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

М.

ім.

На

ук

ов

аналітичний огляд періодичних видань
№ 9 (вересень) 2015
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Вища школа : аналітичний огляд періодичних видань / Київ. нац.

ун-т ім. Т. Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича, Інформаційнобібліографічний

відділ ;

за

заг.

ред.

І. І. Тіщенко ;

упоряд.:

А. В. Козонущенко, Т. М. Бєлоусова. – К., 2015. – № 9 (вересень). – 56 с.
аналітичного

ов

Метою

огляду

є

узагальнення

інформації

з

питань

реформування вищої освіти і науки України та адаптації її до інноваційних змін у
сучасному глобалізованому світі в контексті входження України до європейського

освітнього простору. У списку зібрано статті з поточних періодичних видань, що

ук

висвітлюють теоретичні і практичні питання вищої школи і науки в Україні та за
кордоном.

М.

Розраховано на освітян, науковців, викладачів, студентів та всіх, хто

ім.

На

цікавиться процесами та змінами, що відбуваються в освітянської галузі.
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Офіційні документи

1.

Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на

видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників :
постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. № 629 // Офіційний
вісник України. – К., 2015. – № 70. – С. 33–36.
2.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – К., 2015. –
Верес. (№ 9). – С. 115–119.
3.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – К., 2015. –
Верес. (№ 9). – С. 120–151.
4.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня

Конституції України : указ Президента України від 27.06.2015 р. № 367
// Офіційний вісник Президента України. – К., 2015. – № 16. – С. 25–34.

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі

трудові здобутки та високий професіоналізм – серед інших – почесне звання
"Заслужений

працівник

освіти

України"

присвоєно

професорові

кафедри

Інституту міжнародних відносин КНУ Луцишин Зоряні Орестівні.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки

ов

5.

України від 04 лютого 2014 року № 97 та визнання таким, що втратив

чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2010 року
№ 365 : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2015 р. № 642

ук

// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 62. – С. 273–274.

Зміни внесено до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 лютого

М.

2014 року № 97 "Про затвердження технічних описів документів про освіту та
вчені звання". Втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від

На

29 квітня 2010 року № 365 "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та
обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA

ім.

SUPPLEMENT)".
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6.

Про внесення змін до Положення про Державний реєстр

наукових установ, яким надається підтримка держави : постанова Кабінету
Міністрів України від 17.07.2015 р. № 508 // Офіційний вісник України. – К.,
2015. – № 60. – С. 48–49.
7.

Про

внесення

змін

до

Порядку

використання

коштів,

передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво

(придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників :
постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. № 509 // Офіційний
вісник України. – К., 2015. – № 60. – С. 50–51.
8.

Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про

мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо звільнення від призову на

військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних,
наукових

і

науково-педагогічних

працівників :

закон

України

від

01.07.2015 р. № 570-VIII // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 59. –
С. 14–15.
9.

Про державне замовлення на науково-технічну продукцію у

2015 році : постанова Кабінету Міністрів України; перелік від 05.08.2015 р.
№ 559 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 64. – С. 309–312.
10.

Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових,

ов

науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році : постанова

Кабінету Міністрів України; перелік від 01.07.2015 р. № 462 // Офіційний

ук

вісник України. – К., 2015. – № 55. – С. 45–412.
11.

Про затвердження Змін до Положення про дистанційне

М.

навчання : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 761
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 64. – С. 516–518.

На

12.

Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих

навчальних закладів України в 2015 році : наказ Міністерства освіти і науки

ім.

України від 30.07.2015 р. № 822 // Офіційний вісник України. – К., 2015. –
№ 59. – С. 103–104.
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13.

Про затвердження Меморандуму про взаєморозуміння між

Кабінетом Міністрів України і Урядом Держави Катар про співробітництво в

галузі освіти і наукових досліджень : постанова Кабінету Міністрів України

від 8.09.2015 р. № 689 // Урядовий кур’єр. – К., 2015. – 18 верес. (№ 172). –
С. 4.
14.

Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, напрямів

підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути

виданий ваучер : наказ Мінсоцполітики України від 25.06.2015 р. № 661
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 65. – С. 220–223.
15.

Про затвердження Положення про вищі військові навчальні

заклади : наказ Міноборони України, положення від 27.05.2015 р. № 240
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 55. – С. 858–869.
16.

Про затвердження Положення про порядок реалізації права на

академічну мобільність : постанова Кабінету Міністрів України; положення

від 12.08.2015 р. № 579 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 66. –
С. 35–38.
17.

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної

грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних
закладів у 2015 році : наказ Міністерства освіти і науки України, Порядок від

ов

11.06.2015 р. № 616 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 56. – С. 183–
186.

18.

Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб,

ук

які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу

курсанта : постанова Кабінету Міністрів України; порядок, перелік від

45.

На

19.

М.

17.07.2015 р. № 506 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 60. – С. 44–

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства

щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року : наказ

ім.

Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747 // Спецвипуск
газети "Освіта України". – К., 2015. – Верес. (№ 9). – С. 84–114.
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20.

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства

щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від
30 червня 2015 року : наказ Міністерства освіти і науки України від

30.06.2015 р. № 690 // Спецвипуск газети "Освіта України". – К., 2015. –
Верес. (№ 9). – С. 2–83.
21.

Про затвердження Типового договору про надання освітніх

послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою :
постанова Кабінету Міністрів України; форма типового документа, договір

від 19.08.2015 р. № 634 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 70. –
С. 26–29.
22.

Про напрям підготовки і перелік спеціальностей фахівців у

галузі знань "Військові науки, національна безпека, безпека державного

кордону" за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і

магістра в Державній прикордонній службі України : наказ Міністерства

внутрішніх справ України від 02.07.2015 р. № 793 // Офіційний вісник
України. – К., 2015. – № 62. – С. 271–272.
23.

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів :

наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 758
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 62. – С. 275–276.

Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і

ов

24.

техніки : указ Президента України; склад колегіального органу від

18.06.2015 р. № 345 // Офіційний вісник Президента України . – К., 2015. –

ук

№ 15. – С. 36–41.
25.

Про утворення Національного агентства із забезпечення якості

М.

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

Вища освіта за кордоном

ім.

На

// Вища школа. – К., 2015. – № 6. – С. 106–115.
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26.

Білінець М. Ю. Ендаумент-фонд як альтернативне джерело

фінансування вищої освіти / М. Ю. Білінець // Бізнес Інформ. Структурний
рух глобалізації світової економіки. – Х., 2015. – № 3. – С. 35–39.
27.

Бондар Т. І.

Етапи

розитку

інклюзивної

освіти

в

США

/ Т. І. Бондар // Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2015. – Вип. 37. – С. 16–19.
28.

Велущак М. Я. Вимоги ринку праці США до фахівців з

міжнародного бізнесу / М. Я. Велущак // Науковий вісник Ужгородського

національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород,
2014. – Вип. 32. – С. 37–39.
29.

Гайдученко Л. B.

/ Л. B. Гайдученко

Сучасна

// Компаративні

україністика

дослідження

в

Німеччині

слов’янських

мов

і

літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – К., 2013. – Вип. 21. –
С. 14–22.

У статті здійснено огляд сучасного стану україністики у вищих закладах

освіти Федеративної республіки Німеччина. На основі актуальної інформації про

викладання та вивчення української мови, літератури та культури у вишах ФРН
висвітлено

основні

здобутки

та

сформульовано

перспективи

розвитку

україністики в Німеччині.

Гардашук Т. В.

ов

30.

університету

Екоосвіта

/ Т. В. Гардашук,

та

освітнє

Я. І. Мовчан

середовище:

// Науковий

місія

вісник

Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Гуманітарні студії. – К., 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 136–142.

ук

Досліджено роль університетів у здійсненні екологічної освіти та

екологізації освітнього процесу, розглянуто особливості екоосвітніх практик в

М.

університетах, зокрема практики організації освітнього середовища, яким є
університетський кампус (університетське містечко). Проаналізовано концепцію

На

"зеленого",

або

"збалансованого",

кампусу.

Обґрунтовано

необхідність

трансформації успішності окремих проектів у системні інституціональні зміни.

Головій Л. В. Адміністративно-правові аспекти акредитації у

ім.

31.

сфері вищої освіти: зарубіжний досвід / Л. В. Головій // Науковий вісник
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Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Право. – К., 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 203–208.

У статті досліджується проведення акредитації навчальних закладів у

США, розглянуто види акредитації та стандарти, яким повинні відповідати
навчальні заклади та програми, що підлягають акредитації.

32.

Горішна Н. М. Особливості організації та функціонування

післядипломної освіти соціальних працівників у США / Н. М. Горішна
// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка.
Соціальна робота. – Ужгород, 2015. – Вип. 36. – С. 42–45.
33.

Данилова Т. В. Філософсько-освітні концепції кінця XIX –

початку XX століття / Т. В. Данилова // Науковий вісник Національного
університету біоресурсів і природокористування України. Гуманітарні
студії. – К., 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 156–161.

Здійснено спробу частково проаналізувати основні філософські концепції
освіти кінця XIX – першої половини XX століття.

34.

Закордонець Н. І.

післядипломної

освіти

/ Н. І. Закордонець

Закономірності

фахівців

// Наукові

сфери

записки

туризму

функціонування
в

Тернопільського

Швейцарії

національного

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. –

ов

Тернопіль, 2014. – № 1. – C. 174–180.
35.

Зварич І.

Історичний

розвиток

оцінювання

професійної

діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США / І. Зварич // Вища
школа. – К., 2015. – № 6 (131). – С. 59–68.

Зварич О. П. Підготовка фахівців до роботи з біженцями і

ук

36.

внутрішньо перемещеними особами: зарубіжний досвід / О. П. Зварич

М.

// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка.

На

Соціальна робота. – Ужгород, 2015. – Вип. 36. – С. 62–65.
Проаналізовано досвід підготовки фахівців у Центрі дослідження біженців

ім.

при Оксфордському Університеті, принцип роботи якого побудований на
забезпеченні постійної якості наукових академічних ресурсів колективу.
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37.

Зубок Ю. А.

востребованность

Молодые

на

рынке

специалисты:

труда

подготовка

/ Ю. А. Зубок,

и

В. И. Чупров

// Социологические исследования. – М., 2015. – № 5. – С. 114–122.
Критерием

эффективности

подготовки

и

использования

высококвалифицированных кадров на рынке труда является соответствие
выполняемой ими работы и специальности, приобретенной в вузе. На основе
результатов социологического исследования проводится анализ влияния на работу

молодых специалистов различных факторов, связанных как с подготовкой
специалистов, так и с коллизиями на российском рынке труда.

38.

Козырева О. А.

Теоретико-методологические

подходы

к

разработке концепции инклюзивного образования / О. А. Козырева // Alma
mater. Вестник высшей школы. – М., 2015. – № 8. – C. 11–17.
Представлены
концепции

теоретико-методологические

инклюзивного

образования,

подходы

закрепленного

и

к

разработке

гарантированного

Конституцией РФ, а также иными нормативными правовыми актами.

39.

Корнієнко В. Традиційні та сучасні форми та методи організації

навчальної діяльності бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики
(досвід

США)

/ В. Корнієнко

// Науковий

вісник

Ужгородського

національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород,

ов

2014. – Вип. 33. – С. 63–66.

Розглянуті основні сучасні тенденції в розвитку американської теорії й

практики навчання у вищій школі.

40.

Куропятник А. И. Социологическое образование: контексты

ук

модернизации

/ А. И. Куропятник

// Вестник

Санкт-Петербургского

университета. Психология. Социология. Педагогика. Сер. 12. – СПб., 2015. –

М.

Вып. 1. – С. 168–175.

Рассматривается

как

часть

подсистемы

высшего

образования,

На

представляющей собой разновидность социальной практики.

41.

світу

студентів

ім.

картинах

Кушмар Л. В. Збіги та розбіжності у мовній та концептуальній

асоціативного

економічних

експерименту)

спеціальностей

/ Л. В. Кушмар

(на

матеріалі

// Психолінгвістика :
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психологія, мовознавство, соціальні комунікації. – Переяслав-Хмельницький,
2015. – Вип. 17. – С. 194–204.
42.

Лопуха А. Д. Современные проблемы российского образования и

традиционный вопрос "Что делать?" / А. Д. Лопуха, Т. Л. Лопуха // Alma
mater. Вестник высшей школы. – М., 2015. – № 8. – C. 116–120.

Анализ реальных существующих в российском образовании проблем.

43.

Мельник Н. І. Принципи адаптації національних професійних

стандартів педагогічної освіти до європейської кваліфікаційної рамки: досвід

країн Західної Європи / Н. І. Мельник // Науковий вісник Миколаївського

державного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. –
Миколаїв, 2015. – Вип. 2. – С. 131–135.
44.

Мудрак В. І. Філософсько-освітні підходи до реалізації фахової

компетентності особистості в системі вищої освіти як співвідношення

"особистість – інформація – знання" / В. І. Мудрак // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Гуманітарні студії. – К., 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 150–156.
Проаналізовано

сучасні

підходи

до

співвідношення

"особистість

–

інформація – знання" на теренах вищої освіти, які розгортаються як
інформаційне забезпечення фахової компетентності в системі останньої.

Новикова Г. П.

ов

45.

Проблемы

социально-культурного

формирования речевой личности студента как будущего профессионала в
процессе

языкового

образования

/ Г. П. Новикова

// Психолінгвістика :

психологія, мовознавство, соціальні комунікації. – Переяслав-Хмельницький,

ук

2015. – Вип. 17. – С. 110–118.
Осипов А. М.

доступности

Институциональные

образования:

М.

46.

концепция

и

барьеры

и

региональная

механизмы
динамика

/ А. М. Осипов, Н. А. Матвеева // Социологические исследования. – М.,

Публикация посвящена проблеме воспроизводства социального неравенства

ім.

На

2015. – № 7 (375). – С. 37–48.

в сфере образования. Определяются основные механизмы социального расслоения в
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образовании.

Предлагаются

стратегии

управления

образовательным

неравенством через социальные взаимодействия в рамках государственной
политики.

47.
студентів

Симоненко С. О. Нові підходи до організації самостійної роботи
у

вищих

/ С. О. Симоненко

навчальних

// Педагогічні

закладах

науки:

Великобританії

теорія,

історія,

та

США

інноваційні

технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 26–33.
48.

Сідун Л. Ю. Вирішення освітніх проблем національних меншин

у вищій школі США / Л. Ю. Сідун // Науковий вісник Ужгородського

національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород,
2014. – Вип. 34. – С.184–186.
49.
покушение

Смолин О. Н. Высшее образование: борьба за качество или
на

человеческий

потенциал?

(статья 1)

/ О. Н. Смолин

// Социологические исследования. – М., 2015. – № 6 (374). – С. 91–101.

Анализ состояния высшего образования в современной России. Автор
обращает внимание на усилия властей подменить проблему повышения качества
обучения вопросом о снижении количества студентов, в чём больше минусов, чем
плюсов.

50.

Стойка О. Я. До питання про можливості використання досвіду

ов

США з підвищення якості вищої освіти в Україні / О. Я. Стойка // Науковий
вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна
робота. – Ужгород, 2014. – Вип. 32. – С. 187–189.
51.

Стрельцова Я. Р. Высшая школа во Франции : проблемы и

ук

тенденции (оценка французских специалистов) / Я. Р. Стрельцова // Мировая
экономика и международные отношения. – М., 2015. – № 5. – С. 52–64.

М.

Рассматриваются некоторые проблемы высшего образования во Франции.

Анализируются современные тенденции и перспективы его развития, а также

На

политика, проводимая нынешней властью в отношении молодежи. Приводятся
оценки современного состояния высшей школы известными французскими

ім.

социологами – специалистами в области молодежной политики. Прослеживаются
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аналогии с проблемами российской системы высшего образования, в частности
высших коммерческих школ.

52.

Товканець Г. В. Особливості становлення вищої економічної

освіти в Чехії і Словаччині у XX столітті / Г. В. Товканець // Науковий вісник

Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. –
Ужгород, 2015. – Вип. 36. – С. 42–45.
53.

Товкань Г. В. Тенденції розвитку європейської вищої освіти на

початку XXI століття / Г. В. Товкань // Науковий вісник Мукачівського

державного університету. Педагогіка та психологія. – Мукачево, 2015. –
Вип. 1. – С. 39–48.
54.

Третько В. В.

Взаємозв’язок

дослідницько-орієнтованого

навчання і викладання у вищій школі Великої Британії / В. В. Третько

// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка.
Соціальна робота. – Ужгород, 2015. – Вип. 36. – С. 179–183.
55.

Третько В. В.

Загальна

характеристика

сучасної

системи

професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії

/ В. В. Третько // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 33–41.
56.

Чайковська Г. Б. Екологічна освіта студентів педагогічних

ов

вишів у країнах Західної Європи / Г. Б. Чайковська // Науковий вісник

Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. –
Ужгород, 2015. – Вип. 37. – С. 195–198.
57.

Чувгунова О. А. Реализация исследовательского потенциала

// Вестник

Санкт-Петербургского

М.

ук

студентов в условиях образовательного процесса вуза / О. А. Чувгунова
университета.

Сер. 12.

Психология.

Социология. Педагогика. – СПб., 2015. – Вып. 1. – С. 78–86.
Цель

исследования

–

выявление

На

реализации исследовательского

взаимосвязей

между

потенциала студентов,

показателями

оценками научных

ім.

руководителей и характеристиками когнитивной сферы студентов. Описаны
критерии

и

апробирована

технология

оценки

уровня

реализации
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исследовательского потенциала в процессе вузовского обучения на примере

магистрантов факультета психологии и исторического факультета СПбГУ
(N = 54). Осуществлен анализ научной продуктивности студентов и особенностей
оценок исследовательского потенциала студентов их научными руководителями.

58.

Шишов С. Е. Основные тенденции развития педагогического

образования

в

Западной

Европе

/ С. Е. Шишов,

А. Е. Абылкасымова

// Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт. – М., 2015. –
№ 6. – С. 19–21.

Тенденции развития в рамках выполнения проекта "Казахстан – 2050".

59.

Шкерина Л. В.

Организационно-методические

условия

формирования компетенций педагога в процессе теоретической подготовки в

вузе / Л. В. Шкерина // Alma mater. Вестник высшей школы. – М., 2015. –
№ 8. – C. 36–40.

Обоснованы

необходимость

и

возможность

ориентации

вузовских

программ бакалавриата на более результативное использование потенциала
дисциплин

теоретической

подготовки

студентов

для

формирования

их

компетенций. Выявлены организационно-педагогические условия, способствующие
решению указанной задачи.

60.

Shevchenko L. S. Endowment funds and social justice in education

ов

/ L. S. Shevchenko // Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. – № 7. –
C. 325–331.

Шевченко Л. С. Ендавмент-фонди і соціальна справедливість в

ук

освітній сфері.

Андреєва М. Теоретико-методичні основи підготовки викладачів

М.

61.

Вища освіта в Україні

ВНЗ до розвитку соціальної компетенції студентів з особливими потребами в

На

умовах інтегрованого освітнього середовища / М. Андреєва // Гуманізація
навчально-виховного процесу. – Слов’янськ, 2015. – Спецвип. 15, ч. 1. –

ім.

С. 19–25.

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

62.

Бачинська К. Незалежні та багаті. Кабінет Міністрів підтримав

фінансову автономію українських вищих навчальних закладів / К. Бачинська,
Г. Рудик // Україна молода. – К., 2015. – 8 верес. (№ 117). – С. 13.

Відтепер українські університети в межах реформи мають отримати
фінансову, академічну та організаційну автономію.

63.

Баша І. М. Моделювання розвитку освітніх послуг національних

ВНЗ / І. М. Баша // Вісник Хмельницького національного університету.
Економічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 2, т. 1. – С. 175–179.

Сформульовані основні етапи побудови економетричної моделі розвитку
освітніх послуг національних ВНЗ.

64.

Бех І. Д.

Державницьке

виховання

як

суспільно-освітній

пріоритет / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – К., 2015. – № 2 (87). – С. 14–
17.
65.

Білоцерківська H. Г. Правове регулювання якості вищої освіти

України в умовах її реформування / H. Г. Білоцерківська // Збірник наукових
праць

Харківського

національного

педагогічного

університету

імені

Г. С. Сковороди. Право. – Х., 2014. – Вип. 22. – С. 16–20.
66.

Бовсунівська Т. Реформа вищої освіти в Україні як нездоланна

проблема / Т. Бовсунівська // Віче. – К., 2015. – № 14 (394). – С. 25–27.

ов

Публікація присвячена проблемі вищої освіти: пропонуються засади

переходу на креативну вищу освіту та альтернативні способи викладання.

Основний принцип – вибір студента, на ньому будуються навчальний план та
навантаження. Відбір викладачів за рейтингом, індексом цитування та списком

ук

праць.

67.

Бовсунівська Т.

Ставка

на

креативність

/ Т. Бовсунівська

М.

// День. – К., 2015. – 9 верес. (№ 162). – С. 8.

На

Як подолати системний занепад вищої освіти.

68.

Бондар І. С. Компетентнісний підхід як сучасний інструмент

державного управління розвитком вищої освіти в Україні / І. С. Бондар

ім.

// Інвестиції : практика та досвід. – К., 2015. – № 8. – С. 112–115.
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Проаналізовано інтерпретації терміну "компетентність" в довідковій
літературі. Зроблено акцент на основних видах компетенції, виділено інноваційні
види освітніх технологій. Доведено необхідність впровадження передових

інноваційних ідей, пов’язаних з переорієнтацією всього освітнього процесу,

використання сучасного дизайну та інформаційно-комунікаційних технологій та
використання мультимедія і їх вплив на формування вмінь і навичок студентів.

69.

Василенко Н. В. Сучасні підходи концепції інклюзивної освіти в

Україні: нормативно-правове забезпечення / Н. В. Василенко // Наукові
записки Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка. Педагогіка. – Тернопіль, 2014. – № 4. – C. 3–9.

Розглянуто поняття "інклюзія". Проаналізовано сутність і зміст існуючих
підходів в організації інклюзивної освіти.

70.

Вашків Л. П. Кейс-метод як засіб активізації навчального

процесу майбутніх економістів / Л. П. Вашків, О. П. Вашків // Наукові
записки Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка. Педагогіка. – Тернопіль, 2014. – № 1. – C. 192–196.

Розглядаються практичні аспекти застосування кейс-методу у процесі
вивчення питань соціальної відповідальності бізнесу. Деталізується ситуаційна

вправа на рівні її складових елементів. Характеризуються особливості кейсметоду та його переваги у порівнянні з традиційними формами навчання.

ов

Пропонується сценарій конкретної ситуаційної вправи "Хліб наш насущний",
підготовлений в результаті участі авторів у державній програмі "Українська
ініціатива", за якою передбачалось стажування на підприємствах Німеччини.

71.

Вдовиченко А. Де новації в атестації? Сучасні інформаційні

ук

технології в оцінці наукового рівня фахівців / А. Вдовиченко, П. Єрмаков,

М.

М. Єрмаков // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 12–18 верес. (№ 33). – С. 11.

Нинішня система атестації науковців не сприяє, а, навпаки, істотно

гальмує поступальний розвиток наукової діяльності в Україні. Державний

На

контроль з боку Вищої атестаційної колегії МОН України втратив своє головне

ім.

призначення – сприяти підвищенню якості кадрового наповнення наукової галузі.
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72.

Вербицька В. І. Проблеми системного забезпечення якості

навчання в вищих навчальних закладах / В. І. Вербицька // Науковий вісник

Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. –
Ужгород, 2014. – Вип. 32. – С. 39–40.
73.

Галата С.

"Конституція"

Могилянки.

НаУКМА

розробляє

стратегію розвитку університету / С. Галата // Освіта України. – К., 2015. –
7 верес. (№ 36). – С. 6.
Президент

Києво-Могилянської

академії

А. Мелешевич

представив

"чорновик" стратегії розвитку вишу трудовому колективу.

74.

Гирич В. В. Роль інтерактивних методів навчання в розвитку

комунікативної компетентності студентів економічного напряму на заняттях

української мови (за професійним спрямуванням) / В. В. Гирич // Педагогічні

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). –
С. 217–223.
75.

Головко С. Г. Інноваційна освітня діяльність як необхідна умова

якісної підготовки майбутніх правників / С. Г. Головко // Юридичний вісник
"Повітряне і космічне право". – К., 2015. – № 2 (35). – C. 161–164.
76.

Губерська Н. Л. Основні етапи розвитку нормативно-правового

регулювання адміністративно-процедурної діяльності у сфері вищої освіти в

ов

Україні / Н. Л. Губерська // Адміністративне право і процес. – К., 2015. – № 1
(11). – С. 261–268.

Визначено основні етапи розвитку нормативно-правового регулювання

адміністративно-процедурної діяльності у сфері вищої освіти в Україні,

ук

проаналізовано їх зміст і значення. Розглянуто сучасний стан правового

забезпечення процедурної діяльності у сфері вищої освіти та окреслено основні

77.

М.

напрямки його вдосконалення.

Демська О. М. Лексика і лексикологія, або про лексикологію як

На

університетську

дисципліну

/ О.М. Демська

// Наукові

записки

ім.

Національного університету "Києво-Могилянська академія". – К., 2014. –
Т. 164 : Філологічні науки [Мовознавство]. – С. 28–32.
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Присвячено загальній проблемі статусу лексикології як наукового напряму і

навчальної дисципліни в сучасному вищому навчальному закладі України;
зосереджено увагу на зв’язках лексикології з лексикографією та граматикою.

78.

Дишко О. Л. Сучасний стан формування готовності бакалаврів з

туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг

/ О. Л. Дишко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 245–250.
79.
вищої

Драч І. І. Андрагогічні засади підготовки магістрантів педагогіки

/ І. І. Драч

// Науковий

вісник

Ужгородського

національного

університету. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Вип. 33. –
С. 63–66.

Розкрито особливості використання інноваційних педагогічних технологій.

80.

Дьякон А. А. Формування конкурентних переваг національної

системи вищої освіти / А. А. Дьякон // Теорії мікро-макроекономіки. – К.,
2013. – Вип. 41. – С. 181–190.
81.

Животівська Д. Діяльність фізико-математичних товариств на

терені України в другій половині XIX – на початку XX століть : історіографія

/ Д. Животівська // Наукові записки з української історії. – ПереяславХмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 156–164.

ов

З історії українських наукових товарист: становлення і перші роки

діяльності

Київського фізико-математичного товариства

при Київському

університеті (1889–1919).

82.

Завражна О. М. Аналіз результатів моніторингу професійної

ук

діяльності

випускників

спеціальності

фізика

/ О. М. Завражна,

А. І. Салтикова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –

83.

На

систем

М.

Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 251–259.
Загребельний С. Л.

управління

Порівняльний

навчанням

MOODLE

аналіз
І

автоматизованих

"UNIVERSYS

WS"

ім.

/ С. Л. Загребельний, А. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 409–415.
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Здійснено

порівняльний

аналіз

автоматизованих

систем

управління

навчальним процесом, зокрема: систем управління навчанням "Moodle" та
"Universys WS". Окреслено можливості, які надають розглянуті системи
студентам та викладачам. Описано властивості даних систем. На основі огляду
зазначених систем складено загальну характеристику для всіх автоматизованих
систем управління навчанням.

84.

Земка О. І. Формування інформаційних дослідницьких умінь у

майбутніх учителів української мови і літератури / О. І. Земка // Педагогічні

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). –
С. 267–273.
85.
складові

Карпенко Ю. М. Імідж вищого навчального закладу: основні
та

проблеми

формування

/ Ю. М. Карпенко,

Н. Л. Карпенко

// Науковий вісник Полісся. – Чернігів, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 118–124.

Розглядаються складові іміджу вищого навчального закладу, проведено

дослідження відомості та сприйняття абітурієнтами вищих навчальних закладів
чернігівського регіону, виділені основні аспекти іміджу, на які можливо спиратися
при формуванні образу ВНЗ.

86.

Кінаш І. П. Сучасний стан інфраструктурного забезпечення

освіти України / І. П. Кінаш // Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. –

ов

№ 7 (169). – С. 259–262.
87.

Клочкова Т. І. Ризик-менеджмент: теорія і практика української

вищої школи / Т. І. Клочкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 415–423.

ук

Визначено та охарактеризовано ризики української вищої школи на основі

застосування таких теоретичних методів як аналіз, порівняння, класифікація та

88.

М.

узагальнення наукової літератури, законодавчої бази.

Кобрій О. М.

Соціальні

чинники

загальнопедагогічної

На

підготовки вчителя в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
/ О. М. Кобрій

// Наукові

записки

Тернопільського

національного

ім.

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. –
Тернопіль, 2014. – № 1. – C. 26–31.
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Проаналізовано суспільні причини змін наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у
трактуванні змісту та досвіду загальнопедагогічної підготовки вчителя, її

відповідності його майбутній фаховій діяльності. Соціальними чинниками такої

підготовки в окреслений період були поширення гуманістичних поглядів та
демократичних перетворень у вищій освіті, розвиток у ній політехнічного

напряму, відродження української національної ідеї, виникнення соціопедагогічних
комплексів тощо.

89.

Козаченко І. В. Технологічна готовність учителя іноземної мови

(англійської) до професійної діяльності / І. В. Козаченко // Педагогічні науки:
теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 146–154.
90.

Кондрашихін А. Б.

Методологічні

аспекти

ідентифікації

кафедри у просторі вищої школи / А. Б. Кондрашихін // Теорії мікромакроекономіки. – К., 2013. – Вип. 41. – С. 7–20.

Розглянуто структуру територіального розподілу кафедр зі спеціальності

"Фінанси і кредит" по місту Києву. Запропоновано методологію відбору

показників для оцінки територіальної організації вищої освіти з використанням
поширених даних й інформаційних ресурсів. Перелік вишів Києва, які пропонували

послуги зі спеціальності "Фінанси і кредит" та ідентифікаційні показники по
м. Києву у вступній кампанії 2013 р.

91.

Концепція раціонального структурування знань у системі

ов

дистанційного навчання // Вища школа. – К., 2015. – № 4/5 (130). – С. 76–86.

Викладено зміст освітньої складової програми з підготовки доктора

філософії на основі Національної рамки кваліфікації.

92.

Корніяка О. М.

Особливості

професійного

самоздійснення

ук

викладача вищої школи / О. М. Корніяка // Психолінгвістика : психологія,

М.

мовознавство, соціальні комунікації. – Переяслав-Хмельницький, 2015. –
Вип. 17. – С. 74–81.

На

93.

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

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

ім.

Золоту середину між реалізацією вишем права на автономію і необхідністю

дбати про здоров’я української молоді намагалися знайти учасники міжвідомчої
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робочої групи з модернізації системи фізичного виховання у вищих навчальних
закладах.

94.
майбутніх

Кочина В. В. Зміст поняття "культура професійного спілкування"
інженерів-педагогів

транспортної

галузі

/ В. В. Кочина

// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. –
№ 1 (45). – С. 273–282.
95.

Кравченко Ю. Концепція раціонального структурування знань у

системі дистанційного навчання / Ю. Кравченко // Вища школа. – К., 2015. –
№ 4/5 (130). – С. 76–86.

Викладено зміст освітньої складової програми з підготовки доктора
філософії на основі Національної рамки кваліфікації.

96.
закладів

Кузнецова Т. О. Конкурентоспроможність вищих навчальних
у

контексті

Хмельницького

освітніх

національного

реформ

/ Т. О. Кузнецова

університету.

Економічні

// Вісник
науки. –

Хмельницький, 2015. – № 2, т. 2. – С. 301–305.

В умовах проведення реформ на ринку освітніх послуг достатньо гостро

постає питання конкуренції між вищими навчальними закладами, що спонукає їх

до розвитку матеріально-технічної бази, покращення якості освітніх послуг,
вдосконалення кадрової політики, якісного освітнього менеджменту.

Курок В. П. Мотиваційно-ціннісна орієнтація на використання

ов

97.

історичного досвіду в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів
/ В. П. Курок, Б. О. Шевель, С. С. Медвідь // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 292–298.

ук

Наведено результати анкетування викладачів ВНЗ та студентів з метою

визначення частоти використання ними історичного досвіду в навчальному

М.

процесі. Обґрунтовано доцільність упровадження спецкурсу "Історія інженернопедагогічної освіти України" в систему підготовки майбутніх інженерів-педагогів.

На

Визначено труднощі, що виникають під час використання історичного досвіду та
причини, що заважають упроваджувати його в навчальний процес.

Кушмар Л. В. Збіги та розбіжності у мовній та концептуальній

ім.

98.

картинах

світу

студентів

економічних

спеціальностей

(на

матеріалі
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асоціативного

експерименту)

/ Л. В. Кушмар

// Психолінгвістика :

психологія, мовознавство, соціальні комунікації. – Переяслав-Хмельницький,
2015. – Вип. 17. – С. 194–204.
99.

Левченко Л. С. Розвиток професійно творчої самореалізації

особистості педагога та студента / Л. С. Левченко // Педагогічні науки:
теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 298–306.
100. Лещак Т. В.

Становлення

світської

педагогічної

освіти

у

Львівському університеті в останній третині ХІХ століття / Т. В. Лещак
// Наукові

записки

Тернопільського

національного

педагогічного

університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. – Тернопіль, 2014. –
№ 1. – C. 31–35.

Розглянуто причини і передумови становлення світської педагогічної
підготовки студентів Львівського університету у контексті загальноєвропейських

освітніх процесів. Проаналізовано номенклатуру теоретичних і практичних курсів
педагогічного циклу, що пропонувалися для вивчення студентам філософського
факультету в останній третині ХІХ століття.

101. Лиховид І.

Кабмін

звільнив

Ігоря

Лікарчука

/ І. Лиховид

// День. – К., 2015. – 23 верес. (№ 172). – С. 2.

Міністерство освіти та науки переконує, що ЗНО–2016 попри все

ов

відбудеться: на це у бюджеті закладають 240 мільйонів гривень.

102. Лікарчук І. Чи буде ЗНО–2016? / І. Лікарчук ; інтерв’ю вела

О. Онищенко // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 5–11 верес. (№ 32). – С. 1, 11.

Нинішнього року система незалежного тестування зробила великий крок у

ук

розвитку. Багато нововведень, багато планів на майбутнє. Але останні події
навколо Центру тестування неабияк здивували й занепокоїли. Особливо тих, хто

М.

вступав до вищих навчальних закладів. Проте й майбутнім випускникам не легше.
Вони стоять на низькому страті й не розуміють: що буде далі зі ЗНО? До чого

На

готуватися? Адже підготовка до іспитів починається вже тепер. Про це газета
запитала директора Українського центру оцінювання якості освіти І. Лікарчука.

ім.

103. Макаренко О. М. Психолінгвістичні особливості та порушення в

умовах

освітнього

стресу

/ О. М. Макаренко,

А. О. Андрейчева
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// Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації. –
Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 104–115.

Описано психолінгвістичні та нейролінгвістичні особливості та порушення.
Проаналізовано вплив освітнього стресу на психолінгвістичні порушення.

104. Матат Д. Технотренди й освіта / Д. Матат // Освіта України. – К.,
2015. – 31 серп. (№ 35). – С. 10–11.

Про Міжнародну науково-практичну конференцію "Відкрите освітнє есередовище сучасного університету", яка відбулася у Київському університеті
імені Бориса Грінченка.

105. Миколюк О.

Новий

навчальний

рік:

зміни

/ О. Миколюк

// День. – К., 2015. – 17 верес. (№ 168). – С. 8.

МОН готує окремий статус для студентів-кримчан, дає вишам фінансову
автономію і відкриває школи.

106. Миленкова Р. В. Професійно-педагогічна культура викладача
ВНЗ економічного профілю як складова його професійної компетентності
/ Р. В. Миленкова

// Педагогічні

науки:

теорія,

історія,

інноваційні

технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 331–338.

107. Михайлов В. Стан і проблеми вищої геологічної освіти в Україні

/ В. Михайлов, С. Вижва // Вісник Київського національного університету

ов

імені Тараса Шевченка. Геологія. – К., 2014. – Вип. 3. – С. 61–67.

Розглянуто питання удосконалення вищої геологічної освіти України з

урахуванням загальносвітових вимог до освітянського процесу. Проаналізовано

результати вступних кампаній останніх років, перспективи працевлаштування

ук

випускників геологічних ВНЗ України. Запропоновано шляхи підвищення якості
геологічної освіти, уміння і навичок студентів і випускників геологічних ВНЗ.

М.

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

розслідування корупційних схем щодо іноземців-контрактників Службу

С. 2.

109. Мороз С. А. Порядок та умови вступу до аспірантури як елемент

ім.

На

безпеки / Т. Моісеєва // Урядовий кур’єр. – К., 2015. – 28 верес. (№ 178). –

правового механізму державного управління якістю трудового потенціалу
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вищих навчальни закладів / С. А. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. –
К., 2015. – № 10. – С. 106–110.

Подаються результати критичного аналізу змісту проекту Положення про

порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в
аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових

установ) та розглядаються напрями його удосконалення. Крім того, стаття
містить пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування правового

механізму державного управління якістю підготовки фахівців на науковому рівні
вищої освіти в частині удосконалення норм порядку та умов вступу до
аспірантури.

110. Отрощенко Л. С. Професійно-педагогічна

компетентність

викладача як умова ефективного дидактичного процесу у ВНЗ економічного
профілю / Л. С. Отрощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 346–354.

111. Панасевич Д. Новий закон України "Про вищу освіту", або
навіщо п’яте колесо до воза? / Д. Панасевич // Вища школа. – К., 2015. – № 6
(131). – С. 20–36.

Відзначається термінологічна та понятійна некоректність, відсутність
єдиної методології щодо формування структури та змісту закону.

ов

112. Парсяк В. Заохочення персоналу вищих навчальних закладів до
підвищення якості освітніх послуг / В. Парсяк, К. Парсяк // Економіст :

літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – К., 2015. – № 6
(344). – С. 4–7.

ук

У контексті розширення меж економічної автономії вищих навчальних

закладів викладено пропозиції щодо використання економічної мотивації персоналу

М.

до підвищення якості освітніх продуктів, які пропонуються ринку.

113. Петриків В. І. Особливості викладання історичних дисциплін у

На

ВНЗ України (50–60-ті рр. XX ст.) / В. І. Петриків // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. –

ім.

Ужгород, 2015. – Вип. 36. – С. 135–138.
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114. Поліщук Т.

Підвищення

здатності

до

працевлаштування

випускників ВНЗ / Т. Поліщук // Вища школа. – К., 2015. – № 4/5 (130). –
С. 99–106.

115. Ріжик Р. Еволюція наукового та технологічного забезпечення
комп’ютеризації навчання у вищих навчальних закладах України в другій

половині XX – на початку XXI століття / Р. Ріжик // Наукові записки з

української історії. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 240–249.
116. Садова Т. Особливості взаємодії викладача і студентів у
педагогічному

процесі

/ Т. Садова

// Гуманізація

навчально-виховного

процесу. – Слов’янськ, 2015. – Спецвип. 15, ч. 2. – С. 24–31.
117. Совершенна І.

Патентно-ліцензійна

політика

університетів

України як фактор підвищення їх конкурентоспроможності / І. Совершенна
// Управлінські інновації. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 42–48.

Проаналізовано світовий і український досвід управління патентноліцензійною

діяльністю

університетів

з

точки

зору

підвищення

їх

конкурентоспроможності.

118. Сопілко І. М. Інновації в юридичній освіті / І. М. Сопілко

// Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". – К., 2015. – № 2 (35). –
C. 157–160.

ов

119. Сподін Л. А. Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти

в Україні / Л. А. Сподін // Науковий вісник Національного університету

біоресурсів і природокористування України. Гуманітарні студії. – К., 2014. –
Вип. 203, ч. 1. – С. 143–158.

ук

Проаналізовано основні чинники існуючого стану, окремих тенденцій

розвитку та шляхів удосконалення якості вищої освіти в Україні. Наведено перелік

М.

заходів щодо можливих механізмів здійснення дієвої політики України в системі
вищої освіти шляхом її реорганізації з метою створення передумов переходу з

120. Субіна О. Забезпечення якості освіти при підготовці викладачів

ім.

На

кризової на інноваційну модель сталого розвитку суспільства.

гуманітарних спеціальностей / О. Субіна // Вища школа. – К., 2015. – № 6
(131). – С. 37–48.
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121. Сухова Н. М. Тенденції сучасної освіти: перспективи для реформ
освітнього процесу в Україні / Н. М. Сухова // Вісник Національного

авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – К., 2015. – № 1. –
С. 127–130.

Розглядаються основні тенденції освіти XXI століття і перспективи
реформування вітчизняної освіти.

122. Сущенко Л. О. Зміст і специфіка організації дослідницька
орієнтованої практики майбутніх педагогів у просторі Малої академії наук

України / Л. О. Сущенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 363–371.

123. Тарнавська Т. Реорганізація системи вищої освіти в УСРР на

початку 1920-х років (за матеріалами часопису "Путь просвещения" 1922–
1926 роки) / Т. Тарнавська // Вища школа. – К., 2015. – № 6 (131). – С. 91–
102.

124. Тихомиров С. В. Особливості розвитку професійних ціннісних
орієнтацій соціальних педагогів у системі післядипломної педагогічної

освіти / С. В. Тихомиров // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 371–376.

125. Товканець О. С. Методологічні аспекти професійної діяльності

ов

педагога вищої школи / О. С. Товканець // Науковий вісник Ужгородського

національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород,
2015. – Вип. 36. – С. 176–178.
126. Тодоров І.

Освіта

поза

фокусом

/ І. Тодоров,

Ю. Бобало,

ук

С. Леп’явко, І. Пилипенко ; підгот. Роман Гривінський // День. – К., 2015. –

М.

4–5 верес. (№ 159/160). – С. 18.

Чи встигає ТБ реагувати на нові виклики у вищій школі, – думка експертів.

"...Однак не всі освітні новації були сприйняті суспільством та експертним

На

середовищем позитивно. Багато запитань викликало рішення Міністерства

ім.

освіти та науки дозволити вузам самостійно вибирати форму і зміст викладання
дисциплін гуманітарного циклу (див. статтю "Історія – поза розкладом" у № 103
від 16 червня ц. р.). Одним із перших рішення про скасування обов’язкового
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викладання історії України та української мови прийняв КНУ імені Тараса
Шевченка".

127. Третько В. В.

Перспективи

розвитку

системи

професійної

підготовки магістрів міжнародних відносин в Україні / В. В. Третько

// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка.
Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Вип. 33. – С. 200–203.

128. Трішкіна Н. Удосконалення управління вищими навчальними

закладами на засадах маркетингу / Н. Трішкіна // Управлінські інновації. –
Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 177–183.

129. Тулашвілі Ю. Й. Модель багаторівневого модульного навчання
для підготовки інженерних кадрів / Ю. Й. Тулашвілі // Науковий вісник

Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. –
Ужгород, 2015. – Вип. 36. – С. 185–188.

130. Турчак О. М. Дослідження якісних і кількісних показників
мовленнєвої тривожності в усному мовленні студентів у ситуаціях емоційної

напруги / О. М. Турчак // Психолінгвістика : психологія, мовознавство,

соціальні комунікації. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 143–
152.

131. Федьович О. М. Модель формування професійного інтересу

ов

майбутніх учителів фізики / О. М. Федьович // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 385–191.

132. Фещенко І. С. До питання про організаційно-правові засади

інспектування навчальних закладів України / І. С. Фещенко // Науковий

ук

вісник Національного університету біоресурсів і природокористування

М.

України. Право. – К., 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 263–268.

Висвітленно одну з актуальних проблем адміністративного права щодо

реалізації державної політики в галузі освіти України, зокрема, здійснення

На

інспекційної діяльності у навчальних закладах. Розглядається питання публічного

ім.

адміністрування сфери освіти Державною інспекцією навчальних закладів
України.
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133. Харківська А. А. Діагностика внутрішнього середовища ВНЗ
/ А. А. Харківська

// Науковий

вісник

Мукачівського

державного

університету. Педагогіка та психологія. – Мукачево, 2015. – Вип. 1. – С. 88–
93.

134. Чекаловська Г. З. Пропозиція освітніх послуг на національному

та глобальному рівнях / Г. З. Чекаловська // Сталий розвиток економіки. –
Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 66–78.

Реформи в освіті, на порозі яких стоїть Україна, передбачають значні
зміни умов функціонування ВНЗ. Це дозволяє розглядати вищу школу як інститут
держави і одночасно як інститут ринкової економіки, що забезпечує безперервне
надання широкого спектру освітніх послуг різним суб’єктам.

135. Черкашин Д. К. Законодавче регулювання вищої освіти в

Україні / Д. К. Черкашин // Науковий вісник Національного університету

біоресурсів і природокористування України. Право. – К., 2014. – Вип. 197,
ч. 2. – С. 220–226.

Визначено напрями подальшого вдосконалення і розвитку правової бази
вищої освіти та проведено комплексний аналіз Закону України "Про вищу освіту".

136. Чикаренко І. А. Дистанційна освіта посадових осіб місцевого

самоврядування з питань децентралізації влади та розвитку місцевого
/ І. А. Чикаренко

ов

самоврядування

// Аспекти

публічного

управління. –

Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 67–74.

137. Чміль Н. С. Теоретичні аспекти формування професійного

мовлення

у

студентів

/ Н. С. Чміль

// Психолінгвістика :

психологія,

ук

мовознавство, соціальні комунікації. – Переяслав-Хмельницький, 2014. –
Вип. 16. – С. 174–183.

М.

138. Шаркова І. М. Новели в законодавстві України, які визначають

організаційно-правові

засади

забезпечення

якості

вищої

освіти

139. Швець Т. А. Використання сучасних інформаційних технологій

ім.

На

/ І. М. Шаркова // Юридична наука. – К., 2015. – № 6. – С. 35–40.

у процесі формування комунікативної компетенції студентів / Т. А. Швець
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// Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації. –
Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 239–249.
140. Шевченко А. В.
формуванні

фахової

/ А. В. Шевченко

Проектування

компетентності

// Науковий

вісник

навчального

майбутніх

процесу

офіцерів

Ужгородського

по

тилу

національного

університету. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2015. – Вип. 36. –
С. 206–208.

141. Шевченко А. І. Самостійна робота магістрантів-управлінців
освітою як засіб формування дослідницької культури / А. І. Шевченко

// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. –
№ 1 (45). – С. 423–430.

Охарактеризовано різні види та форми самостійної роботи майбутніх
менеджерів освіти в процесі їх професійної підготовки у магістратурі ВНЗ.

Зокрема, проаналізовано метод проблемного навчання, метод випереджаючої
самостійної

роботи

та

пошуковий

(дослідницький)

метод.

Розглянуто

особливості впровадження форм самостійної роботи в організацію науководослідної діяльності магістрантів. Розкрито сутність процесу"прийняття
управлінських рішень" під час навчання у магістратурі.

142. Шевченко В. Інформатизація без комерціалізації / В. Шевченко

ов

// Освіта України. – К., 2015. – 14 верес. (№ 37). – С. 10–11.

Про переваги і недоліки приватного програмного забезпечення та про

необхідність програмно-технологічної модернізації навчально-виховного процесу.

143. Шестаковська Т. Л.

Концептуальні

засади

функціонування

ук

організаційно-економічного механізму розвитку національної системи освіти

/ Т. Л. Шестаковська // Науковий вісник Полісся. – Чернігів, 2015. – Вип. 1

М.

(1). – С. 34–41.

Визначено необхідність дослідження організаційно-економічного механізму

На

розвитку системи освіти в контексті впровадження основних інноваційних
методів фінансування та організації освітнього процесу.

ім.

144. Юхно О. І. Організація навчального процесу у політехнічних

інститутах України (50–80-ті роки XX століття) / О. І. Юхно // Наукові
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записки Тернопільського національного педагогічного університету імені

Володимира Гнатюка. Педагогіка. – Тернопіль, 2014. – № 2. – C. 11–
17.Розглянуто особливості організації навчального процесу в політехнічних

інститутах у 50–80-х роках XX ст. З’ясовано, що від 60-х років одним із шляхів
удосконалення ефективності навчального процесу було широке запровадження
електронно-обчислювальних машин.

145. Кarpenko O. O. Formation of knowledge transfer system in
Ukrainian

higher

education

institutions

/ O. O. Кarpenko,

K. V. Iashyna

// Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. – № 7. – C. 157–165.

Карпенко О. О., Яшина К. В. Формування системи трансферу знань у
вищих навчальних закладах України.

146. Pochtovyuk A. B. Management rationality mechanism formation in

higher education / A. B. Pochtovyuk // Актуальні проблеми економіки. – К.,
2015. – № 7. – C. 291–297.

Почтовюк А. Б. Формування механізму раціональності управління
вищою освітою.

Глобалізація в освіті

147. Андронникова О. О. Безопасность образовательной среды в
геополитических

ов

современных

условиях

[Электронный

ресурс]

/ О. О. Андроникова // Философия образования. – Новосибирск, 2015. –
№ 3. –

С. 14–22. –

Режим

доступа:

http://www.phil-

ed.ru/images/pdf/2015_3_60.pdf. – 29.09.15.

ук

Данная статья посвящена вопросам безопасности образовательного

пространства

в

современных

геополитических

условиях.

Цель

статьи

М.

заключается в анализе современного состояния развития взаимодействия
геополитики и глобалистики и его влияния на систему образования в России.

На

Представлен подход, рассматривающий влияние мировых процессов через триаду
"глобализация – гегемонизм – геополитика". Охарактеризованы экспансия

ім.

зарубежных норм и ценностей, их влияние на специфику происходящих социальных
процессов.
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148. Ашилова М. С.

Казахстанское

образование

в

условиях

глобализации: трудности и перспективы развития [Электронный ресурс]

/ М. С. Ашилова // Философия образования. – Новосибирск. – 2015. – № 4. –
С. 73–82. – Режим доступа: http://www.phil-ed.ru/images/pdf/2015_4_61.pdf. –
29.09.15.

Анализируются проблемы развития казахстанской системы образования в
условиях

глобализации

общества.

Рассматриваются

наиболее

актуальные

проблемы, происходящие в казахстанской образовательной системе за годы ее

независимости. Раскрываются этнопедагогические особенности казахского

народа, вклад И. Алтынсарина и Ш. Кудайбердыева в развитие этнопедагогики.
Показывается,

что

образовательный

процесс

должен

быть

связан

с

этнопедагогикой народа, вбирать в себя богатство этнонационального развития,
поскольку педагогика каждого народа хранит в своей памяти способы обучения и
воспитания, прошедшие подлинную селекцию накопленных народом методов

образования. Поэтому любая государственная система образования и воспитания
должна основываться на лучших образцах этнонациональной педагогики

149. Бегалинов А. С.
контексте

Проблемы

глобализационных

современного

процессов

образования

[Электронный

в

ресурс]

/ А. С. Бегалинов, К. К. Бегалинова // Философия образования. – 2015. –
С. 64–72. –

Режим

доступа:

http://www.phil-

ов

№ 4. –

ed.ru/images/pdf/2015_4_61.pdf. – 29.09.15.

Анализируются проблемы современного образования в условиях глобализации

и информатизации общества, рассматриваются модернизационные процессы,

ук

происходящие в казахстанском образовательном пространстве. Показываются
особенности гуманизации и гуманитаризации современного образования.

Виртуальные

М.

150. Борисенко И. Г.

тенденции

в

глобальном

образовательном пространстве: Smart-технологии [Электронный ресурс]

На

/ И. Г. Борисенко // Философия образования. – Новосибирск, 2015. – № 3. –
С. 55–64. – Режим доступа: http://www.phil-ed.ru/images/pdf/2015_3_60.pdf. –

ім.

26.08.15.

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Рассматриваются виртуальные тенденции в глобальном образовательном
пространстве. Современное общество находится в русле новой технологической

волны на базе нано, кибер и прочих инновационных технологий. Одной из

составляющих этой волны являются Smart-технологии, Smart-устройства, Smartресурсы, соединяющиеся в Smart-системах. Smart-технологии меняют систему
образования, что проявляется, в частности, в следующем: во введении принципов
обучения

в

течение

всей

жизни;

применении

новейших

дистанционных

образовательных технологий и технологий электронного обучения; облегчении
процедур

лицензирования

и

аккредитации.

Smart-образование

является

необходимым условием формирования и развития Smart-общества.

151. Волошина І. В. Полікультурна спрямованість вищої освіти як
складова професійної підготовки майбутніх фольклористів (на прикладі

США) / І. В. Волошина // Науковий вісник Ужгородського національного

університету. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Вип. 32 –
С. 46–48.

Розглянуто питання впливу глобалізаційних процесів на формування та
розвиток полікультурного компонента у сфері вищої освіти.

152. Горбенко А. П. Структура глобального освітнього середовища
/ А. П. Горбенко

// Чернігівський

державного інституту економіки

науковий

часопис

Чернігівського

і управління. Сер. 1. Економіка і

ов

управління. – Чернігів, 2014. – Вип. 1. – С. 36–41.

Проаналізовано структуру глобального освітнього середовища. Автором

зроблено наголос на розкритті взаємозв’язків між основними суб’єктами й
елементами глобального освітнього середовища.

ук

153. Дебич М. Різноманітність теорій інтернаціоналізації вищої освіти

С. 49–58.

М.

в розвинених державах світу / М. Дебич // Вища школа. – К., 2015. – № 6. –

На

154. Евзрезов

Д. В.

О

форсайте

российского

образования

[Электронный ресурс] / Д. В. Евзрезов. // Философия образования. – 2015. –
С. 23–34. –

ім.

№ 4. –

Режим

ed.ru/images/pdf/2015_4_61.pdf. – 29.09.15.

доступа :

http://www.phil-
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Анализируется форсайт российского образования, его влияние на процесс

изменения системы образования, а также возможные социальные последствия

внедрения форсайта в практику управления и целеполагания системы образования
России. В России методологическим инструментом, в котором постоянно
декларируется

"дорожная

карта"

изменений

отечественной

системы

образования, выступает ежегодно корректируемый "Форсайт образования 2030
(2035)" реализуемый при участии Агентства стратегических инициатив, Высшей
школы

экономики

и

Сколково.

Особенностью

форсайтпроектирования

российского образования является конструирование и приведение всех аспектов

образовательной системы России к англосаксонскому стандарту на основе
тезиса о нарастании конкурентной борьбы в условиях глобализации.

155. Камашев С. В. Россия в условиях современной глобализации

[Электронный ресурс] / С. В. Камашев // Философия образования. – 2015. –
№ 4. –

С. 134–143. –

Режим

доступа :

http://www.phil-

ed.ru/images/pdf/2015_4_61.pdf. – 29.09.15.

Современное мировое развитие, с одной стороны, ведет к усилению

взаимозависимости различных народов и государств, а с другой – обостряет
противоречия между ними. В современных условиях не только происходит

обострение глобальных проблем, но и меняется их соотношение с коренными
социальными проблемами. Следовательно, процессы глобализации во всем своем

ов

противоречии являются реальностью современного мира, с которой необходимо
считаться.

Политические,

финансовые

институты,

производственные

корпорации и информационные потоки, действующие в мире, стирают
национальные границы и устанавливают единые правила для всех стран мира. На

ук

современном этапе ни одна из стран не может оставаться в стороне от быстро
развивающихся процессов глобализации.

М.

156. Камашев С. В. Специфика и тенденции развития образования в

условиях современной глобализации [Электронный ресурс] / С. В. Камашев,

На

Т. С. Косенко, Н. В. Наливайко (Е. В. Ушакова) // Философия образования. –
№ 4. –

С. 144–155. –

ім.

2015. –

Режим

ed.ru/images/pdf/2015_4_61.pdf. – 29.09.15.

доступа:

http://www.phil-
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Образование является одним из важнейших факторов, способствующих

успешному решению задач глобализации. Его цель – подготовка человека к работе
в

новых

организационных

структурах

и

широкое

распространение

информационных технологий, изменяющих организацию труда. В процессе

глобализации образовательная деятельность в отношении всех без исключения
социальных и возрастных групп населения становится основным средством
развития и воспроизводства. В настоящее время осуществляются маркетизация
образования, обусловленная инвестициями крупного бизнеса и международных

финансовых институтов в стандартизацию, и распространение обучающих
модулей для работников в соответствии с технологическими требованиями.

157. Кіш Н. В. Бар’єри ефективності міжкультурної комунікації
глобального

інженера

/ Н. В. Кіш

// Науковий

вісник

Ужгородського

національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород,
2014. – Вип. 34. – С. 86–89.

Обговорюється тема міжкультурного спілкування та бар’єрів, які
протидіють ефективній міжкультурній комунікації інженера міжнародного
рівня.

В

Україні

"міжкультурна

предметне

поле

комунікація"

досліджень

працюють

у

рамках

проблематики

В. Андрущенко,

О. Гриценко,

Л. Губерський, Н. Висоцька та ін.

158. Клячко Т. Л. Будущее университетов. Статья 1. Глобальные

ов

тренды / Т. Л. Клячко, В. А. Мау // Общественные науки и современность.
ОНС.– М., 2015. – № 3. – С. 5–18.

Обсуждается будущее университетов: те тенденции, на которые все

больше обращается внимание, и те, которые еще только проявляются, не попав в

ук

поле зрения большинства исследователей высшего образования. Дискуссия о
будущем университетов ведется всвязи с появлением новых факторов и

М.

обстоятельств, играющих существенную роль в развитии высшего образования,
особенно в ведущих странах. Среди ключевых вопросов выделяются как

159. Клячко Т. Л. Будущее университетов. Статья 2. Российские

ім.

На

собственно факторы развития образования, так и глобальный контекст.

тенденции / Т. Л. Клячко, В. А. Мау // Общественные науки и современность.
ОНС. – М., 2015. – № 4. – С. 5–25.
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Во второй статье (первую см. в "ОНС". 2015. № 3) рассматривается, как
глобальные тренды, определяющие будущее университетов, преломляются на
российской почве. Анализируются изменения, происшедшие в российской системе

высшего образования с 1991 г., и тенденции, а также условия развития

университетов, которые за это время сложились. Показаны те развилки, через
которые в ближайшие годы должны будут пройти университеты в России, и
последствия, к которым может привести сделанный выбор.

160. Козачек А. В.

Концепция

содержания

профессиональной

подготовки инженера-эколога в вузе / А. В. Козачек // Alma mater. Вестник
высшей школы. – М., 2015. – № 8. – C. 52–57.
Выделена

и

проработана

проблема

несоответствия

существующих

концепций содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе
современным

реалиям

глобализованного

Предложена

авторская

версия

образовательного

модернизация

пространства.

концепции

содержания

профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе, которая разработана на
основе последовательного анализа требований Болонских соглашений. В целом

предложенная концепция, по мнению автора, может быть значима для
модернизации образовательных программ российских вузов, осуществляющих
профессиональную подготовку бакалавров, специалистов и магистров инженерной

экологии. Концепция открывает возможность обеспечения необходимой степени

ов

адекватности содержания реализуемых образовательных моделей и подходов
внешним

и

внутренним

конкурентоспособность

факторам

российских

влияния,

вузов

что

на

позволит

повысить

международных

рынках

образовательных услуг.

ук

161. Колесников В. А.

Образование

в

условиях

глобальных

противоречий современности: новый концептуальный подход [Электронный

С. 111–125. –

М.

ресурс] / В. А. Колесников. // Философия образования. – 2015. – № 4. –
Режим

доступа:

http://www.phil-

На

основе

противоречивости

ім.

На

ed.ru/images/pdf/2015_4_61.pdf. – 29.09.15.
современной

эпохи

показывается

необходимость фундаментальных изменений как в обществе в целом, так и в
такой его важнейшей сфере, как образование. Автор говорит о необходимости
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изменения гуманитарной стратегии в развитии за счет синтеза культуры и
цивилизации в наши дни, что требует новаторской переработки широкими слоями
населения

сложившихся

видов

духовно-практической

деятельности.

Гуманитарная методология рассматривается как способ раскрытия уникального,
неоднократного в человеке. В контексте формирования новой гуманитарной
стратегии определяется сущность необходимой к обновлению молодежной
политики. Обосновывается, что ускоренное развитие технических укладов жизни

в обществе следует рассматривать как стимул для совершенствования
образовательных перспектив школьников, молодежи. Необходимость преодоления
планетарного

хаоса,

динамонеравновеса,

по

мнению

автора,

является

своеобразным "щитом" от вселенской катастрофы человечества.

162. Корнева О. Ю.

Студенческая

академическая

мобильность:

социальные проблемы / О. Ю. Корнева, И. В. Плотникова // Социологические
исследования. – М., 2015. – № 6. – С. 91–101.

Развитие современных знаний, решение проблем устойчивого развития

невозможно без международной интеграции и совместной деятельности.
Рассматривается состояние миграционных процессов в российском образовании.
Приведена

география

академической

мобильностив

отношении

обучения

российских студентов за рубежом и прибытия в Россию студентов из иных

стран. Осуждаются организационные, юридические, учебно-методические и иные

ов

проблемы осуществления академической мобильности и программ партнерства
российских и зарубежных университетов в совместном обучении студентов.

163. Косенко Т. С. К вопросу о специфике воспитания в условиях

глобализации

[Электронный

ресурс]

/ Т. С. Косенко,

С. В. Камашев

ук

// Философия образования. – 2015. – № 4. – С. 90–101. – Режим доступа:
http://www.phil-ed.ru/images/pdf/2015_4_61.pdf. – 29.09.15.
цивилизации,

М.

Появление глобальных проблем связано с историей становления современной
технократически

ориентированной

культуры,

закономерным

На

следствием кризиса индустриального общества. Еще два столетия назад нации

ім.

существовали обособленно, но в конце XIX и начале XX вв. произошли
кардинальные изменения. Техника, экономика, транспорт колоссально увеличили
мобильность и преобразующие возможности человека. Процесс изменений
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происходил

(и

происходит)

наряду

с

глубокими

и

основательными

преобразованиями в социальной сфере. Понятием «глобализация» обозначается
широкий спектр событий и тенденций: развитие мировых идеологий, интенсивная
борьба

за

установление

мирового

порядка;

скачкообразный

рост

числа

международных организаций и усиление их влияния; ослабление суверенитета

национальных государств; появление и развитие транснациональных корпораций
(ТНК), рост международной торговли; интенсивные массовые миграции и
формирование мультикультурных сообществ; создание общепланетарных СМИ;
экспансия западной культуры во все регионы мира и т. д.

164. Костючков С. К. Роль філософії освіти в процесі визначення
напрямів

формування

й

розвитку

сучасної

освітньої

системи

/ С. К. Костючков // Практична філософія. – К., 2015. – № 2. – С. 165–172.
165. Наливайко Н. В.
геополитический

аспект

Образование

[Электронный

в

современной

ресурс]

России:

/ Н. В. Наливайко,

А. В. Наливайко // Философия образования. – 2015. – № 4. – С. 126–133. –
Режим доступа : http://www.phil-ed.ru/images/pdf/2015_4_61.pdf. – 29.09.15.

Геополитика – это наука о больших пространствах, о глобальных
политических, экономических и других процессах и искусстве управления ими.

Термин "геополитика" состоит из двух частей: "гео" и "политика". Часть слова
"гео" (земля, территория) позволяет говорить о том, что геополитика

ов

предполагает влияние географических факторов на политику государства.
Основным

таким

фактором

считается

расположение

государства

на

континенте. Кроме того, следует отметить, что значимыми являются не только
протяженность границ, их положение на естественных или искусственных

ук

рубежах, но и население, его численность, плотность, социальный состав и, что
важно, –

уровень

образованности,

менталитет,

свойства

национального

М.

характера и др. Корень «гео» сегодня приобрел второй смысл, обозначая не
только «глобальное» измерение политики, характеризующее взаимоотношения

На

супердержав или военных блоков, но и "столкновение цивилизаций" (А. Тойнби,

ім.

С. Хантингтон) или изменение общей конфигурации мировой системы (например, с
биполярной на моно- или полицентрическую).
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166. Петров В. В. Реиндустриализация в обществе риск : миссия
университета

/ В. В. Петров

[Электронный

ресурс]

// Философия

образования. – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 32–40. – Режим доступа:
http://www.phil-ed.ru/images/pdf/2015_3_60.pdf. – 26.08.15.

В работе акцентировано внимание на доминирующей роли информации и
знания в условиях динамично меняющегося социума. Рассмотрены основные

концепции современного общества (постиндустриальное – информационное –
обществознания – общество риска), выявлено их сходство и различие, обозначены
ключевые

характеристики,

определяющие

дальнейшее

развитие

социума.

Показано, что в условиях реиндустриализации системе образования отводится

главенствующая роль: именно она должна производить подготовку специалистов,

готовых не только работать в новых изменившихся условиях с информацией и
знанием, но и производить фундаментальное и прикладное знание. На примере

западных обществ обозначены основные принципы организации классического
университета

и

производства

фундаментального

знания,

рассмотрен

положительный опыт, позволяющий преодолеть противоречие, возникающее
между системой образования и требованиями социума в эпоху перемен.
Обосновано, что при соблюдении основных принципов организации образования в
условиях реиндустриализации, отечественные университеты имеют шанс
выступить в качестве лидера инновационного развития российского общества.

ов

167. Поліщук В. А. Професійна підготовка соціальних працівників у

освітніх системах скандинавських країн / В. А. Поліщук // Науковий вісник

Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. –
Ужгород, 2014. – Вип. 34. – С.144–146.

ук

168. Рассказов Л. Д. Сущность развития сознания в переходные

образования

М.

периоды общества: социально-философский анализ кризисных явлений
/ Л. Д. Рассказов

[Электронный

ресурс]

// Философия

На

образования. – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 115–121. – Режим доступа:
http://www.phil-ed.ru/images/pdf/2015_3_60.pdf. – 26.08.15.
сущности

ім.

Познание

сознания

и

открытие

закона,

которому

оно

подчиняется, являются одними из самых сложных задач философии и социально-
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гуманитарных наук. Отсюда цель статьи – проанализировать сущность и явления
кризиса сознания и образования как взаимосвязанных процессов, формирующих
основные противоречия современности.

169. Рубанцова Т. А. Мультикультуризм как проблема современного

образования в эпоху глобализации / Т. А. Рубанцова [Электронный ресурс]

// Философия образования. – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 49–55. – Режим
доступа : http://www.phil-ed.ru/images/pdf/2015_3_60.pdf. – 26.08.15.

Целью статьи является анализ мультикультуризма как современной

тенденции в образовании. В статье раскрывается культурологический подход к

образованию, отмечается, что с начала ХХ в. образовательные центры были
одновременно и центрами культуры, субъектами ее творчества и потребления
индивидом. В современном глобальном мире эти два процесса усложнились и
дифференцировались,

произошло

расчленение

единого

культурно-

образовательного пространства, что при слабости интеграционных процессов
привело их к слабому взаимодействию. Прежде всего культурный контекст
образования связан с усвоением культурных универсалий, системы языков
культуры, выявлением тех доминирующих идей и ценностей, которые являются

стимулами развития познания в конкретном направлении. Его соотносят с
определенным

типом

цивилизации.

В

ХХI в.

сформировалось

новое

мультикультурное пространство образования – это динамичная система

ов

различных культурных полей, определившихся в результате взаимодействия
субъектов

образования,

которые

являются

носителями

разнообразного

культурного опыта. Раскрываются подходы к постмодернистскому состоянию
общества, описывающие новые тенденции в культуре, феномену поликультуризма

ук

в современном мире и новому типу образования, который формируется в них.

170. Рубанцова Т. А. Виртуальное гражданское общество в контексте
геополитики

[Электронный

М.

современной

ресурс]

/ Т. А.

Рубанцова,

Н. В. Колтунова // Философия образования. – 2015. – № 4. – С. 101–111. –

Цель статьи – рассмотреть виртуальное гражданское общество в

ім.

На

Режим доступа: http://www.phil-ed.ru/images/pdf/2015_4_61.pdf. – 29.09.15.
контексте современной геополитики. Наличие гражданского общества является
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основой демократического устройства государства, а его становление –
обретением гарантов необратимости демократических перемен.

171. Товканець Г. Теорії людського, соціального і культурного

капіталу та їх вплив на розвиток вищої освіти / Г. Товканець // Науковий
вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна
робота. – Ужгород, 2014. – Вип. 32. – С. 192–195.

Інновації в освіті

172. Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні основи автономності

сучасних закладів освіти / В. Й. Бочелюк // Науковий вісник Миколаївського

національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. –
Миколаїв, 2015. – № 1. – С. 5–10.

173. Грицюк О. C. Педагогічна інноватика як засіб оптимізації та
модернізації математичної підготовки студентів інженерних спеціальностей

/ О. C. Грицюк // Педагогіка та психологія. – Х., 2015. – Вип. 49. – C. 185–
192.

174. Грищенко Т.
обслуговування

Принципи

студентів

ВНЗ :

інформаційно-бібліотечного

орієнтація

на

вимоги

сучасності

/ Т. Грищенко, Н. Етенко // Вища школа. – К., 2015. – № 6. – С. 69–78.

ов

175. Драч І. І. Андрагогічні засади підготовки магістрантів педагогіки

вищої

/ І. І. Драч

// Науковий

вісник

Ужгородського

національного

університету. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Вип. 33. –
С. 63–66.

ук

Розкрито особливості використання інноваційних педагогічних технологій.

вищому

М.

176. Ігнатенко Н. В. Особливості інтерактивного навчання історії у
навчальному

Тернопільського

закладі

національного

/ Н. В. Ігнатенко

// Наукові

педагогічного

університету

записки
імені

Досліджено проблему модернізації сучасної методики викладання історії у

ім.

На

Володимира Гнатюка. Педагогіка. – Тернопіль, 2014. – № 1. – C. 181–185.
ВНЗ на засадах інноваційної педагогіки. Проаналізовано особливості застосування
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технології інтерактивного навчання як засобу активізації та інтенсифікації
пізнавальної діяльності студентів при вивченні історії у ВНЗ. Охарактеризовано
мету,

завдання,

зміст

і

дидактичні

принципи

застосування

технології

інтерактивного навчання у ВНЗ.

177. Кочетков М. В. Дистанционное образование сделает Россию

инновационной? / М. В. Кочетков // Alma mater. Вестник высшей школы. –
М., 2015. – № 8. – C. 7–10.
Представлен

сравнительный

анализ

дистанционного

обучения

и

аудиторного обучения как форм образовательного процесса по подготовке
высококвалифицированных

специалистов.

Сравниваются

возможности

дистанционного и аудиторного обучения в контексте развития творческих и
моральнo-нравственных качеств человека.

178. Маркова Н. А. Групповая работа в подготовке студентов
высшей школы / Н. А. Маркова, Д. А. Марков // Alma mater. Вестник высшей
школы. – М., 2015. – № 8. – C. 41–46.

Проведен сравнительный анализ индивидуальных и групповых методов в
процессе обучения в высшем учебном заведении.

179. Петрова Н. М. Реалізація синергетичного підходу в контексті

інновацій в освіті / Н. М. Петрова // Наукові записки Тернопільського

ов

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Педагогіка. – Тернопіль, 2014. – № 1. –C. 3–8.

Проаналізовано феномен інновацій в освітній галузі. Обґрунтовано, що для

системи професійної підготовки фахівців освітньої галузі інновація є водночас

ук

умовою, принципом, засобом, методом, формою та метою педагогічної
діяльності.

педагогічній

М.

180. Романишина Л. М.
освіті

України

Розвиток

інноваційних

/ Л. М. Романишина

технологій

// Науковий

в

вісник

На

Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. –
Ужгород, 2014. – Вип. 33. –С. 169–172.

ім.

181. Наход С. А.

Педагогічна

взаємодія

як

базисна

категорія

інтерактивного навчання / С. А. Наход // Наукові записки Тернопільського
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національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Педагогіка. – Тернопіль, 2014. – № 2. – C. 23–30.

182. Ткач Д. Організація інноваційної діяльності у виші як умова

підвищення якості освіти / Д. Ткач // Вища школа. – К., 2015. – № 4/5. –
С. 13–19.

Розкривається сутність принципів інтерактивних методів навчання.

183. Товканець О. С. Теоретичні аспекти освітнього менеджменту
вищого

навчального

закладу

/ О. С. Товканець

// Науковий

вісник

Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. –
Ужгород, 2014. –Вип. 32. – С. 195–197.

184. Українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в

університетах: актуальні виклики" // Вища школа. – К., 2015. – № 4/5. – С. 3–
4.

6–7 березня у Київському національному університеті імені Тараса

Шевченка пройшов українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в

університетах: актуальні виклики". У відкритті форуму взяли участь міністр
освіти і науки України С. Квіт, заст. міністра М. Стріха, директор оргкомітету
ФРН із співпраці з країнами Східної Європи М. Шліхт, ректор КНУ імені Тараса
Шевченка Л. Губерський.

ов

185. Цебро Я. І. Напрями впровадження інновацій в діяльності вищих

навчальних закладів / Я. І. Цебро // Інвестиції: практика та досвід. – К.,
2015. – № 10. – С. 25–27.

Формування стратегії й тактики розвитку ВНЗ із урахуванням і на основі

ук

його інноваційного потенціалу.

186. Шестаковська Т. Л.

Концептуальні

засади

функціонування

М.

організаційно-економічного механізму розвитку національної системи освіти
/ Т. Л. Шестаковська // Науковий вісник Полісся. – Чернігів, 2015. – Вип. 1. –

На

С. 34–41.

Визначено необхідність дослідження організаційно-економічного механізму

ім.

розвитку системи освіти в контексті впровадження основних інноваційних
методів фінансування та організації освітнього процесу.
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Рейтинги

187. Гейдаров П. Ш. Балловая система оценки научных трудов и
электронный

научный

семинар

/ П. Ш. Гейдаров

// Социологические

исследования. – М., 2015. – № 4. – С. 162–167.

Рассматриваются способы построения единой экспертной системы оценки
научных трудов с применением современных технологий. В ее основе лежит
использование индексов цитирований и импакт факторов.

188. Карелина И. Г.

Мониторинг

деятельности

образовательных

организаций – инициатива системных изменений в высшем образовании
/ И. Г. Карелина,

А. Б. Соболев,

С. О. Сорокин

// Высшее

образование

сегодня. – М., 2015. – № 6. – С. 37–46.

Рассматривается мониторинг деятельности образовательных учреждений
как

инструмент

оценки

эффективности

их

работы,

реорганизации

неэффективных образовательных учреждений. Приводятся изменения в системе

высшего образования России, анализируются показатели российской системы
оценки эффективности деятельности организации высшего образования.

189. Карелина И. Г.

Мониторинг

деятельности

образовательных

организаций – инициатива системных изменений в высшем образовании
А. Б. Соболев,

ов

/ И. Г. Карелина,

С. О. Сорокин

// Высшее

образование

сегодня : реформы, нововведения, опыт. – М., 2015. – № 7. – С. 55–61.

Анализируются показатели российской системы оценки эффективности

деятельности организаций высшего образования.

ук

190. Картина

/ Л. И. Костенко,

науки

в

библиометрических

А. И. Жабин,

портретах

Е. А. Кухарчук,

ученых

Т. В. Симоненко

М.

// Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования,
тенденции развития. – К., 2014. – Вып. 12. – C. 70–78.

На

Рассмотрены возможности системы Google Scholar по созданию профилей
ученых,

в

которых

показатели

ім.

библиометрические
коммуникаций.

отражаются

Предложен

их

публикаций

подход

к

профессиональные
и

связи

использованию

в

системе

этих

интересы,
научных

профилей

для
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мониторинга

и

ведомственном

анализа

и

научного

тематическом

потенциала

аспектах.

страны

в

региональном,

Акцентировано

внимание

на

необходимости повышения интернет-активности ученых как коммуникационного
канала для налаживания с обществом конструктивного диалога о роли ученого и
академической среды в трансформирующемся мире.

191. Литвинова Л. А. Библиометрические показатели авторефератов
диссертаций как индикатор развития книговедения, библиотековедения и

библиографоведения в Украине (1994–2013) / Л. А. Литвинова // Библиотеки
национальных академий наук. – К., 2014. – Вып. 12. – C. 79–88.

На основе обзора диссертаций осуществлен анализ состояния научных
исследований в области книговедения, библиотековедения и библиографоведения за

1994–2013 гг. Охарактеризованы приоритетные направления исследований и
отражены основные тенденции развития этих отраслей.

192. Малолетко А. Н. Проблемы создания системы мониторинга
трудоустройства

выпускников

вузов

России

/ А. Н. Малолетко,

Н. Е. Малолетко, Т. И. Воробьева // Alma mater. Вестник высшей школы. –
М., 2015. – № 8. – C. 63–68.

Рассмотрена необходимость мониторинга трудоустройства выпускников
вузов, продиктованная требованиями законодательства Российской Федерации.

Авторами предложена модель информационных сервисов сбора, анализа и оценки

ов

информации о результатах трудоустройства выпускников, уровне их заработной
платы и географии трудоустройства. В связи с этим выявлены проблемы,

связанные с созданием системы мониторинга, а также предложена UMLдиаграмма модели системы мониторинга трудоустройства выпускников вузов.

ук

193. Остапенко О. Scopus: пошук статей за прізвищем авторів

М.

/ О. Остапенко, М. Зубалій // Вища школа. – К., 2015. – № 4/5. – С. 76–86.

194. Смолин О. Н. Высшее образование: борьба за качество или

На

покушение

на

человеческий

потенциал?

(статья 2)

/ О. Н. Смолин

// Социологические исследования. – М., 2015. – № 7. – С. 30–37.

ім.

Принципиальное повышение качества образования без значительного

увеличения

его

финансирования

и

социальных

гарантий

невозможно.
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а
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Предлагаются следующие меры: 1) дебюрократизация – уменьшение числа
показателей, установленных для лицензирования, аккредитации и контроля
деятельности

образовательных

организаций;

сокращение

показателей

отчетности; 2) демократизация управления образованием – реальная выборность
ректоров, руководителей факультетов, институтов, кафедр, оценка качества
работы преподавателей с учетом мнения студентов; 3) реформирование ЕГЭ в
сторону

увеличения

творческих

заданий;

4)

разработка

специальных

квалиметрических характеристик для оценки качества образования.

195. Чорна О. В. Розвиток системи моніторингу якості вищої освіти
України: актуальність використання досвіду Німеччини

/ О. В. Чорна

// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка.
Соціальна робота. – Ужгород, 2015. – Вип. 37. – С. 209–213.

Наука за кордоном

196. Бакушев С. В. Как нам реорганизовать процедуру защиты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук / С. В. Бакушев
// Alma mater. Вестник высшей школы. – М., 2015. – № 8. – C. 74–77.

Рассматриваются вопросы повышения качества защиты диссертационных
работ на соискание ученой степени кандидата наук исходя из определения

ов

понятия диссертации как научно-квалификационной работы.

197. Генсіцький Ю. Д.

Від

транзисторів

до

мемристорів:

антропосферні ризики / Ю. Д. Генсіцький // Науковий вісник Національного

університету біоресурсів і природокористування України. Гуманітарні студії.

ук

– К., 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 121–128.

Розглянуто причини та соціогуманітарні наслідки зміни транзисторної

М.

парадигми розвитку електроніки. Окреслено науково-технічний потенціал та
прогнозовані антропосферні загрози впровадження мемристорної електроніки.

На

Зосереджено увагу на зв’язку мемристорної парадигми електроніки з реалізацією
проекту "коннектом".

ім.

198. Лигостаев А. Г.

О

социально-экономических

причинах

возникновения науки и образования [Электронный ресурс] / А. Г. Лигостаев,

а б
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Б. В. Сапрыгин // Философия образования. – 2015. – № 4. – С.166–176. –
Режим доступа: http://www.phil-ed.ru/images/pdf/2015_4_61.pdf. – 29.09.15.

Цели статьи – обсудить причины возникновения науки и образования как
сфер социального бытия и затронуть вопрос о времени их появления в истории.

199. Миндели Л. К вопосу о реструктуризации академических

организаций / Л. Миндели, С. Черных // Общество и экономика. – М., 2015. –
№ 3. – С. 173–183.

200. Савіщенко В. М. Порядок присудження наукових ступенів в
умовах

європейської

Дніпропетровського

інтеграції

/ В. М. Савіщенко

державного

університету

// Науковий

внутрішніх

вісник

справ. –

Дніпропетровськ, 2014. – № 1. – С. 178–186.

Здійснено правовий аналіз порядку присудження наукових ступенів в
університетах. У процесі дослідження з’ясовано сутність поняття "науковий

ступінь"; визначено особливості правового регулювання порядку присудження

наукових ступенів в університетах; розглянуто зарубіжний досвід порядку
присудження наукових ступенів.

201. Самарський А. Ю. Роль GRID-Комп’ютінгу у розвитку сучасної

науки / А. Ю. Самарський // Науковий вісник Національного університету

біоресурсів і природокористування України. Гуманітарні студії. – К., 2014. –

ов

Вип. 203, ч. 1. – С. 116–121.

Розкрито вплив Grid-технологій на формування сучасного наукового

мислення. Проаналізовано концепцію мережевої науки, вплив комп’ютерних
технологій на розвиток науки, історичні перспективи їх взаємодії.

ук

202. Слонимский А. А.

Научно-инновационные

кластеры

и

технологические платформы: вопросы партнерства и государственной
/ А. А. Слонимский,

М.

поддержки

М. А. Слонимская

// Наука

та

наукознавство. – К., 2015. – № 1. – С. 23–35.

На

Аналізуються білоруська, російська і європейська політики стимулювання
нових інструментів інноваційного розвитку – кластерів та технологічних
Показано,

ім.

платформ.

що

науково-інноваційні

кластери

та

платформи поки що являють собою розрізнені мережеві ініціативи.

технологічні
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203. Телемтаев М. М.
технологий

прикладной

Комплетические

научной

условия

деятельности

осуществления

/ М. М. Телемтаев,

Н. Н. Нурахов // Alma mater. Вестник высшей школы. – М., 2015. – № 8. –
C. 68–73.

204. Ширяев А. О

бюрократической

составляющей

в системе

управления наукой / А. Ширяев // Общество и экономика. – М., 2015. – № 3. –
С. 156–172.

Наука в Україні

205. Виноградова Р. П.

Институт

биохимии

имени

академика

А. В. Палладина НАН Украині – юбиляр / Р. П. Виноградова, В. М. Данилова
// Страна знаний. – К., 2015. – № 6. – С. 2–7.

206. Грига В. Ю. Перспективи розвитку новітніх технологій в Україні
/ В. Ю. Грига // Наука та наукознавство. – К., 2015. – № 1. – С. 51–62.

Досліджено патентну активність вітчизняних винахідників в контексті

розвитку новітніх технологій за результатами аналізу патентів, наявних у базі
даних

"Винаходи

(корисні

моделі)

України".

Виявлено,

що

траєкторія

технологічного розвитку України не відповідає сучасним глобальним тенденціям.

207. Державні премії – 2016 // Освіта України. – К., 2015. – 21 верес.

ов

(№ 38). – С. 2.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що Комітет з Державних премій

України в галузі науки і техніки буде приймати до розгляду на здобуття

Державних премій України 2016 року підручники для навчальних закладів,

ук

рекомендовані колегією Міністерства освіти і науки України.

208. Ільченко М. Ю. Рання історія створення гвинтокрилів в Україні

М.

(кінець XIX – початок XX ст.) / М. Ю. Ільченко, Л. С. Перелигіна // Наука та

На

наукознавство. – К., 2015. – № 1. – С. 75–85.
Показано, що в Україні у 1911–1914 рр. вперше у світі було створено

роботоздатний гвинтокрил поздовжньої схеми і українець М. І. Сорокін, а не

ім.

француз П. Корню, є першою у світі людиною, яка піднялася у повітря на
гвинтокрилому літальному апараті.
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209. Корецький А. І.

Відповідність

кадрового

та

фінансового

забезпечення науки України законодавчо проголошеним пріоритетом

розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності / А. І. Корецький // Наука
та наукознавство. – К., 2015. – № 1. – С. 63–74.

Проаналізовано сучасний стан фінансування наукових та науково-технічних
робіт в Україні, а також динаміку чисельності працівників основної діяльності

наукових організацій, також інноваційної діяльності. Виявлено, що така
відповідність

здебільшого

відсутня:

реальна

практика

підтримки

науки

практично втратила зв’язок з прогоошеними пріоритетами.

210. Літвінов О. Роль зварювання в розбудові економіки України в
перше післявоєнне десятиріччя / О. Літвінов // Наукові записки з української
історії. – Переялав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 235–239.

211. Наука – основа розвитку та обороноздатності держави / пресслужба МОН України // Вища школа. – К., 2015. – № 6 (131). – С. 3–5.

30 квіт. у Комунікативному центрі Будинку уряду відбулася експертна

зустріч на тему "Інтеграція науки та освіти: проект Закону України "Про науку і

науково-технічну діяльність". Під час обговорення проректор з науковий роботи
КНУ імені Тараса Шевченка С. Вижва наголосив на важливості законопроекту
для університетів.

інституту

хімії

–

85 років

// Вісник

ов

212. Науково-дослідному

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 1136. – Х.,
2014. – Вип. 24 : Хімія. – С. 161.

213. Соловьев В. П. К вопросу о возможностях заимствования

ук

Украиной успешных принципов управления наукой и инновациями

С. 13–22.

М.

/ В. П. Соловьев, В. И. Хоревин // Наука та наукознавство. – К., 2015. – № 1. –

Розкриваються базові принципи управління потоками фінансування науково-

На

технічної діяльності в успішних з економічної точки зору країнах. На прикладі

ім.
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214. Стьопін В.
суспільство :

Наука

український

/ В’ячеслав

Стьопін

теоретико-методологічний

// Психологія

і

соціогуманітарний

часопиС. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 28–30.

215. Хвалінський С. Фінансове забезпечення наукової діяльності в

Україні в контексті євроінтеграції / С. Хвалінський, М. Осипчук // Світ
фінансів. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 116–125.

Проаналізовано сучасний стан, принципи фінансування наукової діяльності в

Україні та країнах ЄС за такими критеріями: наукоємність ВВП, динаміка та
структура джерел фінансування, кадрове забезпечення наукової діяльності,
заробітна плата наукових працівників. Визначено основні проблеми фінансового

забезпечення наукової діяльності в Україні та шляхи їх вирішення у контексті
євроінтеграції.

216. Шулікін Д. У пошуках компромісу / Д. Шулікін // Освіта
України. – К., 2015. – 21 верес. (№ 38). – С. 4–5.

Обговорення законопроектів про наукову і науково-технічну діяльність, яке
йшлося під час слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і
освіти.

Іменний покажчик

Абылкасымова А. Е.

58

Білоцерківська H. Г.

65

81

Бобало Ю.

126

81

Бовсунівська Т.

66, 67

61

Бондар І. С.

68

103

Бондар Т. І.

27

ов

Авенаріус М. П.
Авенаріус М. П.
Андреєва М.

Андрейчева А. О.

Андронникова О. О.

ук

Ашилова М. С.

147

148

Бочелюк В.Й.

Бачинська К.

На

Баша І. М.

24

М.

Базилевич В. Д.
Бакушев С. В.

Борисенко И. Г.

172

Букрєєв Б. Я.

81

197

Василенко Н. В.

69

62

Вашків Л. П.

70

63

Вашків О. П.

70

149

ім.

Бегалинов А. С.

150

Ващенко-Захарченко М. Є.

Бех І. Д.

64

Вдовиченко А.

71

Білінець М. Ю.

26

Велущак М. Я.

28

81

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Вербицька В. І.

72

Єрмаков М.

71

Вижва С.

107, 211

Єрмаков П.

71

205

Жабин А. И.

190

Животівська Д.

81

Виноградова Р. П.
Волошина І. В.

151

Воробьева Т. И.

192

Завражна О. М.

82

Гайдученко Л. B.

29

Загребельний С. Л.

83

Галата С.

73

Закордонець Н. І.

34

Гардашук Т. В.

30

Затонський В. П.

Гейдаров П.Ш.

187

Зварич І.

35

Генсіцький Ю.Д.

197

Зварич О. П.

36

Гирич В.В.

74

Земка О. І.

84

Зубалій М.

193

31

Зубок Ю. А.

37

75

Ігнатенко Н. В.

176

Ільченко М. Ю.

209

Глушков В.М.
Головій Л.В.

115

Головко С.Г.

Горбенко А. П.

152

123

Горішна Н. М.

32

Камашев С. В.

Гривінський Р.

126

Карелина И. Г.

188,189

Грига В. Ю.

206

Карпенко Н. Л.

85

Грицюк О. C.

173

Карпенко О. О.

85

Грищенко Т.

174

Карпенко Ю. М.

85

76

Кінаш І. П.

86

Губерський Л. В.

157, 184

Кіш Н. В.

Данилова В. М.

205

Клочкова Т. І.

Данилова Т. В.

33

Клячко Т. Л.158

ов

Губерська Н. Л.

153

ук

Дебич М.

157

Кобрій О. М.

Дишко О. Л.

78

Козачек А. В.

На

Дьякон А. А.

Етенко Н.

88

160

79, 175

Козаченко І. В.

89

30

Козырева О. А.

38

80

154

ім.

Евзрезов Д. В.

М.

77

Дьюї Д.

87

Клячко Т. Л.159

Демська О. М.

Драч І. І.

155, 156

174

Колесников В. А. 161
Кондрашихін А.Б.

90

Корецький А.І.

209

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Корнева О. Ю.

162

Маркова Н. А.

178

Корнієнко В.

39

Матат Д.

104

Корніяка О. М.

92

Матвеева Н. А.

46

Короденко М.

93

Медвідь С. С.

97

Мельник Н. І.

43

Миколюк О.

105

Миленкова Р. В.

106

Косенко Т. 163
Костенко Л. И.

Костючков С. К.

190

164

Кочетков М. В.

177

Миндели Л.

199

Кочина В. В.

94

Михайлов В.

108

Кравченко Ю.

95

Мовчан Я. І.

30

Кузнецова Т. О.

96

Моісеєва Т.

108

Кузнецова Т. О.

97

Мороз С.А.

109

Курок В. П.

97

Мудрак В.І.

44

Куропятник А. И.

40

Наливайко Н. В.

Кухарчук Е. А.

190

Наход С. А.

181

Кушмар Л. В.

41, 98

Новикова Г. П.

45

Левченко Л. С.

99

Нурахов Н. Н.

203

Леп’явко С.

126

Оглоблін М.

100

Онищенко О.

102

Литвинова Л. А.

191

Осипов А. М.

46

Лиховид І.

101

Осипчук М.

216

102

Остапенко О.

193

211

Отрощенко Л. С.

110

Лопуха А. Д.

42

Панасевич Д.

111

Лопуха Т. Л.

42

Парсяк В.

112

Парсяк К.

112

Перелигіна Л. С.

209

83

Петриків В. І.

113

103

Петров В. В.166

Малолетко А. Н.

192

Петрова Н. М.

179

Малолетко Н. Е.

192

Пилипенко І.

126

Марков Д. А.

178

Поліщук Т.

114

ов

Лещак Т. В.

Лікарчук І.

ук

Літвінов О.

Луцишин З. О.

4

Лях А.

83

М.

Лях А.

ім.

На

Макаренко О. М.

165

81

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Поліщук В. А.

167

Тихомиров С. В.

124

Ткач Д.

182

Товканець Г. В.

52, 171

Товканець О. С.

125, 183

115, 117

Товкань Г. В.

53

180

Тодоров І.

126

Третько В. В.

54, 55, 127

62

Трішкіна Н.

128

Савіщенко В. М.

200

Тулашвілі Ю. Й.

129

Садова Т.

116

Турчак О. М.

130

Салтикова А. І.

82

Федьович О. М.

131

Самарський А. Ю.

201

Фещенко І. С.

132

Симоненко С. О.

47

Харківська А. А.

133

Симоненко Т. В.

190

Хвалінський С.

215

Сідун Л. Ю.

48

Хоревин В. И.

213

Слонимская М. А.

202

Цебро Я. І.

185

Слонимский А. А.

202

Чайковська Г. Б.

56

Смолин О. Н.

49, 194

Чекаловська Г. З.

134

Соболев А. Б.

188, 189

Черкашин Д. К.

135

Совершенна І.

117

Черных С.

199

Соловьев В.П.

213

Чикаренко І. А.

136

118

Чміль Н. С.

137

Сорокин С.О.

188, 189

Чорна О. В.

195

Сподін Л. А.

119

Чувгунова О. А.

57

50

Чупров В. И.

37

51

Шаркова І. М.

138

Швець Т. А.

139

120

Шевель Б. О.

97

121

Шевченко А. В.

140

122

Шевченко А. І.

141

Тарнавська Т.

123

Шевченко В.

142

Телемтаев М. М.

203

Шестаковська Т. Л.

143, 186

Почтовюк А.Б.

Рассказов Л. Д.

116

168

Рахманінов І. І.
Ріжик Р.

81

Романишина Л. М.
Рубанцова Т. А.

ов

Рудик Г.

169, 170

Сопілко І.М.

ук

Стойка О. Я.

Стрельцова Я. Р.

Субіна О.

На

Сухова Н. М.

ім.

Сущенко Л. О.

М.

Стьопін В. 215

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Ширяев А.

Шишов С. Е.

204

Яшина К. В.

85

58

Iashyna K. V.

145

Кarpenko O. O.

145

Шіллер М. М.

81

Шкерина Л. В.

59

Pochtovyuk A. B.

146

Шулікін Д.

216

Shevchenko L. S.

60

Юхно О. І.

144

Список періодики, матеріали з яких уміщено у покажчику

Адміністративне право і процес. – 2015. – № 1 (11).

Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7 (169).
Аспекти публічного управління. – 2015. – № 4 (18).

Библиотеки национальных академий наук. – 2014. – Вып. 12.
Вестник

Санкт-Петербургского

университета.

Психология.

Социология. Педагогика. Сер. 12. – 2015. – Вып. 1.
Вища школа. – 2015. – № 4/5, № 6.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Геологія. – 2014. – Вип. 3.
Вісник

Національного

авіаційного

університету.

Філософія.

ов

Культурологія. – 2015. – № 1.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

№ 1136. – 2014. – Вип. 24 : Хімія.
Вісник

Хмельницького

національного

університету.

Економічні

ук

науки. – 2015. – № 2, т. 1, 2.

Віче. – К., 2015. – № 14 (394).

ч. 2.

Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2015. – Спецвип. 15, ч. 1,

ім.

На

№ 6, 7.

М.

Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт. – 2015. –

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

День. – 2015. – 4–5 верес. (№ 159/160), 9 верес. (№ 162); 17 верес.
(№ 168), 23 верес. (№ 172).

Дзеркало тижня. – 2015. – 11 верес. (№ 32); 12–18 верес. (№ 33).

Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. –
2015. – № 6 (344).

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди. Право. – 2014. – Вип. 22.
Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 8, 10.

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті
академіка Леоніда Булаховського. – 2013. – Вип. 21.

Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 5.
Наука та наукознавство. – 2015. – № 1. – С. 13–22.
Науковий

вісник

Дніпропетровського

державного

університету

національного

університету

внутрішніх справ. – 2014. – № 1.
Науковий

вісник

Миколаївського

ім. В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. – 2015. – № 1.

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Педагогіка
та психологія. – 2015. – Вип. 1.
Науковий

вісник

Національного

університету

біоресурсів

і

ов

природокористування України. Гуманітарні студії. – 2014. – Вип. 203, ч. 1.
Науковий

вісник

Національного

університету

біоресурсів

і

природокористування України. Право. – 2014. – Вип. 197, ч. 2.

ук

Науковий вісник Полісся. – Чернігів, 2015. – Вип. 1 (1).
Науковий

вісник

Ужгородського

національного

університету

37.

М.

Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 32, 33, 34; 2015. – Вип. 36,

На

Наукові записки з української історії. – 2014. – Вип. 35.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська

ім.

академія". Філологічні науки [Мовознавство]. – 2014. – Т. 164.

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Наукові

записки

Тернопільського

національного

педагогічного

університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. – 2014. – № 1, № 2,
№ 4.

Общественные науки и современность. ОНС. – 2015. – № 3. № 4.
Общество и экономика. – 2015. – № 3.

Освіта України – 2015. – 31 серп. (№ 35), 7 верес. (№ 36); 14 верес.
(№ 37); 21 верес. (№ 38); 28 верес. (№ 39).

Офіційний вісник України. – 2015. – № 55, № 56, № 59, № 60, № 62,
№ 64, № 65, № 66, № 70.

Педагогіка і психологія. – 2015. – № 2 (87).

Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 49.

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 1.
Практична філософія. – 2015. – № 2.

Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації". –
2015. – Вип. 16, Вип. 17.

Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний
соціогуманітарний часопис. – 2015. – № 2 (60). – С. 28–30.
Світ фінансів. – 2014. – Вип. 4.

Социологические исследования. – 2015. – № 4, 5, 6, 7.

ов

Спецвипуск газети "Освіта України". – К., 2015. – Верес. (№ 9).
Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 (27).
Страна знаний. – К., 2015. – № 6.

ук

Теорії мікро-макроекономіки. – 2013. – Вип. 41.
Україна молода. – 2015. – 8 верес. (№ 117).

М.

Управлінські інновації. – 2013. – Вип. 3.

Урядовий кур’єр. – 2015. – 18 верес. (№ 172), 28 верес. (№ 178).

На

Философия образования [Электронный документ]. – 2015. – № 3, 4.
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту

ім.

економіки і управління. Сер. 1. Економіка і управління. – 2014. – Вип. 1.
Юридична наука. – 2015. – № 6.

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". – 2015. – № 2 (35).

М.

ім.

На

ук

ов

Alma mater. Вестник высшей школы. – 2015. – № 8.

