка.

137. Куца О. П.

Критичні

рефлексії

І. Я. Франка

у

контексті

літературних теорій Михайла Драгоманова / О. П. Куца // Наукові записки
Тернопільського

національного

педагогічного

університету

імені

Володимира Гнатюка. Літературознавство. – Тернопіль, 2016. – № 44. –
С. 149–154.

138. Литвин В. Із життєвих сценаріїв українських інтелектуалів

другої половини XIX – початку XX ст. (До 175-річчя від дня народження

Михайла Драгоманова та 145-річчя – Лесі Українки) / В. Литвин // Голос
України. – К., 2016. – 16 лип. (№ 132/133). – С. 8–10.

Наводяться уривки з листування М. Драгоманова та Л. Українки.

139. Макарчук О. Г. Драгоманов і часопис радикальної партії
"Народ" / О. Г. Макарчук // Вісник Харківської державної академії культури.
Соціальні комунікації. – Х., 2016. – Вип. 48. – С. 147–157.

140. Максюта М. С. Філософія світогляду національно-культурної
консолідації

М. П. Драгоманова

/ М. Є. Максюта,

А. І. Коломієць

// Гуманітарні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. –

ов

К., 2015. – Вип. 25. – С. 110–124; Вип. 26. – С. 20–33.

Єфремов С.

141. Наєнко М. "Шевченко – наш, большевицький, поет" / М. Наєнко

Шевченківські мотиви в "Щоденниках" академіка Сергія Єфремова.

М.

На

ук

// Літературна Україна. – К., 2016. – 27 жовт. (№ 41). – С. 15.

Жлуктенко О.

142. Васильєва Л. Ю. О. Жлуктенко – зачинатель нового напряму у

ім.

методиці викладання української мови (до 100-річчя від дня народження
науковця) / Л. Васильєва // Теорія і практика викладання української мови як
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іноземної : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Л., 2016. –
Вип. 12.– C. 41–51.

Різнобічна наукова діяльність Ю. О. Жлуктенка в галузі лінгвістики

українського мовознавства не тільки

в

германістиці,

романістиці,

конрастивній лінгвістиці, перекладознавстві, але й в галузі теорії і
практики викладання іноземних мов, у тому числі української мови.

Зеров М.

143. Дужа Л.

Алюзія

як

елемент

поетичного

тексту:

лінгводидактичний аспект (на матеріалі поезій М. Зерова) / Л. Дужа // Теорія

і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. пр. / Львів.
нац. ун-т імені Івана Франка. – Л., 2016. – Вип. 12.– C. 197–201.
Запропоновано

алгоритм

аналізу

та

інтерпретації

алюзії

у

іншомовній аудиторії на матеріалі поезій Миколи Зерова.

Качкан В.

144. Мушкетик Л. Г. Творче повноліття відомого митця (до 75-річчя
від дня народження Володимира Качкана) / Л. Г. Мушкетик // Слов’янський

світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства,

ов

фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського [та ін.]. – К., 2015. –
Вип. 14. – С. 255–267.

В. Качкан працював доцентом кафедри теорії і практики преси

Інституту

журналістики

КДУ

імені Тараса

Шевченка,

завідувачем

Кістяківський О.Ф.

М.

ук

кафедри, заступником директора Інституту (1972–1995 рр.).

145. Зуб Н. М.

Етнографія

Кавказу

в

науковому

доробку

Згадуються рецензії на праці О. Ф. Кістяківського І. В. Лучицького,
Ф. І Леонтовича, присвячені звичаєвому праву народів Кавказу.

ім.

На

О. Ф. Кістяківського / Н. М. Зуб // Східний світ. – К., 2016. – № 1. – С. 57–65.
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Комишанченко М.

146. Іскорко-Гнатенко В.

Шевченкознавчі

студії

Максима

Комишанченка (до 100-річчя від дня народження) / В. Іскорко-Гнатенко

// Шевченкознавчі студії зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т. імені Тараса
Шевченка. – К., 2016. – Вип. 19.– С. 185–199.
Конончук Т.

147. Карбан А. І.

Фольклор

Великого

голоду:

історіографія

дослідження / А. І. Карбан // Наукові записки Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Літературознавство.
– Тернопіль, 2016. – № 44. – С. 35–41.

Вагомим пунктом у вивченні фольклору голодомору стала захищена у

1998 році на кафедрі фольклористики КНУ імені Тараса Шевченка

дисертація Т. Конончук на тему "Трагедія голодомору 1932–1933 рр. у
фольклорі України. Проблема художньої трансформації історичної правди".
А двома роками пізніше за матеріалами цієї наукової роботи вийшла друком
монографія авторки – "Затемнення українського сонця, або Трагедія

голодомору 1932–1933 рр. у фольклорі України". Це дослідження стало
першим в українській фольклористиці, де в повному обсязі подано і

ов

комплексно розглянуто усні фольклорні прозові та поетичні тексти різних
жанрів, у яких український народ відобразив події Голодомору.

Королюк В. С.

ук

148. Козаченко Ю. В. Володимир Семенович Королюк. (До 90-річчя

М.

від дня народження) / Ю. В. Козаченко, Ю. С. Мішура, І. В. Самойленко

// Теорія ймовірності та математична статистика. – К., 2015. – Вип. 93. – С. 1–

В. С. Королюк – видатний український вчений у галузі теорії
ймовірностей, математичної статистики та кібернетики. З 1954 р. він

ім.

На

3.
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читав лекції з теорії програмування, теорії ймовірностей та математичної
статистики в Київському державному університеті імені Т. Шевченка.

Костенко Н. В.

149. LXXV [до 75-річчя Н. В. Костенко] // Слово і час. – К., 2016. –
№ 6 (666). –

С.3–4.До

ювілею

Н. В. Костенко,

професора

КНУ

імені Т. Г. Шевченка.

Костомаров М.

150. Верстак В. В. Становище селян за гетьманату Б. Хмельницького
в оцінці М. Костомарова / В. В. Верстак // Збірник наукових праць молодих
вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – С. 13–14.

151. Левицька О. Переосмислення змісту та значення першої
дисертації М. І. Костомарова "Про причини і характер унії в Західній Росії"

/ О. Левицька // Схід. Історичні науки. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), берез.–
квіт. – С. 38–44.

Розглядається перша магістерська дисертація М І. Костомарова

"Про причини і характер унії в Західній Росії" як унікальний твір, у якому

ов

вперше центральною проблемою для автора стала народна історія.

Проаналізовано дійсні причини ліквідації дисертації та ії наукове значення.
Переглянуто зміст твору й основні проблеми, котрі не досліджувалися
науковцями раніше.

ук

152. Наумов В. О. Актуалізація проблеми формування сучасних

моделей комунікації в теорії та практиці зв’язків із громадськістю в Україні:

М.

апріорно-етична модель / В. О. Наумов // Наукові записки Національного
університету "Києво-Могилянська академія". Політичні науки. – К., 2015. –

Перше дослідження властивостей, які складають ментальність
українського

народу,

ім.

На

Т. 173. – C. 42–54.

належить
48
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характеристики того чи іншого народу формуються в умовах, які
М. Костомаров називає «історичними обставинами».

153. Павлишин М. Костомаров, рецензенти, публіка / М. Павлишин
// Кур’єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 2015. – № 311/312/313. – С. 259–282.

Кримський А. Ю.

154. Казимирова І. Українська лінгвістична термінологія в працях

А. Ю. Кримського: традиції і новаторство / І. Казимирова // Українська
мова. – К., 2016. – № 1 (57). – C. 3–12.

Досліджено термінотворчу діяльність А. Ю. Кримського в галузі

лінгвістики, розкрито його новаторство у творенні мовознавчих термінів,

вдумливе ставлення до використання традиційних термінів лінгвістики,
окреслено

авторські

настанови

щодо

термінотворення,

а

також

систематизовано наявні в працях А. Ю. Кримського українські мовознавчі
терміни.

Липа Ю.

155. Кочубей Ю. М. Українська геополітична думка XX ст. (Ю. Липа)
і зовнішня політика України / Ю. М. Кочубей // Сходознавство. – К., 2015. –

ов

№ 70. – С. 69–76.

У 1918 р., коли перед Україною реально з’явилася можливість стати

незалежною,

суверенною

державою,

Михайло

Грушевський

написав

трактат під назвою «На порозі Нової України», складовою частиною якого

штучною

конструкцією,

вона

базувалася

на

об’єктивних

законах

М.

геополітики і глибокому знанні української історії. Розглядав історію

України та її економіку стосовно країн Близького Сходу, особливо
Туреччини, проф. А. С. Синявський. У цьому зв’язку непроминальне значення
має його стаття «УСРР та Близький світ в світлі геополітики».

ім.

На

ук

було есе «Орієнтація чорноморська». Доктрина М. Грушевського не була

Литвин В. М.
49

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

156. 60-річчя академіка НАН України В. М. Литвина // Вісник
Національної академії наук України. – К., 2016. – № 4. – C. 113.

157. Ювілей академіка НАН України Володимира Михайловича
Литвина (до 60-річчя від дня народження) // Право України. – К., 2016. –
№ 4. – С. 180–181.

Мегела О.

158. Материнська О.

Історія

однієї

подорожі

/ О. Материнська

// Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 черв. (№ 12). – С. 19.

Згадується Іван Петрович Мегела, перекладач з німецької, угорської

та чеської мов, творець чудових перекладів творів Ф. Дюренматта, О. фон
Горвата, Ф. Міттерорра, Г. фон Гофмансталя, В. Гавела.

Метлинський А.

159. Карацуба М. Ю. Перші українські переклади з народної

поетичної творчості південних слов’ян / М. Ю. Карацуба // Слов’янський

світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства,

фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського [та ін.]. – К., 2015. –
Вип. 14. – С. 101–114.

ов

Йдеться про перші спроби ознайомлення українського читача з

художніми здобутками південнослов’янської народнопісенної творчості,

репрезентованими художніми перекладами, здійсненими представниками

ук

«Руської трійці», зокрема А. Метлинським.

Мунтян В. Л.

М.

160. Пам’яті Василя Лук’яновича Мунтяна // Держава і право.

Юридичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького

ім.

На

НАН України. – К., 2015. – Вип. 70. – C. 250–252.
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16 листопада 2015 р. пішов з життя відомий вітчизняний вчений-

правознавець у галузі екологічного, земельного та аграрного права, доктор
юридичних наук, професор Мунтян Василь Лук’янович.

Павлуцький Г. Г.

161. Гиляров С.
мистецтвознавчі.

Памяти

Архітектура.

Г. Г. Павлуцкого

Образотворче

та

/ С. Гиляров // Студії

декоративно-вжиткове

мистецтво. – К., 2015. – № 4 (52) – C. 83–93.

Стаття датується 1924 р. Автор зазначає: «Да и мудрено было

стать искусствоведом в Киеве того времени: не на чем было выработаться
искусствоведческим навыкам; местные памятники тогда едва еще только
входили в круг интересов историков искусства; как художественные

произведения они просто не замечались; музеев не было никаких, если не

считать кабинета искусств Университета с его покрытыми пылью
гипсовыми слепками и олеографическими репродукциями»

162. Телячий Ю. В. Активізація українського мистецтвознавства як

складової культуротворчого процесу революційної доби (1917–1921 рр.)

/ Ю. В. Телячий // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. пр.
/ Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2016. –

ов

Вип. 5. – С. 111–120.

В Університеті св. Володимира проходила багатолітня викладацька

та наукова діяльність проф. Григорія Павлуцького (1861–1924 рр.) –
першого представника університетської науки, що цілковито зосередився

ук

на вивченні українського мистецтва. Антикознавець досліджував історію

архітектури й народне декоративне мистецтво. Його учнями були такі

М.

знані мистецтвознавці, як С. Гіляров, Ф. Ернст.

163. Ходак І. Сергій Гіляров про Григорія Павлуцького: з історії

На

посмертного вшанування науковця / І. Ходак // Студії мистецтвознавчі.
Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – К., 2015. –

ім.

№ 4 (52) – C. 72–82.
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Підоплічко І. Г.

164. Горобець Л. В. Знахідка субфосильних решток spermophilus

superciliosus на Канівщині: коли ж насправді вимерла тундро-степова фауна?

/ Л. В. Горобець, Л. В. Попова // Сучасні проблеми геології : НАН України,
Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень, Укр. наук. асоц. [та
ін.]. – К., 2013. – С. 129–132.

Про знахідки на Канівщині субфосильних решток крупних пустельно-

степових ховрахів підроду Colobotis, що належать до вимерлого виду.

І. Г. Підоплічко раніше шукав їх по сторінкам літописів як доказ
опортуністичної поведінки цих видів в голоценових ценозах для розуміння
закономірностей вимирання тундро-степової фауни.

Проскура О. В.

165. Горська С. З плеяди сподвижників-шістдесятників / С. Горська
// Освіта. – К., 2016. – 14–21 верес. (№ 38/39). – С. 6.
Почесний

ювілей

відзначила

кандидат

психологічних

наук,

всесвітньовідомий український фахівець з дитячої психології, учениця
Г. С. Костюка і О. В. Запорожця Олена Василівна Проскура. Олена
Василівна викладала курс вікової психології на психологічному факультеті

ов

КДУ імені Т. Г. Шевченка.

Роменець В. А.

166. М’ясоїд П. Психологічне пізнання як предмет історичного

ук

метатеоретичного аналізу // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2016. –

М.

Психологічне пізнання має свій вектор й здійснюється психологами,

котрі заявляють про свою присутність у пізнанні способом всезагального, а
в їхній особі – унікального буття. В аналізі цього процесу серед категорій
історичного й логічного належне місце посідає категорія психологічного. У

ім.

На

№ 1. – С. 64–90.
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площині

постнекласичної

психології

цю

концепцію

вивчав

академік

В. А. Роменець.

167. Спіцина Л. В. Вчинок і нарративний підхід в дослідженні

організаційної культури / Л. В. Спіцина // Актуальні проблеми соціології,
психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т імені Тараса
Шевченка. – К., 2011. – Вип. 13. – С. 173–178.

Розглядаються можливості використання нарративного підходу й

вчинкового

принципу

організаційно-психологічних

дослідженнях,

обґрунтовується доцільність і перспективність їх використання в
дослідженні

психологічних

механізмів

і

особливостей

організаційної

культури. Згадується професор В. А. Роменець.

Солдатенко В. Ф.

168. 70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Солдатенка
// Вісник Національної академії наук України. – К., 2016. – № 4. – C. 117.

Ставровський Я.

169. Івакін В. Археологія давньоруського Вишгорода / В. Івакін,

Д. Бібіков // Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2015. – № 10/12

ов

(218/220). – С. 12–19.

Збереглися відомості про археологічні розкопки кургану Хрещатий у

1845 році,

які

проводив

проф.

Університету

св. Володимира

Я. Ставровський. Урядова газета "Киевские губернские ведомости" за

ук

1847 рік повідомляє про розкопки у 1844 році великого кургану "Воронова

М.

могила", розміщеного поблизу Вишгорода.

Тананайко М. М.

На

170. Мирославі Михайлівні Тананайко – 90 років // Методи та

об’єкти хімічного аналізу / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К.,

ім.

2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 89–91.
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Професійна кар’єра Мирослави Михайлівни Тананайко нерозривно

пов’язана з хімічним факультетом Київського державного університету
імені Т. Г. Шевченка. Після закінчення університету вона працювала

асистентом кафедри аналітичної хімії (1952–1961 рр.), згодом доцентом

(1961–1969 рр.), а з 1969 по 2000 рр. – професором. З 2002 року – член Ради
старійшин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тронько П.Т.

171. Дмитрук С. Петро повернувся до слобожанської домівки
/ С. Дмитрук // Урядовий кур’єр. – К., 2016. – 21 лип. (№ 135). – С. 12.

У Пирогові відкрили меморіальні кімнати Петра Тронька, видатного
історика, подвижника музейної та пам’яткознавчої справи України.

172. Місінкевич Л. Л. Життя, віддане людям і науці : до 100-річчя з
дня народження академіка П. Т. Тронька / Л. Л. Місінкевич // Університетські

наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис

Хмельницького університету управління та права: право, економіка,
управління. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 188–196.
Тутковський П. А.

"Найкращий

знавець

неорганічної

природи

ов

173. Курило М. М.

України" / М. М. Курило, Т. М. Деревська // Сучасні проблеми геології : зб.
наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича

Тутковського / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та

Ці слова належать першому президенту АН України академіку
і

стосуються

М.

В. І. Вернадському

одного

з

фундаторів

української

геологічної науки, одного з перших членів академії наук, засновника і першого
директора

Інституту

геології

і

Геологічного

музею

АН

України

П. А. Тутковському. Коло наукових інтересів вченого охоплює майже всі

ім.

На

ук

етнології імені М. Т. Рильського [та ін.]. – К., 2013. – С. 40–42.
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галузі геології – стратиграфію, палеонтологію, гідрогеологію, корисні
копалини, мінералогію, петрографію та музейну справу.

Чурюмов К.

174. Гулай А. Коллеги Клима Чурюмова: "После него настоящих

астрономов в Украине не осталось" / А. Гулай // КП в Украине. – К., 2016. –
17 окт. (№ 229). – С. 1, 11.

Пам’яті професора Клима Чурюмова.

175. Осипчук И. Астроном Клим Чурюмов умер сразу после
завершения беспрецедентного проекта по изучению кометы, которую он

открыл с коллегою Светланой Герасименко / И. Осипчук // Факты и
комментарии. – К., 2016. – 18 окт. (№ 174). – С. 2.

176. Осипчук И. «Отец был одержим идеей дожить до того дня, когда

корабль "Розетта" встретится с кометой. Только проект завершился, он умер»
/ И. Осипчук // Факты и комментарии. – К., 2016. – 21 окт. (№ 177). – С. 22.

Члену-корреспонденту НАН Украины Климу Чурюмову и его коллеге
Светлане Герасименко было суждено открыть комету, ставшую первой в

истории, на которую сел космический аппарат и провел на ней

исследования. Этот проект длился 12 лет. Воспоминаниями об ушедшем из

ов

жизни известном астрономе делятся его ближайшие родственники.

177. Прокопенко М. "Космонавти відпочиватимуть на ядрах комет..."

/ М. Прокопенко // День. – К., 2016. – 18 жовт. (№ 187). – С. 7.

На 80-му році життя помер Клим Іванович Чурюмов, астроном зі

ук

світовим ім’ям і дитячий письменник.

178. Светлевская А. Погасла звезда Чурюмова / А. Светлевская

М.

// Сегодня. – К., 2016. – 17 окт. (№ 194). – С. 5.
Пам’яті видатного українського астронома Клима Чурюмова.

На

179. Сорока В. Вартовий неба. Пішов із життя астроном Клим

Чурюмов один із відкривачів комети Чурюмова-Герасименко / В. Сорока

ім.

// Освіта України. – К., 2016. – 24 жовт. (№ 41/42). – С. 14.
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180. Ушел из жизни астроном Чурюмов // Аргументы недели. – К.,
2016. – 18–24 окт. (№ 42). – С. 2.

Яцимирський К. Б.

181. Лампека Я. Д. Серце, віддане хімії (до 100-річчя від дня

народження академіка НАН України К. Б. Яцимирського) / Я. Д. Лампека
// Вісник Національної академії наук України. – К., 2016. – № 4. – C. 104–110.

На хімічному факультеті КДУ імені Т. Г. Шевченка, професором

якого був упродовж 1962–1981 рр. К. Б. Яцимирський, великий успіх у

М.

ім.

На

ук

ов

студентів мав курс, присвячений природі хімічного зв’язку.
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Список видань, матеріали з яких уміщено у покажчику

Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. пр. / Хмельн.
гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький,
2016. – Вип. 5.
Актуальні

питання

суспільних

наук

та

історії

медицини :

/ Буковинський держ. мед. ун-т, Сучавський ун-т імені Штефана
Великого. – Чернівці ; Сучава,
2016. – № 2 (10).

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр.
/ Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К.,
2011. – Вип. 13.

Аргументы недели. – К.,

2016. – 11–17 авг. (№ 31); 18–24 окт. (№ 42).

Бюлетень Міністерства юстиції України. – К.,
2016. – № 3.

Вища школа. – К.,

2016. – № 5 (142).

Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок

ов

України : наук. зб. / Академія праці і соціальних відносин
Федерації профспілок України. – К.,
2015. – № 3/4 (73).

2016. – № 4 (237).

М.

Вісник Конституційного Суду України. – К.,
2016. – № 1.

Вісник Національної академії наук України. – К.,
2016. – № 4.

ім.

На

ук

Вісник Книжкової палати. – К.,
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Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство,
бібліографознавство, книгознавство. – Одеса,
2015. – Т. 20, вип. 2 (14).

Вісник Харківської державної академії культури.
Соціальні комунікації. – Х.,
2016. – Вип. 48.

Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" :
зб. наук. пр. – К.,
2014. – Вип. 16.

Геоінформатика. – К.,

2016. – № 2 (58).

Геологія і геохімія горючих копалин. – Л.,
2015. – № 1/2 (166/167).

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : наук. зб. / Київ. нац. ун-т імені
Тараса Шевченка, Геогр. ф-т [та ін.]. – К.,
2015. – № 4 (39).

Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. Історичні науки. Філософські науки.

Політичні науки / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, ВГО

ов

Українська акад. наук. – К.,

2016. – Вип. 106 (№ 3); Вип. 107 (№ 4).

Голос України. – К.,

(№ 181); 4 жовт. (№ 188).

М.

Гуманітарні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т імені Тараса
Шевченка. – К.,

2015. – Вип. 25; Вип. 26.

Дайджест. – К.,

ім.

На

ук

2016. – 16 лип. (№ 132/133); 14–21 верес. (№ 38–39); 23 верес.
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2016. – Верес. (№ 7). – Додаток до газети “Київський
університет”.
День. – К.,

2016. – 15–16 лип. (№ 123/124); 29 верес. (№ 175); 30 верес.–
1 жовт.

(№ 176/177);

11 жовт.

(№ 183);

18 жовт.

(№ 187);

1 листоп. (№ 197).

Держава і право. Юридичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права
імені В. М. Корецького НАН України. – К.,
2015. – Вип. 70.

Дзеркало тижня. – К.,

2016. – 6–12 серп. (№ 27); 10–16 верес. (№ 32); 15–21 жовт.
(№ 37).

Дивослово. – К.,

2016. – № 5 (710).

Економіка і право охорони здоров’я. – К.,
2015. – № 2 (2).

Економіка та право. – К.,
2016. – № 1(43).

Емінак. – К. ; Миколаїв,

ов

2016. – № 1 (13), т. 1, січ.–берез.; № 1 (13), т. 3, січ.

Записки Українського мінералогічного товариства. – К.,
2015. – Т. 12.

національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-

М.

Подільський,

2016. – Вип. 7.

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди. Історія та географія. – Х.,
2015. – Вип. 52.

ім.

На

ук

Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського
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Історія науки і техніки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України,
Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту [та ін.]. – К.,
2015. – Вип. 7.
Квіти України. – К.,

2016. – №3 (151).

Київський університет. – К.,
2016. – Верес. (№ 8).
КП в Украине. – К.,

2016. – 1 авг. (№ 167); 17 окт. (№ 229).

Країна знань. – К.,

2016. – № 1/2 (115).

Кур’єр Кривбасу. – Кривий Ріг,
2015. – № 311/312/313.
Літературна Україна. – К.,

2016. – 14 лип. (№ 26).

Методи та об’єкти хімічного аналізу / Київ. нац. ун-т імені Тараса
Шевченка. – К.,

2015. – Т. 10, № 1/2; № 3/4.

Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності зб.

ов

наук. пр. / за заг. ред. В. І. Сергійчука ; Київ. нац. ун-т імені
Тараса Шевченка, Центр українознавства. – К.,
2002.

академія". Політичні науки. – К.,

М.

2015. –Т. 173.

Наукові

записки

Тернопільського

національного

педагогічного

університету імені Володимира Гнатюка. Літературознавство. –
Тернопіль,

2016. – № 44.

ім.

На

ук

Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська
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Наше слово. – Варшава,

2016. – 18 верес. (№ 38); 9 жовт. (№ 41); 16 жовт. (№ 42).
Освіта. – К.,

2016. – 25 трав.–1 черв. (№ 1/22); 6–13 лип. (№ 27/28); 14–
21 верес. (№ 38/39).

Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – К.,
2010. – № 4.

Освіта України. – К.,

2016. – 13 черв. (№ 23); 1 серп. (№ 30); 12 верес. (№ 36); 19 верес.
(№ 37); 26 верес. (№ 38); 10 жовт. (№ 40); 24 жовт. (№ 41/42).
Офіційний вісник Президента України. – К.,
2016. – № 16 (349).

Офіційний вісник України. – К.,
2016. – № 26; № 52.

Пам’ятки України: історія та культура. – К.,
2015. – № 10/12 (218/220).
Педагогічна газета. – К.,

2016. – Верес.–жовт. (№ 5).
Право України. – К.,

ов

2016. – № 4; № 5; № 6.

Психологія і суспільство. – Тернопіль,
2016. – № 1.

2016. – № 2 (22).

М.

Сегодня. – К.,

2016. – 2 авг. (№ 142); 7 сент. (№ 167); 17 окт. (№ 194).

Слово і час. – К.,

2016. – № 5 (665); № 6 (666); № 7 (667).
Слово Просвіти. – К.,

ім.

На

ук

Публічне право. – К.,

61

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

2016. – 9–15 черв. (№ 23); 23–29 черв. (№ 25); 21–27 лип. (№ 29);
29 верес. (№ 39); 20–26 жовт. (№ 42).
Слов’янський

світ :

мистецтвознавства,

щорічник

/ НАН

фольклористики

та

України,

Ін-т

етнології

імені

М. Т. Рильського [та ін.]. – К.,
2015. – Вип. 14.

Студії мистецтвознавчі. Архітектура. Образотворче та декоративновжиткове мистецтво. – К.,
2015. – № 4 (52).

Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня

народження акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН

України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень
Укр. наук. асоц. [та ін.]. – К., 2013.
Схід. Історичні науки. – Донецьк,
2015. – № 3 (135).
Східний Світ. – К.,

2015. – № 4; 2016. – № 1.
Сходознавство. – К.,
2015. – № 70.

ов

Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук.
пр. / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Л.,
2016. – Вип. 12.

2016. – № 1 (87).

М.

Теорія ймовірності та математична статистика. – К.,
2015. – Вип. 93.

Трибуна. – К.,

2016. – № 1/2.

Україна молода. – К.

ім.

На

ук

Теорія і практика інтелектуальної власності. – К.,
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2016. – 29 верес. (№ 122).

Українська літературна газета. – Вишгород,
2016. – 24 черв. (№ 12).
Українська мова. – К.,

2016. – № 1 (57).

Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : зб.
наук. пр. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені М. Т. Рильського. – К.,
2015. – Вип. 15.

Український історичний журнал. – К.,
2016. – № 2 (527); № 3 (528).

Український педагогічний журнал. – К.,
2016. – № 2.

Український соціум. – К.,
2016. – № 2 (57).

Університетська кафедра. – К.,
2015. – № 4.
Університетські

наукові

записки

Хмельницького

університету

управління та права : часопис Хмельницького університету

ов

управління

та

права:

право,

економіка,

управління. –

Хмельницький,

2015. – Вип. 3 (55).

2016. – 21 лип. (№ 135); 2 серп. (№ 143); 12 жовт. (№ 192);

М.

18 жовт. (№ 194).

Факты и комментарии. – К.,
2016. – 18 окт. (№ 174); 21 окт. (№ 177).

Шевченків світ : наук. щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих
дослідж. [та ін.]. – Черкаси,

ім.

На

ук

Урядовий кур’єр. – К.,
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2015. – Вип. 8.

Шевченкознавчі студії зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т. імені Тараса
Шевченка. – К.,
2016. – Вип. 19.

Юридичний вісник України : все про закони – в одній газеті. – К.,

М.

ім.

На

ук

ов

2016. – 17–23 черв. (№ 24).
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Іменний покажчик

Абліцов В. 42

Боронь О. 81

Александрова А. (82)

Брайко М. 82

Алеппський П. (88)

Бреяк О. 43

Антонович В. (42),(62),(116)

Броварець О. (77)

Анцупова В. 134

Бугров В. (12), (102)

Арнаут Т. 84

Булаховський Л. (54), (108)

Артамонова І. (40)

Бунге М. Х. (56), (62)

Асмус В. Ф. (51)

Ванчура О. М. 111

Афанс’єв С. І. (134)

Василенко М. П. (109)

Баоцюань Гео (26)

Василенко О. (80)

Бабко А. К. (104)

Василюк О. Д. 83

Базилевич В. Д. (61)

Васильєва Л. 142

Безнощенко Б. (59)

Васьківська О. 44

Белава В. (94)

Вернидуб О. (16)

Беляневич О. А. (75)

Верстак В. В. 150

Бєлєнок О. А. 11

Верьовка Д. (87)

Бех І. 9

Вижва С. (10), (95)

Владимирський-Буданов М. (116)

Бібіков Д. 169

Волосовець О. (10)

Білімович О. Д. (62)

Воскреснській М. А. (134)

Білозерський В. (106), (107)

Вязовська М. (67)

ук

ов

Билимович О. (105)

Гавел В. (158)

Благодєтєлєва-Вовк С. 10

Гаврилюк Ю. 112, 113

М.

Білоножко Є. 68

Галата C. 12

Бова А. А. 11

Гео Баоуюань (26)

На

Бобкова А. Г. (75)

Герасименко С. (175)

Бондаренко В. (10)

Гермайзе О. (110)

ім.

Божежа Д. Н. 95
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Гиляров С. 161

Деревська К. І. 173

Гирич І. Б. 114

Дзера О. В. (135)

Гіляров О. М. (51)

Дімчогло Ю. 84

Гіляров С. (51), (162–163)

Дмитрук С. 171

Говорун Д. (77)

Драгоманов М.

Гожик А. (18)

(136–140)

Голубенко А. (94)

Дудник Ю. (10)

Голубовський П. (116)

Дужа Л. 143

Горват Ф. (158)

Дюренматт Ф. (158)

Гордієнко В. 110

Еггер М. (37)

Горобець Л. В. 164

Ернст Ф. (43), (162)

Горська С. 79, 165

Єфремов С. (44), (141)

Гофмансталь Г. (158)

Єщенко М. (100), (101)

Греба Р. (15)

Железнов В. (47)

Гривінський Р. 108

Железняк М. (54)

Григорович В. И. (50)

Жлуктенко Ю. О. (142)

Григорук В. І. (2), (25)

Жуківський В. 136

Гриценко І. (24), (76)

Забужко О. (69)

Гродзинський М. Д. (6)

Задихайло Д. В. (75)

Грушевський М.

Заїчко В. 61

ов

(44), (111–130),

(155)

Губерський Л. В.

Зайцева З. І. 115

(1), (13), (19),

Запорожець О. А. 104, (165)

ук

(27), (29), (32), (37), (69), (74), (131–
133)

Зеров М. (44), (143)
Зінчук І. 97

Зуб Н. М. 145

М.

Гулай А. 174

Гультай М. 45

Зубик М. 97

Данилюк І. В. (3)

Івакін В. 169

На

(45), (52), (107),

Іскорко-Гнатенко В. 146

Дегтерьов М. П. (134)

Казимирова І. 154

ім.

Дашкевич М. (82)
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Калакура Я. 116–117

Костенко Н. В. (149)

Калинчук А. 106–107

Костиря І. О. 69

Калінічева Г. 78

Костомаров М. І.

Камберова Р. 136

(150–153)

Капсамун І. 84

Костюк Г. С. (165)

Карасьов М. 100

Кочубей Ю. М. 63, 85, 155

Карацуба М. Ю. 159

Кошиць О. (33)

Карбан А. І. 147

Крикуненко И. 20, 21

Качкан В. (144)

Кримський А. Ю.

Качкан Л. (144)

(154)

(43), (45), (107),

(45), (54), (83),

Крупчак О. Д. (70)
Крячко І. П. 99

Кістяківський Б. (52), (145)

Кудласевич О. М. 47

Кістяківський О. Ф. (45)

Кузнєцова Н. С. 72

Ковалівський А. (83)

Кулаксиз О. 84

Ковальчук О. 46

Кулик Н. 86

Козаченко Ю. В. 148

Куліш П. (107)

Козачук Г. (54)

Курбет О. П. 62

Козубовський Ф. А. (43)

Курило М. М. 173

Коломієць А. І. 140

Куца О. П. 137

Комаров І. В. (2)

Лазаренко Є. (97)

Комишанченко М. (146)

Лампека Я. Д. 181

Конончук Т. (147)

Левицька О. 151

ук

ов

Кеплер Й. (67)

Левченко Г. 101

Копійка В. (78)

Левчук Н. 64

М.

Конта Р. М. (118)

Леонтович Ф. І. (33), (145)

Королюк В. С. (148)

Лесина М. 22

На

Короденко М. 18

Липа Ю. (155)

Косовець О. О. (60)

Лисенко В. (60)

ім.

Коршук Т. П. (93)

67

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Литвин В. 138, (156–157)

Мушкетик Л. Г. 144

Лішанський С. (102)

М’ясоїд П. 166

Лук’яненко О. В. 48

Нагребельний В. П. 109

Лукаш Н. М. (54)

Наєнко М. К. (91), 141

Лучицький І.В. (145)

Наконечний О. Г. (1)

Лященко Н. 93, (98)

Наумко І. 97

Мазепова О. (88)

Наумов В. О. 152

Мазурмович Б. Н. (58)

Ноткина О. Ю. (50)

Макаренко Л. 73

Оболонський М. (42)

Макарчук О. Г. 139

О'Лір О. 65

Максимович М.

Оніпко Т. 105

(107)

(23), (50), (54),

Онопрієнко В. 49

Орженцький Р. М. (62)

Маленька Т. (85)

Орлюк О. (73)

Маркевич А. П. (58)

Остапчук В. 134

Маслов В. (55)

Осипчук И. 80, 175–176

Маслов С. (55)

Павлишин В. І. (96)

Материнська О. 158

Павлишин М. (97), 153

Машевський О. П. (63)

Павловський О. (42), (54)

Мельниченко В. 119–121

Павлуцький Г. (161–163)

Меншун В. 133

Павлюк Н. В. 50

Метлинський А. (159)

Панькова С. М. 122

Михайлов В. (95), (97)

Папакін Г. 123

ук

ов

Максюта М. С. 140

Пелешенко В. І. (60)

Місінкевич Л. Л. 172

Пересунько Т. 123

М.

Міалковський О. (60)

Петрова Ю. І. 88

Мішура Ю. C. 148

Пилипенко А. (48)

На

Міттерорр Ф. (158)

Пилипчук О. Я. (58)

Мунтян В. Л. (160)

Пиріг Р. 124

ім.

Музика-Стефанчук О. (73)
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Светлевская А. 178

Підвисоцький В. (42)

Семикрас В. В. 52

Підоплічко І. Г. (164)

Сергійчук В. (22), (64), (66)

Пікт Р. (65)

Сидоренко Л. 34

Піхно Д. І. (47), (62)

Синявський А. C. (155)

Плахтій М. П. 51

Сімон А. (16)

Поварених О. С. 96

Скрипник Н. (92)

Попова Л. В. 164

Скришевський В. А. (2), (25)

Порєв Г. В. (5)

Сліпушко О. 53, 89

Порошенко П. О. (31–32), (70)

Слуцький Є. Є. (62)

Приліпко І. 89

Совсун І. 35

Прокопенко М. 177

Солдатенко В. Ф. (168)

Проскура О. В. (165)

Сорока В. М. 57, 179

Пустовіт Т. 125

Сорока О. 136

Рачковський М. (23)

Спіцина Л. В. 167

Рачковський О. (23)

Сподарик Г. 126

Ревуцький Д. (55)

Ставровський Я. (169)

Ревуцький Л. (55)

Степаненко М. І. 54

Рєзнікова В. В. (70)

Стефанчук М. (73)

Різун В. (10)

Тананайко М. М. (170)

Рішілян І. (84)

Таранченко О. 55

Ромась М. І. (60)

Телячий Ю. В. 162

Роменець В. А. (166–167)

Тельвак В. В. 127

ук

ов

Пирогова Н. 134

Темна І. О. 56

Савицький В. М. (60)

Теребіленко К. В. (7)

М.

Росовецький С. (81)

Терновський Ф. (43)

Самойленко І. В. 148

Тертична А. 136

На

Сазоненко Г. С. (1)

Тронько П. Т. (171–172)

Сапожнікова О. 98

Туган-Барановський М. (47)

ім.

Сапєжко К. М. (134)
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Тутковський П. А. (173)

Щербина В. С. (70)

Українка Л. (138)

Якимчук Н. (73)

Уолгутер Ш. (16–17)

Ясницька О. (111)

Устименко В. А. (70)

Яцимирський К. Б. (181)

Фань Ді (26)

Фельдман В. С. 50

Франко І. (52), (137)

Хільчевська Н. П. (60)

Хільчевський В. К. (60)
Хобзей П. (9), (38)
Ходак І. 163

Хоміцька О. Г. (83), 85
Цветков В. (48)

Ціборовський О. М. 57
Цюк О. А. 40

Чернюк В. 41

Чеснова Л. В. 58
Чмир О. 136

Чорній В. П. (7)

ов

Чурюмов К. (99), (174–180)
Швець Г. 90

Шевченко Т. Г.

ук

(110)

(26), (89), (91),

Шевчук І. (67)

М.

Шелудякова Н. А. 128, 129
Шкраб’юк П. 130

На

Шнирков О. (78)
Шулікін Д. 76

ім.

Шульгін О. (130)

70
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ук

М.

На

71

