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ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
1. Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних
закладах : розпорядження КМУ від 05.12.2014 № 1210-р // Офіційний вісник
України. – К., 2014. – № 101, 26 груд. 2014. – С. 17–19.
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2. Деякі питання Українського інституту національної пам"яті :
постанова КМУ від 12.11.2014 № 684 // Офіційний вісник України. – К.,
2014. – № 98, 16 груд. 2014. – С. 11–16.

3. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27

серпня 2010 р. № 787 : постанова КМУ від 19.11.2014 № 631 // Офіційний
вісник України. – К., 2014. – № 95, 5 груд. 2014. – С. 28–29.

Зміна до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка

фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями
спеціаліста і магістра.

4.

Про

затвердження

Положення

про

Державну

службу

інтелектуальної власності України : постанова КМУ від 19.11.2014 № 658
// Офіційний вісник України. – К., 2014. – № 97, 12 груд. 2014. – С. 31–35.
5. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки

України : постанова від 16.10.2014 № 630 // Офіційний вісник України – К.,
2014. – № 95, 5 груд. 2014. – С. 17–28.

6. Про затвердження Положення про наукові товариства учнів : наказ

МОН України від 10.11.2014 № 1287 // Офіційний вісник України. – К.,
2014. – № 101, 26 груд. 2014. – С. 148–152.

7. Про проведення дострокового випуску курсантів (слухачів,

студентів) випускних курсів навчання вищих військових навчальних закладів
та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015
році : розпорядження КМУ від 18.02.2015 № 131-р // Урядовий кур’єр. – К.,
2015. – 3 берез. (№ 39). – С. 4.
8. Про реорганізацію та утворення військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів : постанова КМУ від 30.01.2015 № 94 // Урядовий
кур’єр. – К., 2015. – 25 берез. (№ 54). – С. 25.

9. Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту
освітньої аналітики : постанова КМУ від 26.11.2014 № 687 // Офіційний
вісник України. – К., 2014. – № 98, 16 груд. 2014. – С. 20–22.

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ
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1. Андрущенко В. Герменевтика освіти (спроба теоретичного аналізу)

/ В. Андрущенко // Вища освіта України. – К., 2014. – № 4 (55). – С. 5–15.
Аналізуються проблеми та перспективи розвитку освіти в контексті

нового Закону України "Про вищу освіту".

2.

Андрущенко В.

Університет

престижу.

Нам

–

180

років!

/ В. Андрущенко // Освіта. – К., 2015. – 4–11 лют. (№ 11). – С. 1.

3. Андрющенко Н. Національний гірничий університет – сучасний

європейський ВНЗ / Н. Андрющенко // Вища шк. – К., 2014. – № 9 (122). –
С. 7–10.

4 Береза В. Стан, суперечності та перспективи розвитку політичної

освіти в сучасному українському суспільстві / В. Береза // Вища освіта
України. – К., 2014. – № 4 (55). – С. 44–49.
5.

Бойченко Н. М.

Етичні

аспекти

університетських

цінностей

/ Н. М. Бойченко // Софія. – К., 2014. – № 1 (1). – С. 37–43.

На прикладі аналізу етичного кодексу викладача вищої школи та етичного

кодексу вченого виявлено основні етичні аспекти університетських цінностей.

6. Буква закону : нормативна база щодо складу та засад формування

Нац. агентства із забезпечення якості вищої освіти // Освіта України. – К.,
2015. – 16 лют. – № 7. – С. 9.

7. В’ятрович В. Про історію та мову у вишах чи про їх відсутність

/ В. В’ятрович // Літ. Україна. – К., 2015. – 5 лют. (№ 6). – С. 1, 3.

Про низький рівень знання історії в суспільстві і про низькій рівень
викладання.

8.

Вижва С.

переорієнтували

на

Частину
оборонну

наукових
тематику

досліджень
/ С. Вижва ;

університету

спілкувався

М.

Короденко // Освіта України. – К., 2015. – 23 лют. (№ 8). – С. 1, 5.
Проректор з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка С. Вижва
розповів про те, як університетська наука може допомогти фронту.
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9. Вітковський С. КНУТД : 85 років у кращих освітніх традиціях

/ С. Вітковський // Хрещатик. – К., 2015. – 26 лют. (№ 28). – С. 9.

Київський національний університет технологій та дизайну відзначає

знаменну дату – 85 років.

10. Галата С. Наукове місто. Університети і бізнес-компанії можуть

об’єднатися в кластери-майданчики для стрімкого розвитку / С. Галата,
М. Короденко // Освіта України. – К., 2015. – 23 лют. (№ 8). – С. 8–9.
Заступник голови парламентського комітету з питань науки і освіти

Олександр Співаковський про реалізацію експерименту в навчанні у сфері
інформаційно-комунікаційних технологій.

11. Гаращук О. Зарубіжний досвід допоможе / О. Гаращук // Освіта

України. – К., 2015. – 2 лют. (№ 5). – С. 10.

Чи можна використати досвід різних країн для підвищення якості

української вищої освіти і прискорити процес її входження до єдиного
європейського науково-освітнього простору? Своїми думками ділиться доктор
економічних наук, завідувач сектора взаємодії з громадськістю та ЗМІ і
міжнародного співробітництва Державної інспекції навчальних закладів Олена
Гаращук.

12. Гаращук О. Парадигмальний підхід до формування управлінської

стратегії розвитку вищої освіти / О. Гаращук, В. Куценко // Вища шк. – К.,
2014. – № 9 (122). – С. 11–21.

13. Гогун А. Украинистика без украинцев / А. Гогун // Клио. – СПб.,

2015. – № 1. – С. 3–9.
«Знаток чешской и русской литературы Александр Вёлль является
председателем

ассоциации

германских

украинистов

и

рассказывает

об

исключительной закрытости немецкого академического мира, а также о том,

что в ФРГ специалистов в области украинистики почти нет. Более того, и в
других направлениях науки в Германии нет ни одного профессора-украиниста. По
словам опытного эксперта, для того, чтобы получить рабочее место в одном из
немецких университетов, необходимо заблаговременно сделать ставку на
могущественного

научного

руководителя,

последовательно

и

тщательно
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расспрашивать коллег о возможностях публикаций своих работ, а печатать их
именно на немецком языке. Кроме того, годовая стажировка в Великобритании
или США парадоксальным образом содействует получению рабочего места в
Германии, которой в повествовании исподволь противопоставляется Северная
Америка, где цветущая украинистика находится под мощным влиянием тамошней
зажиточной украинской диаспоры. По мнению немецкого профессора-слависта,
проживающие в ФРГ многочисленные украинцы сами не хотят идти на службу в
немецкие университеты, вместо этого пропагандируя родную культуру плясками
или

борщом.

При

этом

Александр

Вёлль

свидетельствует:

германская

государственная система в отношении исследований Украины неадекватно
отреагировала на политические события последнего десятилетия. Как две
революции в Киеве (2005, 2014), так и поражение первой из них (2010) привели к
одному и тому же результату: сокращению украинистики в немецкой науке. В
этом смысле противоположная судьба в ФРГ у ориенталистики и арабистики,
которые

получили

обильное

дополнительное

финансирование

и

административную поддержку вследствие "арабской весны".»

14. Гожик А. Автономія – важка ноша / А. Гожик, Ю. Рашкевич,

Л. Булава // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 28 берез.–3 квіт. (№ 11). – С. 12.
З 1 вересня викладачі й студенти почнуть працювати в умовах, наближених

до європейських практик організації вищої світи. Упровадження нового Закону
України "Про вищу освіту" поставило перед багатьма вищими навчальними
закладами непрості проблеми й викликало жваві дискусії не тільки у стінах храмів
науки, а й поза ними.

15. Головенкін В. Університетська система якості / В. Головенкін
// Вища шк. – К., 2014. – № 11/12 (125). – С. 15–23.
Розглядаються рекомендації із внутрішнього забезпечення якості у вищих
навчальних закладах, запропоновані у документі "Стандарти і рекомендації щодо

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти". Викладається
десятирічний досвід НТУУ "КПІ".

16. Головенкін В. Щодо якості підготовки абітурієнтів та зовнішнього
незалежного оцінювання / В. Головенкін // Вища шк. – К., 2014. – № 9
(122). – С. 71–84.

На
уко
ва
ім.
біб
М.
ліо
Ма
т
ека
кси
мо
ви
ча

Розглядаються проблеми забезпечення якості інженерної освіти, пов"язані з

недостатнім рівнем фізико-математичної освіти.

17. Грабко В. Технічна освіта – фантастичний потенціал України

/ В. Грабко // Вища шк. – К., 2014. – № 10 (123). – С. 7–11.

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) відзначив своє 54-

річчя.

18. Девдера М. Хоч краплю божевілля, або Освіта для людини

/ М. Девдера // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 17–23 січ. (№ 1). – С. 12.
Щодо концепції реформування вищої освіти в Україні.

19. Дідик Р. Сучасні навчальні технології в системі підготовки

інженерних кадрів / Р. Дідик // Вища шк. – К., 2014. – № 11/12 (125). – С. 45–
50.

20. Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих

навчальних закладах України з урахуванням американського досвіду
/ І. Зварич // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), груд. – С. 36–41.
У статті акцентується увага на впровадженні досвіду США з оцінювання

професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України;
розглянуто і проаналізовано вітчизняні електронні сайти, на яких висвітлюються
результати оцінювання професійної діяльності викладачів у ВНЗ України;
запропоновано рекомендації щодо оцінювання професійної діяльності викладачів у
вищих навчальних закладах України з урахуванням американського досвіду.

21. Ініційовано нову інституцію // Освіта. – К., 2015. – 28 січ.–4 лют.

(№ 5/6). – С. 2.
4 лютого 2015 р. у КНУ імені Тараса Шевченка зібралася ініціативна група з
підготовки та проведення З’їзду представників вищих навчальних закладів
державної форми власності для обрання членів Національного агентства із

забезпечення якості вищої освіти, до якої увійшли ректори провідних державних
вищих навчальних закладів України.

22. Касьянов Г. Реформа освіти : хто, де, коли? / Г. Касьянов
// Дзеркало тижня. – К., 2015. – 7–13 лют. (№ 4). – С. 12.
Про чинники освітньої реформи.
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23. Квіт С. Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ / С. Квіт

// Освіта України. – К., 2015. – 2 лют. (№ 5). – С. 4–5.

24. Когут І. Менше грошей – менше ВНЗ? Які зміни хочуть внести до

державного бюджету стосовно освіти / І. Когут, Є. Стадний // Дзеркало
тижня. – К., 2015. – 21–27 лют. (№ 6). – С. 13.

25. Корсак К. Основи нової національної ідеї у контексті розвитку

вищої освіти / К. Корсак // Вища освіта України. – К., 2014. – № 4 (55). –
С. 10–15.

Запропоновано будувати футурологічну складову української ідеї на

розвитку вищої освіти та наукових відкриттях останніх років.

26. Костенко О. Коли сліпий веде сліпого... Чому українським

реформаторам освіта і наука заважають "робити реформи" / О. Костенко
// Дзеркало тижня. – К., 2015. – 31 січ.–6 лют. (№ 3). – С. 12.

27. Кралюк П. "Іловайськ" на гуманітарному фронті / П. Кралюк

// День. – К., 2015. – 30–31 січ. (№ 14/15). – С. 6.

В умовах гібридної війни, де велику роль відіграє нав’язування ворогом через

пропаганду

свого

бачення

ми..."роззброюємось".

світу,

Проректор

культурних

Національного

та

суспільних

університету

цінностей,

"Острозька

академія" – про наслідки ідеї Міністерства освіти позбавити філософію статусу
"обов’язково до викладання".

28. Кремень В. Чи нині наукові академії так само потрібні, як і раніше?

/ В. Кремень // Голос України. – К., 2015. – 3 лют. (№ 18). – C. 1, 9.
Скорочення фінансування у Національній академії педагогічних наук
України. Завдання академії в усілякому сприянні практичній роботі МОН з
розвитку освіти. З цією метою укладено спільну Програму співпраці на 2014-2017
рр., що підписана міністром С. Квітом і президентом академії.

29. Кремень В. Чому ми бідні, якщо такі освічені? / В. Кремень
// Дзеркало тижня. – К., 2015. – 21–27 лют. (№ 6). – С. 13.
Про методологічні проблеми освіти в Україні.

30. Кулик Н. Бізнес і ВНЗ. Паростки і перспективи / Н. Кулик // Освіта
України. – К., 2015. – 23 лют. (№ 8). – С. 7.
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Про взаємодію ВНЗ і бізнес-структур, чи готові до неї всі сторони процесу і

яку роль має відігравати держава? Про це йшлося на прес-конференції "Бізнес і
університети. Новий етап співробітництва", організований Центром "Розвиток
корпоративної соціальної відповідальності" за сприяння МОН України.

31. Литвин А. Оплата праці працівників навчальних закладів та

наукових установ / А. Литвин // Праця і зарплата. – К., 2015. – 11 лют.
(№ 6). – С. 9.

Консультації з таких питань:

право керівників ВНЗ на роботу за

сумісництвом та суміщення професій, про виплату надбавки за стаж наукової
роботи, оплата праці офіційного опонента під час захисту дисертації.

32. Луканська А. З наступного навчального року викладачам зменшать

навантаження,

а

студентам

забезпечать

академічну

мобільність

/ А. Луканська // Голос України. – К., 2015. – 11 берез. (№ 43). – С. 6
33. Лукашеня З. Консалтингова функція сучасного університету

/ З. Лукашеня // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), груд. –
С. 60–64.

У статті розглядається консалтингова функція сучасного університету.

Доведено, що через реалізацію консалтингової функції університетська освіта,
визначаючи можливості і потенціал суспільства і кожної країни в майбутньому,
формує висококваліфіковані кадри, для яких не лише знання, а й цінності, ідеали,
духовний світ, творчий потенціал людини стають важливим джерелом у
розвитку економіки, науки, виробництва.

34. Луцик Д. Україна в контексті Європейського освітнього простору,
місце українського народу у цьому просторі / Д. Луцик // Молодь і ринок. –
Дрогобич, 2014. – № 8, серп. – С. 19–23.

У статті зроблено акцент на необхідності реформування системи освіти в
Україні відповідно європейських стандартів, адже ми де-факто, де-юре увійшли в
Європейський освітній простір. Водночас, входячи в Європейський освітній
простір на основі Болонської Конвенції, ми повинні зберегти і примножити наші
досягнення в галузі освіти. Наші здобутки у різних галузях знань повинні бути
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надбанням у європейських країн.

35. Львівська політехніка готує і виховує нову генерацію української

технічної еліти // Вища шк. – К., 2014. – № 11/12 (125). – С. 10–14.

36. Миколюк О. Без бізнесу не обійтися / О. Миколюк // День. – К.,

2015. – 26 лют. (№ 33). – С. 8.

За яких умов співпраця між комерційними структурами і університетами

може бути ефективною?

37. Нестерова М. Трансдисциплінарність сучасної науки як виклик для

вищої освіти / М. Нестерова // Вища освіта України. – К., 2014. – № 4 (55). –
С. 29–34.

38. Онищенко О. Заручники "ставкоцентризму". Чи гальмується

імплементація Закону про вищу освіту / О. Онищенко // Дзеркало тижня. –
К., 2015. – 24–30 січ. (№ 2). – С. 12

Реформаторські кроки у сфері вищої освіти, спричинені процесом

імплементації нового Закону України "Про вищу освіту" Про небажання
вишівської спільноти скористатися можливостями автономії.

39. Совсун І. Щеплення від аутизму. Міносвіти хоче, щоб професори і

доценти знали іноземну мову / І. Совсун ; бесіду вела О. Онищенко
// Дзеркало тижня. – К., 2015. – 21–27 берез. (№ 10). – С. 12.

Кожен, хто претендує на звання доцента чи професора, повинен показати

сертифікат міжнародного зразка рівня В2 з іноземної мови. Така ідея міститься в
новому

переліку

вимог

до

присвоєння

вчених

звань,

запропонованому

Міністерством освіти і науки для громадського обговорення. Досі такої вимоги до
здобувачів вчених звань не висували. Розповідає перший заступник міністра освіти
і науки Інна Совсун.

40. Онищенко О. Якщо закон не указ / О. Онищенко // Дзеркало
тижня. – К., 2015. – 31 січ.–6 лют. (№ 3). – С. 12.
У чому ж звинувачують головного освітянського чиновника країни? Сергій
Квіт скасував один з наказів свого попередника Івана Вакарчука, виданий іще 2009
р. Наказ про те, що українську мову, історію України, історію української
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культури, філософію й англійську потрібно вивчати в обов"язковому порядку на
всіх факультетах і спеціальностях університетів. І поповзли соцмережами та
форумами звинувачення: міністерство скасовує українську мову та історію! З
відкритим листом до влади через ЗМІ звернулися і науковці.

41. Онкович Г. Якщо не медіаосвіта то принаймі, – медіаграмотність

/ Г. Онкович // Освіта – К., 2015. – 7–14 січ. (№ 1/2). – С. 13.
Перспективи запровадження медіаосвіти в Україні.

42. Опришко В. Коментуючи закон, удосконалюємо правову основу

освіти / В. Опришко ; беседу вів С. Демський // Голос України. – К., 2015. –
11 берез. (№ 43). – С. 6.

Науково-практичний коментар до Закону України "Про вищу освіту" за

редакцією проф. В. Опришка. Інтерв’ю.

43. Осипчук Н. Фінансова автономія: весь спектр можливостей

/ Н. Осипчук // Освіта. – К., 2015. – 11–18 берез. (№ 12/13). – С. 5.

В Інституті вищої освіти НАПН України відбувся круглий стіл на тему :

"Шляхи забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладів".

44.

Павко А. І.

Методологічний

та

світоглядний

потенціал

соціогуманітарних наук у контексті модернізації вищої освіти України
/ А. І. Павко // Трибуна. – К., 2014. – № 5/12. – С. 32–33.

45. Пагута Л. Особистісний вимір системи освіти в умовах її

модернізації / Л. Пагута // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2014. – № 8. – С. 136–
139.
У статті розглядається проблема перебудови системи освіти в сучасних
умовах. Розкриваються особливості особистісного виміру освітньої сфери крізь
призму її спрямованості на розвиток творчої, мислячої, діяльної людини.

46. Петрушенко М. У Київській політехніці замовники фінансують
ідею / М. Петрушенко // Урядовий кур’єр. – К., 2015. – 3 лют. – № 20. – С. 11.
Науковий парк пропонує розробки безкоштовно.

47. Позняк-Хоменко Н. Історія на вибір. Після широкого резонансу
Міністерство освіти таки погодилося не тільки залишити у вишах
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філософсько–гуманітарний блок, а й збільшити години на ці дисципліни
/ Н. Позняк-Хоменко, О. Капнік // Україна молода. – К., 2015. – 5 лют.
(№ 17). – С. 7.

У зв’язку з введенням у дію норм нового «Закону про освіту», згідно з яким у

півтора раза скорочується кількість аудиторних годин, будь-яка обов’язковість
скасовується, а вишам надається право самим визначати, які предмети давати на
вибір студентам. Разом із свободою вибору на виші чекало і зменшення
аудиторного навантаження із 900 до 600 годин. І в такій ситуації більшість
негуманітарних

вишів

постали

перед

дилемою:

скорочувати

години

зі

спеціальності чи таки «пожертвувати» мовою та історією? У всій цій ситуації
беззаперечним лишається одне: людина з вищою освітою просто зобов’язана
знати і любити історію своєї держави. Як це зробити — завдання для ректорів.
Кандидат філологічних наук, викладач кафедри української філології для
неспеціальних факультетів КНУ імені Т. Шевченка Аліса Кузьманенко:

"Для

соціологів варто більше звертати увагу на соціолінгвістику, а не на будову
української абетки, в історії України — на розвиток і формування українського
соціуму, української ментальності тощо."

48. Рахмістрюк І. Чи відбудеться революція в українській системі

освіти? / І. Рахмістрюк // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 17–23 січ. (№ 1). –
С. 12.

В Україні запустили проект Prometheus – аналог світових масових онлайн-

курсів типу Coursera, EdX, Udacity. Український варіант об’єднав зусилля окремих
викладачів КНУ ім. Тараса Шевченка, КПІ та Києво-Могилянської академії.
Онлайн-платформа пропонує чотири навчальні курси: "Історія України: від Другої
світової війни до сучасності", "Фінансовий менеджмент", "Основи програмування
мовою Python", "Розробка та аналіз алгоритмів".

49. Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерста освіти і
науки України за 2014 рік // Освіта України – К., 2015. – 13 берез. (№ 11/12),
спецвип. – С. 5–68.
50. Рябченко В. Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна
проблема : світоглядно-компетентнісний аспект / В. Рябченко // Вища освіта
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України. – К., 2014. – № 4 (55). – С. 16–22.
51.

Семенова А.

Сучасні

тенденції

формування

педагогічної

майстерності фахівців інженерних спеціальностей / А. Семенова // Вища шк.
– К., 2014. – № 11/12 (125). – С. 51–59.
52.

Смолинская О. Е.

Принципы

организации

культурно-

образовательного пространства педагогических университетов Украины
/ О.Е. Смолинская // Вестн. Московского ун-та. Сер. 20: Педагогическое
образование. – 2014. – № 1– С. 115–127.
У

статті

з

теоретико-методологічних

позицій

сформульовані

та

охарактеризовані специфічні принципи організації культурно-освітнього простору
університету. Культуросообразність, екологізм, гомеостаиізм і антропологизм
досліджуються в руслі сучасних інтеграційних науково-педагогічних підходів.

53. Смолінська О. Становлення концепції українського університету

/ О. Смолінська // Вища шк. – К., 2014. – № 9 (122). – С. 22–31.

М. Х. Бунге, поклавши в основу розробки університетського статуту ідеї В.

фон Гумбольдта про свободу навчання і викладання в університеті та розуміючи
роль інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності, накреслив для
Київського університету шлях німецької моделі класичного періоду.

54. Сухарніков Ю. Нормативно-правові підстави для модернізації

вищої освіти в Україні / Ю. Сухарніков // Вища шк. – К., 2014. – № 10 (123). –
С. 20–39.

55. Сюндюков І. Історія – захищає / І. Сюндюков // День. – К., 2015. –
23–24 січ. (№ 9/10). – С. 5.
Новація Міносвіти

про необов’язкове

вивчення низки гуманітарних

предметів у вишах викликала рішучий опір громадськості. Коментар міністра

освіти Сергія Квіта: "Ми нічого не відміняємо, а змінюємо наголоси та
впроваджуємо західну систему навчання".

56. Ткачева В. Вузов станет чуть больше 300 / В. Ткачева // Сегодня. –
К., 2015. – 11 марта (№ 44). – С. 5.
Начать реформу планируют уже летом – после окончания очередного
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учебного года. Студентов переведут в другие вузы.

57. Тристороння польсько-українсько-німецька зустріч у Варшаві

// Київський ун-т. – К., 2015. – Берез. (№ 1/2). – С. 1.

У Варшаві відбулася тристороння польсько-українсько-німецька зустріч

ректорів вищих навчальних закладів. Українську делегацію очолював Голова спілки
ректорів України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка академік Л. В. Губерський.

58. Федан Я. І. Гуманізація освітніх процесів як основа розвитку

сучасної освітньої системи / Я. І. Федан // Інвестиції : практика та досвід. –
К., 2015. – № 4, лют. – С. 132–137.
59.

Філософсько-українознавчі

дисципліни

будуть

збережені

// Освіта. – К., 2015. – 28 січ. – 4 лют. (№ 5/6). – С. 1.

3 лютого в будинку Уряду відбувся спільний брифінг віце-прем’єр-міністра-

міністра культури В. Кириленка, міністра освіти та науки С. Квіта, директора
інститутау філософії ім. Г. Сковороди М. Поповича, ректора КНУ імені Тараса
Шевченка Л. Губерського щодо обов’язковості вивчення гуманітарних дисциплін в
українських ВНЗ.

60. Чопик Ю. Ідеї зарубіжної реформаторської педагогіки кінця ХІХ –

початку ХХ століть у розвитку вітчизняної педагогічної думки : інтерпретації
сучасних учених / Ю. Чопик // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2015. – № 1
(120), січ. – С. 144–148.

У статті здійснено критично-конструктивний аналіз сучасних вітчизняних

наукових досліджень про вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на
розвиток української педагогічної думки першої третини ХХ ст. На основі аналізу
дисертаційних, монографічних, статейних матеріалів виявлено основні тенденції,
здобутки, прогалини та перспективи подальшого вивчення порушеної проблеми.

61. Шулікін Д. Кошторис галузі / Д. Шулікін // Освіта України. – К.,
2015. – 19 січ. (№ 1/2). – С. 8–9
Про нове в законодавчих актах, які безпосередньо стосуються фінансування
галузі освіти і науки в 2015 році.
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ВИЩА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ

1.

Акимов Ю. Г.

международных

Изучение

отношений

США

и

Канады

Санкт-ПетербургГУ

на

факультете

/ Ю. Г. Акимов,

Б. А. Ширяев // США – Канада. Экономика, политика, культура. – М., 2014. –
№ 9 (537), сент. – С. 113–118.
У

статті

досліджень

на

розглядається

факультеті

розвиток

міжнародних

американських

відносин

та

канадських

Санкт-Петербурзького

державного університету з моменту його заснування у 1994 р. до теперішнього
часу. Аналізуються основні

результати досліджень у таких напрямах як

американська та канадська історія, внутрішня і зовнішня політика США та
Канади і т.р.

2.

Алеева Ю. В.

Профессионально-педагогическая

культура

преподавателя вуза как объект теоретического исследования / Ю. В. Алеева
// Вестн. Московского ун-та. Сер. 20: Педагогическое образование. – М.,
2014. – № 1. – С. 38–51.

Стаття містить аналіз теоретичних і практичних основ професійно-

педагогічної культури викладача, розкривається авторський підхід до проблеми її
формування,

обґрунтовується

чотирьохкомпонентна

модель

професійно-

педагогічної культури викладача вузу. Виявлено методологічні передумови
побудови комбінованої моделі професійно-педагогічної культури викладача вищої
школи.

3. Ашилова М. С. Глобализация образования и глобальные вызовы

современности / М. С Ашилова, Н. В. Наливайко // Философия образования.
– Новосибирск, 2015. – № 1. – С. 26–37.
«Глобалізація освіти є одним з факторів загальної глобалізації. Вона
неоднозначна і може принести для будь-якої з країн, втягнутою в її орбіту, як

позитивні, так і негативні результати. У статті аналізуються питання
позитивних і негативних сторін глобальної освіти. Показується, що глобальна
освіта виступає ефективним засобом позитивного розвитку процесів глобалізації,
так як тільки освічене суспільство може критично і розумно протиставити
позитивні процеси розвитку негативних.»
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4. Бак М. Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти

/ М. Бак // Вища освіта України. – К., 2014. – № 4 (55). – С. 77–84.

5. Бегалинова К. К. Особенности образовательной системы в условиях

глобализации / К. К. Бегалинова, А. С. Бегалинова // Философия образования.
– Новосибирск, 2015. – № 1. – С. 5–13.

У статті розглядаються особливості освітньо-виховної системи в умовах

глобалізації. Показується, що глобалізація викликана до життя об'єктивними
процесами і безпосередньо впливає на сучасну систему виховання, посилюючи
негативні тенденції. Йдеться про науково-технічної революції, про постійне
зростання науково-технічного прогресу в галузі засобів транспорту, зв'язку і
комунікації, що стимулюють подальшу інформатизацію суспільства, розширення
мультимедійного, візуального простору. Ця цивілізація - медіаіндустрія, яка
сьогодні перетворюється не тільки в самостійну, а й домінуючу сферу
життєдіяльності суспільства і людини. Найбільше її вплив у сфері освіти і
виховання.

6.

Головко Н. В.

общественного

"Третья

понимания

науки

миссия"

:

доклад

университета
Бодмера

и

проект

/ Н. В. Головко,

Е. А. Рузанкина, О. В. Зиневич // Философия образования. – Новосибирск,
2014. – № 6 (57). – С. 77–93.

Доповідь підготовлена у 1985 р. ініціативною групою під керівництвом

відомого британського вченого У. Бодмера. Доповідь розглядається як значуща
частина розуміння «третьої місії» університету - включеності університету до
вирішення важливих для суспільства проблем. Теза полягає в тому, що
недостатньо розуміти "третю місію" університету виключно як проблему
трансферу технологій. Важливість і глибина проблем, які зачіпають сучасне
суспільство, будь то проблема капіталізації знання або проблема формування
науково-орієнтованого світогляду, змушують трансформуватися університет і

шукати нові форми відповіді на запити суспільства. Проект суспільного розуміння
науки, створення відповідних кафедр, проведення відповідних громадських заходів,
– це ще одна форма реалізації "третьої місії", яка пов'язана з виконанням
університетом своєї основної суспільно значимої функції – навчити мислити
самостійно і показати важливість раціонального критичного міркування.
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7. Далингер В. А. Проблемы подготовки бакалавров и магистров в

педагогическом вузе в условиях многоуровневой системы образования
/ В. А. Далингер // Вестн. Московского ун-та. Сер. 20. Педагогическое
образование. – М., 2014. – № 1. – С. 11–21.

У статті розглядаються проблеми, пов'язані з підготовкою бакалаврів і

магістрів в педагогічному вузі в умовах зміни монорівневой системи вищої
педагогічної освіти на

багаторівневої системи. Автор дає характеристику

нелінійної системи організації навчального процесу, зазначає напрямки, в
контексті яких повинна мінятися технологія проведення занять з бакалаврами та
магістрантами; вказує питання, пов'язані з введенням нових федеральних
державних освітніх стандартів, які повинні бути включені в курс "Теорія і
методика навчання математики".

8.

Данчай-оол А. А.

Влияние

цивилизационных

процессов

на

образование / А. А. Данчай-оол // Философия образования. – Новосибирск,
2014. – № 5 (56). – С. 5–15.

У статті розглядається вплив сучасних цивілізаційних процесів на

формування освітньої парадигми. У сучасних умовах глобалізації та уніфікації
суспільного виробництв виникає протиріччя в структурі системи освіти,
Обществао культури, формуються і поширюються так звані загальнолюдські
цінності. Через трансляцію нової аксиологической системи формується нове
покоління, яке не має єдності зі своїм конкретно-історичним культурним
простором. Вказується негативна роль уніфікації, через яку заперечується
необхідність єдності різних національних культур в їх різноманітті. Автором
визначається роль цілісного гуманітарної освіти, що враховує національні
культурні особливості.

9. Даренский В. Ю. Социальная избыточность высшего образования :
"проблема" или цивилизационный ресурс? / В. Ю. Даренский // Педагогика. –
М., 2014. – № 7. – С. 3–10.
Автор статті розмірковує про перспективи розвитку системи вищої
професійної освіти в умовах значних соціокультурних, соціально-економічних і
змін;

з

тривогою

говорить

про

суперечливість
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демографічних

сучасної

університетської освіти, її доступності, значному зростанні пропозицій на ринку
освітніх послуг при відчутному зниженні їхньої якості.

10.

Дебич М.

Оптимізація

суспільно-гуманітарної

складової

у

підготовці студентів : міжнародний досвід / М. Дебич // Вища шк. – К.,
2014. – № 10 (123). – С. 53–62.

Наведено приклади освітньої практики США, Великої Британії і Франції.

11. Демченко З. А. Ценностно-позитивное отношение студентов вуза к

научно-исследовательской

деятельности

/ З. А. Демченко

// Философия

образования. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 54–63.

У ситуації осмислення нової освітньої парадигми, розвитку інноваційних

процесів у вузі, вирішення проблеми інтеграції науки в освіту університети
змушені переглядати своє ставлення до науково-дослідницької діяльності
студентів (майбутній потенціал наукових і науково-педагогічних кадрів). Автор
бачить вихід у формуванні у студентів ціннісно-позитивного ставлення до
науково-дослідницької діяльності студентів.

12. Додонов А. Ф. О влиянии глобализации на парадигму образования

/ А. Ф. Додонов // Культурологічний вісн. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. –
С. 50–56.
13.

Долгая О. И.

Культурологические

основы

непрерывного

образования в Чешской республике / О. И. Долгая // Педагогика. – М., 2014. –
№ 7. – С. 116–123.
У статті розкриваються культурологічні основи сучасної освіти в Чеській
Республіці. Показана її гуманістична спрямованість, що знайшла відображення в
цілях

освіти

і

її

змітуі.

Докладно

культурологічні основи подальшої освіти.

розглянута

безперервна освіта та

14. Зиновьева В. И. Подготовка социальных работников и принципы
инклюзии в университетах Финляндии / В. И. Зиновьева, М. В. Берсенев,
Л. И. Мозгалева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения,
опыт. – М., 2014. – № 11. – С. 39–42.
Розглянуто досвід двох університетів (Тампере та Східної Фінляндії.)
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15. Калинина А. И. Дистанционное обучение как часть системы

непрерывного образования и роль самообразования в дистанционном
обучении

/ А. И. Калинина

// Вестн.

Московского

ун-та.

Сер.

20. Педагогическое образование. – М., 2014. – № 1. – С.100–105.

У статті розглядаються особливості дистанційної форми навчання в

системі безперервної освіти і наведено аргументи на користь необхідності
формування умінь і навичок самоосвіти як основи для ефективної реалізації
дистанційного навчання.

16.

Карпов А. О.

Университет

–

от

модерна

к

постмодерну

/ А. О. Карпов // Общественные науки и современность. – М., 2014. – № 4. –
С. 132–141.

У статті з філософських позицій розглядається соціокультурний рух освіти

до

сучасної

постмодерної

парадигмальної-диференційованої

структурі,

обумовлене його підпорядкуванням економічним і технократичним потребам
суспільства. Показано, що онтологічні диференціації сучасної освіти закладені в
ідеях, що були розвинени в часи модерну.

17. Клыкова Е. Д. После устава: (студенческое движение конца XIX в.

в контексте действия нового университетского устава) / Е. Д. Клыкова //
Клио. – СПб., 2015. – № 1. – С.92–96.

У статті згадуються перші після введення статуту студентські сходки.

Видно,

як

до

академічних

вимог

студентів

додалися

політичні,

як

з

університетських аудиторій студентські заворушення вийшли на вулицю, як
виникли перші контакти студентів з революціонерами, як відбувся перший
студентський страйк. Як, нарешті, у 1901 р. від руки студента загинув міністр
народної освіти. Однак студенти були далеко не єдиними учасниками боротьби за
університетську автономію. Не можна забувати і про роль викладачів, багато з

яких, виступаючи проти реакційного статуту, проте не схвалювали зростаючої
політизації молоді. Однією з найбільш яскравих постатей був С. Н. Трубецькой.

18. Козієвська О. Державне регулювання процесів академічної
мобільності у країнах Скандинавії (на прикладі Ісландії, Данії, Норвегії,
Фінляндії, Швеції) / О. Козієвська // Вища освіта України. – К., 2014. – № 4
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(55). – С. 94–100.

19. Козлов Д. Формування управлінської компетентності майбутнього

викладача вищої школи: зарубіжний досвід / Д. Козлов // Вища освіта
України. – К 2014. – № 4 (55). – С. 50–58.

20. Комарова Ю. А. Методическое моделирование образовательного

процесса в вузе : методология вопроса / Ю. А. Комарова // Вестн. СанктПетербургского ун-та. Сер. 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. –
СПб., 2014. – Вып. 2. – С. 173–179.

21. Корзунова Ю. Комплекс образовательных проектов в сфере

интеллектуальной

собственности

/ Ю. Корзунова

// Интеллектуальная

собственность. Промышленная собственность. – М., 2014. – № 10. – С. 35–39.
Автором статті запропоновано комплекс освітніх проектів у галузі

інтелектуальної власності та розглянуті інтеграційні зв’язки між проектами.

22.

Куперман И. А.

Анализ

внедрения

Болонской

реформы

образования в Германии / И. А. Куперман, Т. Ю. Семенова, М. С. Кулыгина
// Социология образования. – М., 2014. – № 10, окт. – С. 25–35.

23. Маслова Е. А. Италия: образование и экономическое развитие

/ Е. А. Маслова // Современная Европа. – М., 2014. – № 4 (60), окт.–дек. –
С. 61–69.

«В современном мире с изменяющейся структурой занятости населения и

хозяйственной системой, существует определённая взаимозависимость между
ростом экономического развития страны и уровнем образования и науки. По
данным Национального института статистики Италии, лишь 20,3% итальянцев
в возрасте от 30 до 34 лет имеют законченное высшее образование – это
наименьший показатель из всех стран ЕС-27. Подобное положение дел в Италии

делает особо интересным рассмотрение политики страны в области высшего
образования и организации научного сообщества.»

24. Мелентьева Е. Ю. Библиотека в образовательном пространстве
вуза / Е. Ю. Мелентьева // Научные и технические библиотеки. – М., 2014. –
№ 10. – С. 61–67.

На
уко
ва
ім.
біб
М.
ліо
Ма
т
ека
кси
мо
ви
ча

Представлено досвід роботи наукової бібліотеки Вітебського державного

університету ім. П. М. Машерова в корпоративному інформаційно-освітньому
просторі вузу. Освітлено участь співробітників НБ у розробці та викладанні
спеціальних навчальних курсів; показана роль НБ як бази для проходження
студентами практики.

25.

Москвин В. А.

Главные

элементы

качества

работы

вуза

/ В. А. Москвин // Вестн. Московского ун-та. Сер. 20. Педагогическое
образование. – М., 2014. – № 1. – С. 22–31.

«В современном мире возрастает потребность в разработке и внедрении

более совершенных технологий обучения студентов, а также систем управления
его качеством. На базе рассмотрения современного вуза как сложной социальноэкономической системы и анализа взаимосвязей ее основных элементов
обосновывается положение: если ставить задачу серьезного повышения качества
обучения в вузах, то сегодня в российском образовании ставку надо делать на
следующие три основных компонента : высококачественный преподавательский
потенциал вуза, систему лучших программ и выпуск лучших профессионалов.
Проведен анализ наиболее важных элементов, которые следует учитывать при
настройке вузовской системы на обеспечение высокого качества обучения, даны
конкретные практические рекомендации.»

26. Морозов О. В. Влияние юбилеев на развитие историописания

германских университетов в новое и новейшее время / О. В. Морозов // Клио.
– СПб., 2015. – № 1. – С.58-66.
У

статті

розглядається

становлення

історіографії

німецьких

університетів XVIII-початку XXI ст. і вплив на її розвиток ювілейних свят. Ювілей
осмислюється не тільки як цензура в історії вищого навчального закладу, але і як
імпульс до розвитку університетської самоопису. В останній чверті ХХ ст.
особливо активно став розвиватися критичний жанр, в рамках якого, зокрема,

порушувалося питання про відповідальність університетів та наукової спільноти
за виникнення і підтримку націонал-соціалізму. Виділяються такі напрямки
досліджень, як історія жіночої освіти, історія антисемітизму в професорської і
студентському середовищі, взаємини університету з політичною владою. Всі три
жанру збереглися до наших днів. Донині живе і традиція видання багатотомних
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університетських історій, в яких, з одного боку, як і раніше сильні локальні
властивості репрезентації і прагнення до героїзації Alma Mater, а з іншого –
розвивається спрямованість на критичне осмислення минулого.

27.

Новикова Г. П.

Непрерывное

последипломное

образование

педагогов / Г. П. Новикова // Педагогика. – М., 2014. – № 6. – С. 85–87.
У статті розглядається система безперервної післядипломної освіти

педагогічних

кадрів

в

контексті

професійної

інноваційної

діяльності.

Характеризується процес підвищення кваліфікації та підготовки педагогів до
дослідницької діяльності в галузі впровадження інноваційних технологій і
варіативних форм дошкільної, шкільної, вузівської та післядипломної безперервної
освіти в Інституті розвитку освітніх технологій (ІРОТ).

28.

Пожарницкая О В.

Компетентностный

подход

и

новая

образовательная парадигма / О. В. Пожарницкая // Философия образования. –
Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 160–166.

«Всю систему образования необходимо построить в соответствии с единой

компетентностной моделью "учащийся – студент – работник". Предложенная
модель позволяет решить часть имеющихся проблем, в частности проблему
преемственности «Школа – вуз», проблему взаимосвязи «вуз - предприятие»,
проблему фрагментарности обучения. Должна быть создана последовательная и
непротиворечивая процедура формирования компетенций с учетом использования
тотального

компетентностного

подхода,

взаимосогласованных

действий

участников процесса «школа – вуз – предприятие». В результате чего возможно
создание жизнеспособной схемы взаимодействия, а также многоуровневой
системы формирования компетенций.»

29.

Пухальская В. Г.

Работа

над

лекцией

после

лекции

/ В. Г. Пухальская, Л. Ю. Кулинкович // Педагогика. – М., 2014. – № 6. –
С. 49–53.

Якість лекції багато в чому залежить від уміння викладача виявляти свої
помилки. Для цього необхідно аналізувати конспекти студентів, оцінювати
роботу слухачів в аудиторії, постійно редагувати текст своєї лекції та
ілюстрації з урахуванням рівня знань та результатів опитування учнів на
семінарах і іспитах. У статті наводяться поради великих педагогів щодо
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поліпшення якості лекцій і публічних виступів.

30.

Пфаненштиль И. А.

Новые

образовательные

тенденции

в

контексте глобализации / И. А. Пфаненштиль, М. П. Яценко // Философия
образования. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 21–28.
«Актуальность

данной

статьи

обусловлена

неоднозначностью

глобализационных процессов современности, которые часто вступают в
противоречие

с

образовательными

традициями

конкретного

общества.

Информационные технологии создают новый методологический базис, на
котором может и должна работать современная образовательная система,
поскольку образование во многом детерминировано общемировыми глобальными
тенденциями, характерными для информационного общества.»

31. Родин И. В. Университетское сообщество и кризис системы

высшего образования во Франции (1964-1968 годы) / И. В. Родин // Новая и
новейшая история. – М., 2014. – № 5. – С. 221–231.

У статті йдеться про студентський протестний рух.

32. Ростовцев Е. А. Петербургский университет 1905 г. в зеркале

периодической печати / Е. А. Ростовцев, В. В. Андреева // Клио. – СПб.,
2014. – № 10 (94). – С. 3–14.

33. Рязанцев И. П. Университет: его ценности и традиции в

воспоминаниях его преподавателей (на основании изучения образовательных
биографий) / И. П. Рязанцев, М. А. Подлесная, И. И. Козлов // Вестн. СанктПетербургского ун-та. Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. –
2014. – Вып. 4. – С. 221–228.
У статті представлена частина емпіричного дослідження, проведеного в
російських університетах (МДУ і Санкт-ПетербургДУ) з 2010 по 2012 рр.,
Присвячена вивченню цінностей і традицій найбільших і найбільш значущих

університетів країни. Подібне завдання вирішується через аналіз глибинних
експертних інтерв’ю, взятих у викладачів і співробітників університетів. Через
освітні біографії експерти відновлюють образ університету радянського часу,
причому в різні періоди радянської епохи (від хрущовських до постперебудови),
відтворюють атмосферу студентського життя, сам образ студентства "своїх"
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років навчання, ретроспективно показують як і в чому зберігалися і як змінювалися
цінності, традиції університету, що відбувається з університетом сьогодні. Це
стає особливо важливим і актуальним в період зміни однієї освітньої (і, отже,
світоглядної) парадигми на іншу, в момент її ціннісного вибору і визначення.

34.

Турбовской Я. С.

Фундаментально-исходные

основы

профессионального образования в условиях глобализации / Я. С. Турбовской
// Философия образования. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 29–43.
«В

условиях

глобализации

"образовательная

среда"

как

фактор,

оказывающий решающее воздействие на формирование и развитие личности,
объективно

превращается

в

критериальную

основу

оценки

качества

и

эффективности профессионального образования. В условиях глобализации вуз не
может

себе

позволить

сложившимися

формами

руководствоваться
контроля

и

формальными

критериями,

экзаменационными

проверками.

Профессиональное образование с позиций требований конкурентоспособности
специалиста не может развиваться, исходя не только из усредненных данных, но
и рейтинговых оценок. Профессиональное образование как никакое другое, по
сути, не должно быть связано с понятием «большинство», а только с понятием
"каждый"».

35. Тюльков И. А. Педагогическая составляющая фундаментального

химического

образования

/ И. А. Тюльков,

Я. А. Грицюк,

В. В. Лунин

// Вестн. Московского ун-та. Сер. 20. Педагогическое образование. – М.,
2014. – № 2. – С. 3–14.

У статті описується сучасна ситуація підготовки педагогічних кадрів для
викладання хімії в школах і вузах. Представлено досвід взаємодії хімічного
факультету МДУ з факультетом педагогічної освіти МДУ. Показано, що на
хімічному факультеті зібрано унікальний методичний матеріал з організації

олімпіад з хімії різного рівня. В рамках програми "МГУ-школі" проводиться велика
робота з підвищення кваліфікації педагогів- викладачів хімії середніх шкіл.

36.

Цигулева О. В.

негосударственной

высшей

Мобильность
школы

как

условие

/ О. В. Цигулева

развития

// Философия

образования. – Новосибирск, 2014. – № 5 (56). – С. 50–60.
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У статті розглядається мобільність як одна з основних умов розвитку

приватної вищої школи сьогодні. У дослідженні виділені відмінні риси освітнього
процесу в недержавному вузі, що сприяють розвитку професійної мобільності.
Наприклад, однією з відмінних рис освітнього процесу в недержавному вузі є те,
що він орієнтований не тільки на замовлення з боку держави, а й на постійно
зростаючі запити особистості і громадський освітній попит на конкретні
інтереси.

37. Шелюк Л. Світовий досвід демократизації освітньої політики

/ Л. Шелюк // Вища освіта України. – К., 2014. – № 4 (55). – С. 71–76.

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

1.

Александрова В. Г.

Значение

интеграции

в

содержании

современного образования / В. Г. Александрова // Вестн. Московского ун-та.
Сер. 20. Педагогическое образование. – М., 2014. – № 1. – С. 32–37.
Стаття розкриває особливості формування інноваційного творчого

потенціалу в організації життєдіяльності школи і вузу. Пошук нового змісту
освіти гостро ставить проблему усвідомлення значення інтеграції як сутнісної
основи всіх змін, що відбуваються в сучасному освітньому процесі. Особливу увагу
приділено вмінню в кожній лекції-діалозі, у кожній окремій темі знайти найвищу
духовно-інтелектуальну точку. Підкреслюється, що особливої гостроти і
актуальності набуває максимальна відкритість навчального предмета по
відношенню до інших дисциплін, до науки і мистецтва.

2. Егоршин А. П. Международный инновационный університет : от
разработки новой методологической платфомы высшего образования до
внедрения

инновационных

технологий

обучения

и

воспитания

/ А. П. Егоршин, И. А. Гладышева // Высшее образование сегодня : реформы,
нововведения, опыт. – М., 2014. – № 11. – С. 51–56.
Представлена освітня програма Міжнародного освітнього університету (м.
Сочі) по впровадженню найпередовіших освітніх технологій, де вибудувана цілісна
система організації навчальної, науково-дослідної та виховної діяльності.
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3. Кларин М. В. Инновационное образование: дидактический анализ

/ М. В. Кларин // Педагогика. – М., 2014. – № 6. – С. 32–39.
«Представлены

инновационные

феномены

практики

непрерывного

образования, возникающие в них концептуальные разрывы, которые ставят новые
вопросы перед современной дидактикой. Предложено понимание инновационного
образования как порождения и освоения объективно нового культурного опыта.
Инновационное

образование

рассматривается

как

средство

прохождения

кризисных ситуаций индивидуального и/или коллективного субъекта (ситуации
жизненного, профессионального, производственного, организационного кризиса). В
социальном плане инновационное образование может поддерживать позитивный,
ненасильственный путь социальной трансформации вразвитии современного
общества».

4. Кот О. В. Міждисциплінарна роль соціально-економічних та

гуманітарних наук у побудові інноваційного суспільства рівних можливостей
: нові тенденції ЄС та перспективи для України / О. В. Кот // Наука та
наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science. – К.,
2014. – № 3 (85). – С. 48–57.

Проаналізовано нову роль суспільних та гуманітарних наук у контексті

стимулю-вання міждисциплінарних досліджень та інноваційної діяльності через
Програму ЄС “Горизонт 2020”. Визначено основні напрямки розвитку соціальногуманітарних наук України для активізації інноваційних процесів в умовах
євроінтеграції. На прикладі функціонування соціально-економічного кластеру у
складі національної технологічної платформи "Агропродовольча” досліджено
кростематичну функцію соціально-гуманітарного знання в побудові інноваційноорієнтованого, сталого та інклюзивного суспільства.

5.

Краснов С. И.

инновационной

Сетевая

форма

деятельности

подготовки

/ С. И. Краснов,

педагогов

к

Н. В. Малышева

// Педагогика. – М., 2014. – № 7. – С. 62–72.
«Высокий

уровень

готовности

педагогов

предполагает

их

умение

кооперироваться с другими участниками инновационной деятельности (учеными,
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методистами и др.) посредством включения в соорганизацию, соруководство и
соуправление разработкой и реализацией инновационного проекта. На данном
уровне

развития

коллективный

готовности

субъект

к

инновационной

инновационной

деятельности,

деятельности

в

форме

возникает
сетевой

организации.»

6.

Луканська А.

Поєднання

освіти,

науки

та

інноваційного

виробництва може вивести економіку з кризи / А. Луканська // Голос
України. – К., 2015. – 5 берез. (№ 40). – С. 2.

Розвиток "високих технологій" (зокрема, в ІТ-секторі) може забезпечити

Україні половину ВВП. Про це йшлося на засіданні парламентського Комітету з
питань науки і освіти. Власне бачення побудови кластерної моделі взаємодії
університету та ІТ-компаній висловив перший заступник голови комітету О.
Співаковський.

7. Морозов О. Ф. Українська формула інновацій / О. Ф. Морозов

// Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of
science. – К., 2014. – № 3 (85). – С. 39–41.

Виходячи з досвіду практичної роботи в українських реаліях інноваційного

процесу, автором дано оцінку наукової позиції проф. Б. А. Маліцького щодо
питання, яким чином держава повинна забезпечувати необхідні фінансові,
організаційні, правові та інші умови для ефективного розвитку інтелектуального
потенціалу українського суспільства, особливо в сучасних умовах загрози
економічного колапсу.

8. Онкович Г. Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня
технологія / Г. Онкович // Вища освіта України. – К., 2014. – № 4 (55). –
С. 85–94.

9. Приходько Д. С. Інноваційні технології у навчанні студентів
технічних

спеціальностей

:

подкастинг / Д. С. Приходько

// Advanced

education = Новітня історія / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т
України "КПІ". – К., 2014. – Вип. 1. – С. 59–65.
Стаття присвячена аналізу подкастинга як інноваційної технології в галузі
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викладання та вивчення іноземних мов.

10. Смалиус Л. Інноваційні освітні технології у фаховій підготовці

майбутніх психологів / Л. Смалиус // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2014. –
№ 11 (118), листоп. – С. 95–98.

11. Стахів Л. Застосування педагогічних інновацій в навчально-

виховному процесі вищої школи / Л. Стахів, В. Стахів, С. Волошин // Молодь
і ринок. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серп. – С. 37–45.

У статті акцентовано увагу на важливості застосування педагогічних

технологій в навчально-виховному процесі вищої школи; запропоновано цікаві
форми, методи та методичні прийоми, які доцільно використовувати в навчальновиховному процесі вищої школи. Ними зможуть скористатися студенти
педагогічних спеціальностей у своїй майбутній професійній діяльності з метою
здійснення ефективності навчально-виховного процесу початкової школи.

12.

Торопов Д.

А.

Модели

управления

образовательными

учреждениями в европейских странах / Д. А. Торопов // Педагогика. – М.,
2014. – № 6. – С. 102–111.

У статті розглядаються популярні в німецькомовних країнах моделі

управління загальноосвітніми та професійними навчальними закладами, зокрема
Сент-Галленскій модель, "школа як навчальна організація" і модель "самостійної
школи".

13. Хоменко С. Інноваційні технології в підготовці інженера-педагога

економічного профілю / С. Хоменко // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2014. –
№ 12 (119), груд. – С. 84–87
У статті розглядається сутність інноваційних технологій відносно
професійної підготовки інженера-педагога у сучасних умовах навчання, а також
принциповий перегляд організації навчального процесу у ВНЗ, який повинен

будуватися так, щоб розвивати уміння вчитися, формувати у майбутніх
інженерів-педагогів

здібності

до

саморозвитку,

творчого

застосування

отриманих знань, способів адаптації до професійної діяльності

РЕЙТИНГИ. ІНДЕКС ЦИТУВАННЯ
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1. Виткалов С. Сучасні проблеми вищої школи очима регіонального

педагога / С. Виткалов // Вища шк. – К., 2014. – № 11/12 (125). – С. 85–90.
Аналізуються проблеми сучасної вищої школи, зокрема пов"язані з

організацією наукової діяльності в Україні. Йдеться про необхідність публікацій у
наукометричних виданнях.

2.

Гринёв А. В.

Проблемы

цитирования

в

отечественной

историографии (на примере новейших научных работ по истории русской
Америки) / А. В. Гринёв // Клио. – СПб., 2014. – № 10 (94). – С. 136–141.
Стаття присвячена критичному аналізу цитування в новітній науковій

літературі з історії Російської Америки. Ця проблема має більш широке і
принципове значення, оскільки саме цитування є в даний час найважливішим
наукометричним показником у всіх найбільших бібліометричні базах, таких як Web
of Science, Scopus і РІНЦ (РІНЦ). У статті автор наводить характеристику
різного виду посилань, пояснює причини невисоких показників цитування
вітчизняних істориків, демонструє різні прийоми (не завжди чесні і коректні),
спрямовані на збільшення цитованості, а також зачіпає болюче питання,
пов'язане з недостатнім цитуванням і відвертим плагіатом. В результаті
проведеного автором аналізу стає очевидним, що в плані цитування у вітчизняній
історіографії залишається ще ряд проблем і невирішених завдань, що мають
відношення до підвищення загальної

наукової культури і вдосконаленню

наукометричного інструментарію.

3. Егоршин А.П. Как оценить эффективность работы вузов? / А.

П. Егоршин, И. А. Гладышева // Высшее образование сегодня : реформы,
нововведения, опыт. – М., 2014. – № 11. – С. 29–32.
Пропонується нова бальна методика оцінки ефективності роботи ВНЗ.

4. Жорнова О. Благополуччя здобувачів вищої освіти як об’єкт
моніторингу її якості / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища шк. – К., 2014. –
№ 11/12 (125). – С. 36–44.
5. Загірняк М. Наукометричні бази даних – наступний щабель
розвитку чи якір для науковця / М. Загірняк, С. Сергієчко, П. Костенко
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// Вища шк. – К., 2014. – № 9 (122). – С. 44–54.

Проведено аналіз існуючих наукометричних баз даних, досліджені питання

готовності вітчизняних науковців і періодичних видань співпрацювати з найбільш
авторітетними з них.

6. Задорожнюк И. Е. Наукометрические методы в менеджменте

вузовской

науки

/ И. Е. Задорожнюк,

М. В. Кибакин

// Социология

образования. – М., 2014. – № 8, авг. – С. 98–106

«Раскрываются проблемы менеджмента вузовской науки, использования

социологически
деятельности

обоснованных

в

контексте

мер

наукометрической

современных

оценки

стандартов

и

научной
критериев

эффективности. Рассмотрены требования к академической статье какформе
выражения научной компетентности. Показан вклад В. В. Налимова в развитие
квалиметрических методов в науке, обсуждены возможности использования его
наследия в современных условиях.»

7. Красильникова Г. Класифікація моделей моніторингу якості

складових педагогічної системи у вітчизняних вищих навчальних закладах
/ Г. Красильникова // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2014. – № 11 (118),
листоп. – С. 99–102.

У статті розглянуті існуючі види моделей моніторингу якості у

вітчизняних ВНЗ. Автором запропонована класифікація моделей якості за різними
ознаками:

концептуальною

основою;

спрямованістю;

статусом

суб’єктів

масштабом охоплення об’єктів моніторингу тощо. Виявлено, що переважна
більшість

моделей

моніторингу

якості,

що

проектують

науковці

для

впровадження у вітчизняних ВНЗ, носить монофункціональний характер і націлена
на обмежену кількість об’єктів моніторингу. Водночас, найбільшу складність та
практичний інтерес для вишів представляють поліфункціональні моделі, у яких

моніторинг охоплює ключові складові педагогічної системи і носить комплексний
характер.

8. Красильникова Г. На шляху до сучасної системи моніторингу
якості вітчизняної освіти / Г. Красильникова // Вища шк. – К., 2014. –
№ 11/12 (125). – С. 24–35.
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9. Лідер за показниками присутності в мережі // Київський ун-т. – К.,

2015. – Берез. (№ 1/2). – С. 1

Webometrics Ranking of World's Universities оприлюднив рейтинг світових

університетів за рівнем їх присутності в мережі станом на січень 2015 року.
Порівняння рейтингових таблиць Webometrics-2014 (січень) і web-рейтингу,
опублікованого в лютому 2015 року, свідчить про те, що найбільш присутнім у
мережі українським вищим навчальним закладом є КНУ імені Тараса Шевченка,
який в останні два роки утримує першу сходинку української частини рейтингу,
посідаючи 937 місце в світі..

10.

Рудницкий Г.М.

Индикаторы

мониторинга

университетов,

участвующих в национальном проекте / Г.М. Рудницкий, Н.А. Полихина
// Социология образования. – М., 2014. – № 7, июль. – С. 27–53.

«Предусмотрено участие 15-ти ведущих российских университетов в

программе вхождения до 2020 года пяти ведущих российских университетов в
рейтинговый список 100 наиболее передовых научно-образовательных учреждений
мира. Наиболее эффективная форма измерения эффективности реализации
мероприятий программы – комплексный мониторинг. Рассмотрены результаты
экспертного отбора системы индикаторов для оценки эффективности хода
реализации университетами-участниками программы, имеющей на

уровне

университетов форму дорожной карты. Предлагаемая система индикаторов
является универсальной и может служить методической основой для изучения
различных вопросов повышения качества профессионального образования».

11. Слісаренко О. Гарвард іде у відрив: динаміка і стратегії розвитку
топ-закладів вищої освіти / О. Слісаренко // Вища шк. – К., 2014. – № 10
(123). – С. 40–62.

Досліджено динаміку та стратегії розвитку топ-закладів вищої освіти, яки
займали 1-30-те місця за рейтингом "Шанхайський" у 2003–2013 роках.

12. Цветкова В. А Cистемы цитирования: где благо, где зло / В. А.
Цветкова // Науч. и технические б-ки. – М., 2015. – № 1. – С. 18–22.
Розглянуто питання використання провідних наукометричних систем для
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оцінки публікаційної активності різних типів структур. Показані особливості та
обмеження їх застосування в російському науково-освітньому середовищі.

13. Шевченко Д. А. Сайт вуза : методика оценки / Д.А. Шевченко

// Социологические исслед. – М., 2014. – № 5 (361). – С. 143–152.

Представлена оригінальна методика оцінки сайтів ВНЗ на підставі

критеріїв: дизайн, навігація, контент, інтерактивність, видимість сайту в
Інтернеті.

14. Шитов С. Б. Инновационный человеческий капитал как основа

общества знания (социально-философский взгляд) / С. Б. Шитов // Alma
mater = Вест. высш. шк. – М., 2015. – № 2. – С. 35–38.

«Показано, что инновационный человеческий капитал – основа общества

как комплекс внутренних возможностей личности, определяющих постоянное
возрастание интеллектуального, творческого потенциала и профессионального
опыта.

Определены

основные

условия

формирования

инновационного

человеческого капитала».

НАУКА В УКРАЇНІ

1.

Бедратюк Л. П.

досліджень

в

Процедура

міжнародних

публікації

рецензованих

результатів

журналах

наукових

/ Л. П. Бедратюк,

Ю. В. Шутяк // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. –
Хмельницький, 2014. – № 6, т. 1. – С. 302–305.

У статті розглядається проблема виходу української науки в міжнародний

простір. Основна увага приділена проблемам публікації результатів наукових
досліджень у міжнародних рейтингових журналах.

2. Бреславець Т. І. Інтеграція освіти, науки і виробництва як складова
сучасного розвитку / Т. І. Бреславець // Вісн. Дніпропетровської державної

фінансової академії. Економічні науки. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2
(32). – С. 8–15.
«Доведено, що наразі відбуваються процеси інтеграції вітчизняної науки у
глобальну наукову систему».

3.

Будзыка

Г. А.

История

создания

и

функционирования
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национального антарктического научного центра в Украине Г. А. Будзыка//
Клио. – СПб., 2015. – № 1. – С.171-173.

«Висвітлено передумови створення та функціонування Національного

антарктичного наукового центру (НАНЦ), структура і завдання. НАНЦ является
организатором всех антарктических экспедиций, которые проводятся, начиная с
1996 г. Совместно с учеными институтов Национальной академии наук Украины и
высших учебных заведений разрабатывает программы, по которым и проходят
Украинские антарктические экспедиции. НАНЦ представляет Украину как
антарктическое государство в международном научном сообществе. В 1993 г. по
решению Президиума Национальной академии наук Украины был создан Центр
антарктических

исследований

Межведомственного

НАН

Антарктического

Украины

комитета.

как

рабочий

Центр

орган

занимался

планированием, организацией и проведением антарктических экспедиций. После
подписания Межправительственного Соглашения о передаче Великобританией
антарктической станции "Фарадей" Украине на Центр также были возложены
обязанности по подбору состава зимовщиков и обеспечению жизнедеятельности
станции. В 1996 г. Центр антарктических исследований НАН Украины был
преобразован

в

Государственное

научно-производственное

предприятие

"Украинский антарктический центр" НВП "Укрнтарктика" Национального
агентства

морских

исследований

и

технологий,

позже

был

подчинен

Министерству Украины по делам науки и технологий, а с 1999 г. Министерству
образования и науки Украины. В 2004 г. Указом Президента Украины дан статус
Национального научного центра. Сейчас он проводит свои работы как
Национальный антарктический научный центр Государственного агентства по
вопросам науки, инновации и информатизации Украины. За 18-летнюю историю
проведения исследований на УАС "Академик Вернадский" значительно увеличилось
количество видов наблюдений, расширилось научное сотрудничество Украины и

стран, которые проводят свои исследования в Антарктике. Несмотря на
проблемы, возникающие при организации исследований, НАНЦ уже более 20 лет
является национальным оператором Украины в Антарктике и способствует
повышению научно-технического уровня выполнения государственных программ
проведения исследований в Антарктике».

Букринський Б. В.

Стимулювання

фінансового

забезпечення
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4.

наукової діяльності в Україні / Б. В. Букринський, О. І. Лайко // Економічні
інновації = Economic innovations – Одеса, 2014. – Вип. 57. – С. 7–16.
Виявлені основні перешкоди для фінансового розвитку наукової сфери в

Україні та запропоновані заходи щодо усунення таких перешкод.

5. Булкін І. О. Особливості фінансування науково-технічного розвитку

військово-промислового комплексу в Україні / І. О. Булкін // Наука та
наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science. – К.,
2014. – № 3 (85). – С. 23–38.

В статье анализируются основные тенденции финансирования оборонних

НИОКР в Украине в свете современных мировых трендов. Специальное внимание
уделено изменениям в структуре источников финансирования работ и развитию
экспортной ориентации в отечественной модели военных НИОКР.

6.

Грачев О. О.

струмопровідних

Наукометричний

полімерів

в

Україні

аналіз

досліджень

/ О. О. Грачев,

у

галузі

В. І. Хорєвін,

І. М. Авілова // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and
science of science. – К., 2014. – № 3 (85). – С. 58–64.

Публікації та їх цитування в базі даних Google Scholar в 1975–2013 рр.

використано для наукометричного аналізу одного з сучасних напрямів досліджень
(струмопровідні полімери). Науковий потенціал України в цьому домені науки
сконцентровано в двох відомствах (НАН України – 63,7% з 322 усіх українських
робіт, МОН України – 29,5% , 6,2% – спільні роботи цих відомств) і чотирьох
містах (Київ – 73,9%, Львів – 15,2%, Харків – 4,5%, Донецьк – 3,6%). 37,3% усіх
українських робіт були виконані сумісно з вченими 31 зарубіжної країни світу і
отримали 77,4% з усіх 4494 посилань на українські роботи; 36,3% документів,
надрукованих українцями самостійно за кордоном, викликали 20% усіх цитат,

26,4% робіт були надруковані в Україні без закордонних авторів і отримали 2,6%
усіх посилань. Зроблено висновок, що дослідження струмопровідних полімерів в
Україні розвиваються в тісній співпраці зі світовою науковою спільнотою шляхом
проведенням досліджень у провідних лабораторіях з публікацій у зарубіжних
виданнях.
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7. Еременко Т. В. Библиографическая культура научного труда как

вузовская дисциплина / Т. В. Еременко // Библиография. – М., 2014. – № 5
(394). – С. 66–71.

8. Загородній А. Науково-технічне співробітництво між Національною

академією наук України та установами і організаціями Китайської народної
республіки / А. Загородній // Україна – Китай / Ін-т сходознавства ім. А. Ю.
Кримського ; Нац. акад. наук України. – К., 2014. – № 1(6). – С. 47–50.
Важливе місце в міжнародному науково-технічному співробітництві

Національної академії наук України займають наукові організації, промислові
підприємства і комерційні структури Китайської Народної Республіки.

9.. Исчезнут ли в Украине профессора // Деловая столица. – Киев,

2015. – 9 февр. (№ 6). – С. 7.

«Министерство образования начало воплощать в жизнь обещание

усложнить жизнь охотникам за учеными званиями. Соискателю нужно будет
предъявить научно-методические труды, которые используются в учебном
процессе, 4 научные публикации (из них одна – без соавторов), опубликованные в
изданиях, которые индексируется ведущими международными базами Web of
Science или Scopus.Если документ примут, появится шанс искоренить торговлю
учеными степенями, которая процветала в Украине в последние десятилетия. В
итоге по количеству профессоров мы лидируем в Европе – каждый второй
кандидат наук имеет это звание, а это несколько десятков тысяч человек. По
оценкам экспертов, не менее трети всех доцентов и профессоров в нашей стране липовые».

10.

Ковуненко Л. Ф.

Международное

научно-технологическое

сотрудничество Украина – ЕС : результаты социологического исследования
/ Л. Ф. Ковуненко,

Т. В. Гончарова,

Н. С. Зинченко

// Наука

та

наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science. – К.,
2014. – № 3 (85). – С. 65–73.
«Социологическое исследование международного научно-технологического
со-трудничества (МНТС) Украины, выполненное на базе сравнительно небольшой
выборки украинских участников европейских программ, дает достаточные
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основания полагать, что МНТС в рамкахвыполнения совместных исследований и
разработок в целом стимулирует научную деятельность в Украине. Важным
стимулом является привлечение молодежи в науку, о чем свидетельствуют
данные о возрастной структуре украинских участников. Стимулы в основном
сохраняют традиционный для МНТС Украины характер, о чем свидетельствует
ответы

респондентов

на

вопросы

о

различных

видах

разработок,

о

международной мобильности и участии в международных мероприятиях. Однако
влияние МНТС по линии этих проектов на наиболее проблемные показатели
украинской науки оказалось достаточно слабым (по такому показателю, как
международная публикационная активность) или практически нулевым (в части
патентной активности и международной кооперации)».

11. Колтачихина О. Ю. Основные периоды и этапы в развитии

ракетно-космической техники Украины. Ч. 3. Ракетно-космическая техника
Украины для исследования космоса (1962–1991) / О. Ю. Колтачихина,
Ю. А. Храмов // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science
and science of science. – К., 2014. – № 3 (85). – С. 80–101.

«Статья продолжает цикл публикаций по истории ракетно-космической

техники Украины – "Основные периоды и этапы в развитии ракетно-космической
техники Украины". Это третья часть цикла, в которой рассмотрен мировой
контекст состояния ракетно-космической техники и космических исследований в
1944–1962 гг., до того, как Украина стала создавать ракеты-носители и
космические аппараты для исследования космоса, описана история их создания
(1962–1991). В статьи помещены два архивных документа, которые раньше имели
гриф секретности. Ряд фактов вводится в широкий оборот впервые».

12. Локтєв В. М. Наука в Україні: небезпечне забуття / В. М. Локтєв
// Вісн. Нац. акад. наук України. – К., 2014. – № 11. – С. 32–41.

Аналізується проект Закону про наукову і науково-технічну діяльність, що
готувався ВР України до першого читання.

13. Луканська А. Вимоги до професорів і доцентів підвищать. Але
передбачать перехідний період / А. Луканська // Голос України. – К., 2015. –
21 берез. (№ 51). – С. 3.

На
уко
ва
ім.
біб
М.
ліо
Ма
т
ека
кси
мо
ви
ча

Профільний комітет ВРУ рекомендував МОН доопрацювати проект

постанови КМУ щодо деяких питань затвердження рішень вчених (науковотехнічних)

рад

про

присвоєння

вчених

звань

з

урахуванням

зауважень

парламентаріїв та представників академічної спільноти.

14. Лютий О. П. Внесок Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона

у виготовлення сталевих конструкцій ракет / О. П. Лютий // Наука та
наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science. – К.,
2014. – № 3 (85). – С. 102–116.

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона було створено 80 років

тому, це перший у світі науко-дослідний і конструкторський заклад з вивчення й
розробки зварювання та родинних технологій. Понад 60 років під керівництвом
Б. Є. Патона тут вирішується низка проблем ракетно-космічної техніки. Для
конструкцій, що експлуатуються в екстремальних умовах, розроблено нові
спеціальні сплави та технології їх виготовлення і зварювання.

15. Мазур В. Про ненаукову діяльність у науці. Не тільки особисте.

Соромно за державу, в якій купують і продають дисертації / В. Мазур
// Урядовий кур’єр. – К., 2015. – 4 берез. (№ 40). – С. 12.
У статті йдеться про плагіат в науці.

16. Манорик П. Наші ідеї і винаходи допоможуть подолати ворога.

Волонтери-науковці допоможуть армії / П. Манорик ; бесіду вела О.
Онищенко // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 28 лют.–6 берез. (№ 7). – С. 1, 13.
«Коли ми говоримо про волонтерів, то зазвичай маємо на увазі тих, хто
допомагає нашим військовим речами, харчами, тепловізорами, медикаментами.
Але бувають і наукові волонтери. Ті, хто допомагає своїми науковими розробками.
Науковці Інституту фізичної хімії ім. Л. Писаржевського НАН України створили
волонтерську групу – наук.-дослідний центр "Борей". Керівник центру Петро

Манорик, д-р хім. Наук. Деякі проекти вже реалізовані волонтерами "Борею".
Один із завершених проектів – гемостатичний (кровоспинний) медичний засіб
"Кровоспас". Своїми можливостями він не поступається популярним у світі
СELOX (Великобританія) та QuikСlot Combat Gauz (США). А в чомусь і
перевершує їх».
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17. Мех О. А. Наукоємність системи забезпечення національної

безпеки України : аналіз нормативно-правових засад / О.А. Мех // Наука та
наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science. – К.,
2014. – № 3 (85). – С. 11–22.
У

статті

здійснено

аналіз

нормативно-правових

засад

системи

забезпечення національної безпеки України з погляду їх орієнтації на науку як
головний засіб досягнення прогресу й безпеки. Розглядається питання місця
(пріоритетності) науково-технологічної та інноваційної сфери серед інших
галузей у державних стратегіях, які формують систему забезпечення національної
безпеки країни.

18. Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники

національної безпеки (XXVI Київський міжнар. симпозіум з наукознавства та
історії науки) // Вісн. Нац. акад. наук України. – К., 2014. – № 12. – С. 53–57.
«13-14 листопада 2014 р. у Києві в приміщенні Великого конференц-залу

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
відбувся XXVI Київський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки
«Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної
безпеки».

19. Ніколаєв Є. Сучасні міжнародні академічні стандарти. Як і Коли

адаптуємо до них публікації дослідницьких розвідок у вітчизняних наукових
журналах? / Є. Ніколаєв // Освіта. – К., 2014. – 10–17 грудня (№ 50). – С. 10.
20. Петрученя А.Г. Женщины вузовской науки Украины : скрытый

учебный план высшей школы / А.Г. Петрученя // Социология образования. –
М., 2014. – № 9, сент. – С. 95–102.
«На
особенности

основе

анализа

отраслевого,

статистических
должностного

материалов
и

статусного

рассмотрены
положения

преподавательниц высшей школы Украины. Выявлены тенденции и феномены
профессиональной сегрегации научно-педагогического состава высшей школы.
Раскрыто место профессиональной сегрегации научно-педагогических кадров в
скрытом учебном плане и влияние последнего на формирование гендерной
культуры».
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21. Самойліков О. Ю. Досвід країн ЄС у використанні механізмів

державно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній
сферах / О. Ю. Самойліков // Наука та наукознавство = Наука и науковедение
= Science and science of science. – К., 2014. – № 3 (85). – С. 65–73.

Досліджуються особливості розвитку державно-приватного партнерства

в країнах ЄС. Проводиться аналіз програм ЄС з розвитку та фінансування
проектів державно-приватного партнерства. На прикладі країни, що відносно
недавно

приєдналася

до

ЄС

–

Республіки

Польща,

показано

механізми

впровадження державно-приватного партнерства у науково-технічній та
інноваційній сферах.

22.

Соловйов В.

Вектор

гордості

чи

розвитку?

/ В. Соловйов

// Дзеркало тижня. – К., 2015. – 14-20 лют. (№ 5). – С. 12.

В статті йдеться про необхідність реформи державної політики у сфері

науки та досліджень.

23. Соловйов В. П. До обґрунтування логіки впливу науки та інновацій

на механізми національної та колективної безпеки / В. П. Соловйов // Наука
та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science. –
К., 2014. – № 3 (85). – С. 3–10.

«Рассматриваются общие принципы формирования политики устойчивого

развития социума через призму обеспечения национальной и коллективной
безопасности. Обсуждается роль экономических факторов

в

контексте

обеспечения безопасности сложных систем, которые развиваются на основе
самоорганизации. Предлагается иерархизация роли различных типов инноваций и
диверсификация источников финансирования науки при решении задач настройки
механизмов национальной и коллективной безопасности».

24. Стріха М. Нині у ВНЗ відбувається переорієнтація на розробки,
пов"язані з обороноздатністю нашої країни / М. Стріха ; спілкувався М.
Короденко // Освіта України. – К., 2015. – 10 берез. (№ 10). – С. 5.
Заступник міністра освіти і науки України М. Стріха розповідає про
цьогорічні бюджетні видатки на наукові дослідження, співпрацю вишів і
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оборонного комплексу, участь у міжнародних наукових програмах.

25. Суржик Л. Академія перед вибором / Л. Суржик // Дзеркало тижня.

– К., 2015. – 28 лют.–6 берез. (№ 7). – С. 1, 13.

«Українська наука, Національна академія наук України переживає чи не

найтяжчий період. Істотне урізання бюджетних видатків, за словами керівників
наук. установ, не обмежиться "затягуванням пасків". Академією розроблено
програму виживання у 2015 р. Йдеться, зокрема, про оптимізацію мережі
"організацій та підприємств дослідно-конструкторської та експериментальновиробничої бази", "проведення атестації наукових установ з метою вдосконалення
структури академії, реорганізації та скорочення кількості установ".»

26. Суржик Л. Реформа науки: бігцем сходами вгору / Л. Суржик

// Дзеркало тижня. – К., 2015. – 31 січ.–6 лют. (№ 3). – С. 12.
Про стан науки в Україні.

27. Усатенко Г. У світі дуже гостро відчувається потреба в

інноваційних ідеях. Завдання для українських учених - працювати над
актуальними

науковими

проблемами

/ Г. Усатенко ;

спілкувався

М.

Короденко // Освіта України. – К., 2015. – 19 січ. (№ 1/2). – С. 1, 5.

Про перспективи, які відкриваються перед вітчизняними науковцями

завдяки участі у рамковій науковій програмі Європейського Союзу з досліджень та
інновацій "Горизонт 2020", нові підходи до організації досліджень і зміну
світогляду науковців розповідає керівник Національного контактного пункту
програми в КНУ імені Тараса Шевченка Галина Усатенко.

28. Шуликин Д. Науковий "Горизонт". Участь України в Рамковій
програмі ЄС із наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" закріплено
відповідною угодою / Д. Шуликин // Освіта України. – К., 2015. – (№ 13). –
С. 6.

Україна стає органічним членом європейської наукової спільноти.

29. Шульга Н. Еволюція з прискоренням / Н. Шульга // Дзеркало
тижня. – К., 2015. – 14–20 лют. (№ 5). – С. 12.
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Про реформування наукової сфери і що потрібно для її здійснення.

НАУКА ЗА КОРДОНОМ

1. Нобелівська премія – 2014 // Вісн. Нац. акад. наук України. – К.,

2014. – № 12. – С. 97–102.

За традицією 10 грудня у Стокгольмі відбулася офіційна церемонія вручення

Нобелівських премій за 2014 рік. Про цьогорічних лауреатів найвідомішої і
найпрестижнішої міжнародної відзнаки та про їх відкриття і здобутки йдеться у
цій статті.

2. Авдеева Н. В. "Антиплагиат. РГБ" – система для верификации

авторских текстов / Н. В. Авдеева, И. В. Сусь // Библиотековедение. – М.,
2014. – № 4. – С. 36–40.

«Для решения проблемы фальсификаций в науке и борьбы с плагиатом

необходима оценка оригинальности текстов документов. Реализовать ее можно с
использованием системы «Антиплагиат. РГБ», которая является инструментом
независимого

эксперта,

осуществляющего

сравнительную

смысловую

и

стилистическую оценку заимствований. Заключение об оригинальности, выданное
Российской государственной библиотекой, является официальным документом,
информирующим о наличии некорректных заимствований (плагиата) в научных
текстах».

3. Бычкова Е. Ф. Возможности доступа к научным публикациям по

экологии : опыт ГПНТБ России / Е. Ф. Бычкова, И. Ю. Кондрашева // Науч. и
технические б-ки. – М., 2014. – № 4. – С. 25–32.

«Рассмотрены особенности доступа к научным публикациям по экологии,
библиографические

и

полнотекстовые

тематические

ресурсы

открытого

доступа, перспективы дальнейшей работы по созданию контента экологической
информации в электронной среде».

4. Гуреев В. Н. Анализ тематики и цитирования публикаций в
применении

к

формированию

подписки

на

журналы

/ В. Н. Гуреев,

Н. А. Мазов, Я. Л. Шрайберг // Библиосфера = Bibliosphere. – Новосибирск,
2014. – № 1. – С. 59–65.
5.

Дубовицкая Т. Д.

исследовании

результатов

/ Т. Д. Дубовицкая,

эксперимента

в

И. Н. Нестерова
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диссертационном

Оформление

// Педагогика. – М., 2014. – № 7. – С. 34–40.

У статті розглядається культура оформлення результатів дисертаційного

емпіричного дослідження. Представлені вимоги до проведення та оформлення
результатів психолого-педагогічного експерименту в дисертації. Особливу увагу
приділено адекватності використовуваних методик дослідження і процедур
кількісної та якісної обробки отриманих результатів. Проведено контент-аналіз
оформлення результатів психолого-педагогічного експерименту на прикладі
авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

6. Єгоров І. Ю. Оцінки результатів наукової діяльності: традиційні

підходи та нові виклики / І. Ю. Єгоров // Наука та наукознавство = Наука и
науковедение = Science and science of science. – К., 2014. – № 3 (85). – С. 42–
47.

У роботі розглянуто основні підходи до оцінки результатів наукової

діяльності на прикладі провідних країн світу, зокрема США. Показано, що
найбільш популярним інструментом залишається використання експертної
процедури. Крім того, у роботі аналізуються нові проблеми, що виникли в останні
роки при оцінювані наукових результатів, та запропоновано шляхи їх вирішення.

7. Кочукова Е. В. Электронная книга в информационном пространстве

академических библиотек / Е. В. Кочукова, Н. И. Подкорытова, Л. В. Босина
// Библиосфера = Bibliosphere. – Новосибирск, 2014. – № 1. – С. 26–29.
8. Латова Н. В. Становление технонауки как высшей стадии развития
наукосферы

/ Н.

В. Латова,

Ю. В. Латов

// Общественные

науки

и

современность. – М., 2014. – № 5. – С. 142–156.
У статті аналізуються процеси формування технонауки і наукосфери від
епохи промислової революції до наших днів. До ХХ в. технонаука і наукосфера

розвивалися в значній мірі відокремлено, їх злиття відбулося тільки з другої
половини ХХ ст. під впливом науково-технічної революції і другої університетської
революції. Особливу увагу звернено на залучення освітньої системи спочатку в
наукосферу, а потім і в технонауку.

9. Мариносян Т. Э. О международном соответствии ученых степеней и
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научных званий / Т. Э. Мариносян // Философские науки. – М., 2014. – № 6. –
С. 146–154.

У статті розглядається проблема, що стоїть перед державами, які беруть

участь у формуванні єдиного освітнього простору, – взаємне визнання
кваліфікацій, ступенів, знань, офіційних документів про освіту, аналізуються
питання, пов'язані з відмінностями між системами присудження академічних
ступенів.

10. Миндели Л. Сопоставление динамики затрат зарубежных стран и

России на развитие науки / Л. Миндели, С. Остапюк // Общество и
экономика. – М., 2013. – № 11/12. – С. 30–53.

«Рассмотрены основные тренды общенациональных затрат на научные

исследования и разработки в России и зарубежных странах с учетом показателей
международной

научно-технической

статистики:

активизация

усилий

государства в области поддержки фундаментальных исследований, усиление
позиций государственного сектора исследований и разработок, рост расходов на
исследования в сфере естественных наук, концентрация ресурсов на направлениях,
способных обеспечить долгосрочный экономический рост».

11. Михайлов И. А. Английское Просвещение и журнал Philosophical

transactions of the Royal Society. Новая эпоха развития европейской науки / И.
А. Михайлов // Философские науки. – М., 2014. – № 5. – С. 9–23.

У статті простежується значення найстарішого наукового видання в

Європі Philosophical transactions of the Royal Society. ("Філософські трансакції
Лондонського королівського товариства") у розвитку науки нового часу,
характеризуються інтелектуальні основи епохи Просвітництва, демонструються
нові принципи організації науки і піднімається проблема розвитку типів
презентації результатів наукових досліджень.

12. Перминова Л. М. Дидактика в системе научного знания / Л.
М. Перминова // Педагогика. – М., 2014. – № 7. – С. 11–19.
У статті з позицій сучасної філософії науки, логіки, методології педагогіки
дається системна характеристика теоретичних і методологічних основ розвитку
дидактики; визначається місце дидактики в класифікації наук; классіфіціруются
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дідактіческіе теорії; формулюються місія, завдання та напрями розвитку
сучасної дидактики.

13. Хрыков Е. М. Определения целей и задач педагогических

диссертационных работ / Е. М. Хрыков // Педагогика. – М., 2014. – № 6. –
С. 40–48.

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних основ визначення цілей і

завдань педагогічних дисертаційних робіт. Для цього проведено аналіз наукового
апарату та змісту авторефератів 240 дисертаційних робіт педагогічної
спрямованості. У статті проаналізовано типові недоліки формулювання цілей і
завдань педагогічних наукових робіт, охарактеризовано стереотипні уявлення і
традиції їх визначення. Автором запропоновані модельні варіанти цілей і завдань
дисертаційних робіт, а також вимоги до їх визначення.

14. Чернобай Е.В. Научно-исследовательскии институт в системе

образования / Е. В. Чернобай // Педагогика. – М., 2014. – № 7. – С. 86–91.
У статті розглядаються основні підходи до формування сучасних наукових

організацій, визначаються сучасні завдання функціонування наукових структур,
зміст їх діяльності, підходи до відбору кадрів та формування наукових колективів,
а також наводяться принципи фінансування наукових організацій.

