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

Вища школа

аналітичний огляд періодичних видань

М.

ім.

На

ук

ов

№ 12 (грудень) 2015

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Вища школа : аналітичний огляд періодичних видань. № 12 (грудень)

ов

/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Інформ.бібліогр. від. ; наук. ред. канд. іст. наук О. О. Сербін ; за заг. ред.
І. І. Тіщенко ; упоряд.: Т. М. Бєлоусова, А. В. Козонущенко. – К., 2015. – 65 с.

ук

Метою

аналітичного

огляду

є

узагальнення

інформації

з

питань

реформування вищої освіти і науки України та адаптації її до інноваційних змін у

М.

сучасному глобалізованому світі в контексті входження України до європейського
освітнього простору. В огляді представлено публікації з поточних періодичних

На

видань, що надійшли до фондів Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича.
Розраховано на освітян, науковців, викладачів, студентів та всіх, хто

ім.

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

1.

Деякі

питання

державних

вищих

навчальних

закладів,

переміщених з району проведення антитерористичної операції : постанова
Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. № 935 // Офіційний вісник
України. – К., 2015. – № 92. – C. 20–21.
2.

Деякі питання забезпечення діяльності Українського центру

оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів : постанова
Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 881 // Офіційний вісник
України. – К., 2015. – № 89. – С. 55.
3.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – К., 2015. –
Груд. (№ 12). – С. 2–16.
4.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – К., 2015. –
Груд. (№ 12). – С. 17–95.
5.

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства

освіти і науки України від 24 грудня 2002 року № 744 : наказ Міністерства

освіти і науки України від 07.10.2015 р. № 1015 // Офіційний вісник
України. – К., 2015. – № 90. – С. 202.

ов

"...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від

24 грудня 2002 року № 744 "Про затвердження Положення про обрання та
прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних

закладів третього і четвертого рівнів акредитації", зареєстрований у

ук

Міністерстві юстиції України 15 липня 2003 року за № 600/7921".

6.

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

М.

Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України : наказ
Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від

На

09.09.2015 р. № 471/919 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 87. –

ім.

С. 168.
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"...втратили чинність: наказ Міністерства оборони України, Міністерства
освіти

і

науки

України

від

13 квітня

2005 року

№ 221/217

"Про

затвердження Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих
військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових
навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України", зареєстрований

у Міністерстві юстиції України 25 травня 2005 року за № 574/10854; наказ
Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки, молоді та

спорту України від 17 жовтня 2012 року № 675/1110 "Про затвердження
Інструкції з організації проведення державної атестації випускників вищих

військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих

навчальних закладів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
07 листопада 2012 року за № 1874/22186".

7.

Про відзначення державними нагородами України працівників

Національного

університету

"Києво-Могилянська

академія" :

указ

Президента України від 15.10.2015 р. № 586 // Офіційний вісник Президента
України. – К., 2015. – № 24 (330). – С. 12–13.
8.

Про внесення змін до Порядку замовлення та видачі документів

про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих
навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території

України, у 2014 році : наказ Міністерства освіти і науки України від

ов

22.09.2015 р. № 964 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 87. – С. 169–
171.

9.

Про внесення змін до Статуту Національного інституту

ук

стратегічних досліджень : указ Президента України від 24.11.2015 р. № 656
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 95. – С. 64.

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок заміщення

М.

10.

вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-

На

педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних
закладах, військових навчальних підрозділах ВНЗ : наказ Міністерства

ім.

оборони України, Міністерства освіти і науки України від 09.10.2015 р.
№ 558/1052 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 91. – С. 40–42.
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11.

Про затвердження Особливостей відбору та прийому на

навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України

та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих

навчальних закладів : наказ Служби безпеки України від 16.09.2015 р. № 607
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 86. – С. 90–93.
12.

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції

реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015–2019 роки :
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 575-р

// Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. – К.,
2015. – Т. 11, № 5. – C. 5–8.
13.

Про затвердження Положення про екзаменаційні комісії вищих

військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих

навчальних закладів : наказ Міністерства оборони України від 09.09.2015 р.
№ 472 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 89. – С. 146–177.
14.

Про затвердження Положення про особливості організації

освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства
оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних

закладів України : наказ Міністерства оборони України від 20.07.2015 р.
№ 346 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 87. – С. 132–167.

Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні

ов

15.

тваринницькі комплекси : наказ Міністерства освіти і науки України від

28.09.2015 р. № 980 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 90. – С. 196–

ук

201.

16.

Про затвердження Положення про учнівські теплиці : наказ,

М.

положення Міністерства освіти і науки України від 28.09.2015 р. № 979
// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 90. – С. 192–195.

На

17.

Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої

освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету,

ім.

до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок
коштів державного (місцевого) бюджету : постанова Кабінету Міністрів
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України від 11.11.2015 р. № 927 // Офіційний вісник України. – К., 2015. –
№ 92. – C. 47–50.
18.

Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та

укладання з ними трудових договорів (контрактів) : наказ Міністерства

освіти і науки України від 05.10.2015 р. № 1005 // Інформаційний збірник та
коментарі Міністерства освіти і науки України. – К., 2015. – № 11. – С. 83–94.
19.

Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих

навчальних закладів України в 2016 році : наказ Міністерства освіти і науки

України від 15.10.2015 р. № 1085 // Офіційний вісник України. – К., 2015. –
№ 89. – С. 286–355.
20.

Про зміну складу Міжвідомчої комісії з питань національно-

патріотичного виховання : розпорядження Кабінету Міністрів України від

18.11.2015 р. № 1188-р // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 94. –
С. 128–129.
21.

Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні :

указ Президента України від 16.11.2015 р. № 641 // Офіційний вісник
України. – К., 2015. – № 92. – C. 17–19.
22.

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,

ов

передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на

2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного

бюджету місцевим бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету

ук

Міністрів України від 11.11.2015 р. № 1178-р // Офіційний вісник України. –
К., 2015. – № 92. – C. 139–145.

Про приєднання України до Міжнародного центру вивчення

М.

23.

питань збереження та відновлення культурних цінностей : закон України від

На

07.10.2015 р. № 720-VIII // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 88. –
С. 20–27.

Про призначення стипендій Президента України переможцям

ім.

24.

V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
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молоді

імені

Тараса

Шевченка :

указ

Президента

України

від

23.10.2015 р. № 602 // Офіційний вісник Президента України. – К., 2015. –
№ 24 (330). – С. 35–36.
25.

Про присудження Державних премій України в галузі науки і

техніки 2014 року : указ Президента України від 08.12.2015 р. № 686
// Урядовий кур’єр. – К., 2015. – 12 груд. (№ 233). – С. 10.
26.

Про

реорганізацію

Науково-дослідного

економічного

інституту : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р.
№ 1118-р // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 88. – С. 115.

"...щодо реорганізації Науково-дослідного економічного інституту (код
згідно з ЄДРПОУ 02736403) шляхом перетворення його у державне
підприємство "Науково-дослідний економічний інститут".

27.

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та

молоді на 2016–2020 роки : указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580
// Офіційний вісник Президента України. – К., 2015. – № 23 (329). – С. 19–24.
28.

Про утворення військових навчальних підрозділів вищих

навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення
військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів

запасу : постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 962

ов

// Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 95. – С. 68–69.
29.

Про утворення Науково-дослідного центру ракетних військ і

артилерії : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р.
№ 1114-р // Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 88. – С. 114.

ук

30.

Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних

М.

закладах : лист Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 р. № 1/9454 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки

На

України. – К., 2015. – № 11. – С. 80–82.
31.

Щодо Статутів навчальних закладів : лист Міністерства освіти і

ім.

науки України від 08.10.2015 № 1/9-479 // Інформаційний збірник та
коментарі Міністерства освіти і науки України. – К., 2015. – № 11. – С. 95.
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Вища освіта за кордоном

32.

Давиденко Г. В.

Особливості

організації

інклюзивного

навчального процесу у вищих навчальних закладах країн Європейського
Союзу / Г. В. Давиденко // Вісник Національного авіаційного університету.
Педагогіка. Психологія. – К., 2015. – Вип. 1 (6). – С. 66–72.
33.

Денисова-Шмидт Е. В. Категория "необучаемых" студентов как

социальный феномен университетов (на примере дальневосточных вузов)

/ Е. В. Денисова-Шмидт, Э. О. Леонтьева // Социологические исследования. –
М., 2015. – № 9 (377). – С. 86–93.

Рассматривается неблагоприятный отбор в российские университеты как
институциональная

ловушка.

На

примере

дальневосточных

вузов

показывается, что современные российские университеты в большей
степени заинтересованы в студентах, чем студенты в университетах. Это

приводит к тому, что контингент с низким уровнем требований к качеству

образования является более важным и более выгодным для университета,
чем студенты, которые требовательны к нему. Поэтому, несмотря на

формально декларируемые стратегии повышения качества образования, в
действительности

университет

формирует

внутреннюю

среду,

ов

комфортную для "необучаемых". Авторы проводят экспликацию понятия
"необучаемость",

рассматривают

его

критерии,

а

также

каналы

рекрутинга "необучаемых" в массовых вузах.

34.

Дубровик-Рохова А. Умова – повернення додому / А. Дубровик-

ук

Рохова // День. – К., 2015. – 17 груд. (№ 231). – С. 9.

40 студентів з України і Молдови отримають гранти на навчання у топ-50
США.

Умови

М.

бізнес-школах

отримання

студентами

грантів,

які

вступатимуть до 50-шкіл у США.

На

35.

поисках

Квелидзе-Кузнецова Н. Н. Рынок образовательных ресурсов: в
возможностей

консолидации

/ Н. Н. Квелидзе-Кузнецова,

ім.

С. А. Морозова // Университетская книга. Universitas. – М., 2015. – № 9. –
С. 34–35.

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Основные тренды рынка российских электронных – образовательных

ресурсов были обозначены – экспертами дискуссионной площадки "Время
АППОЭР", состоявшейся в рамках III Международной конференции
НЭИКОН "Электронные научные и образовательные ресурсы: создание,
продвижение и использование".

36.

Пелех Л. Р. Медіа як один із базових чинників впливу на

ціннісну основу польського суспільства / Л. Р. Пелех // Інженерні та освітні

технології. Тем. вип.: Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. –
Кременчук, 2015. – № 3 (11). – С. 88–91.

Визначено особливості формування медійної грамотності польської молоді

та наголошено на її невілюванні в українській освіті. Детерміновано
поняття медійної педагогіки, акцентовано її місце та значення в загальному
освітньому просторі.

37.

Рыбкина Н. Вузы и бизнес: совместные подходы к образованию

/ Н. Рыбкина // Университетская книга. Universitas. – М., 2015. – № 9. – С. 62–
64.

О корпоративном обучении и классическом высшем образовании.

38.
властных

Тев Д. Б. Элитное образование как канал рекрутирования
групп:

зарубежный

опыт

/ Д. Б. Тев

// Социологические

ов

исследования. – М., 2015. – № 9 (377). – С. 102–110.

Рассматривается элитное образование за рубежом. В большинстве
развитых стран Запада существует небольшая группа учебных заведений,

которая играет решающую роль в процессе отбора и рекрутирования

Доступ к обучению в таких школах и вузах в большой мере обусловлен
происхождением,

М.

социальным

что

проявляется

в

характеристиках

классового состава учащихся и студентов. Элитное образование вносит
существенный вклад в межпоколенное воспроизводство, интеграцию и
легитимацию властных групп общества.

ім.

На

ук

властных групп, особенно в экономической и административной сферах.
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39.

Хомерікі О. А.

Комерціалізація

освіти:

світовий

досвід

і

український контекст / О. А. Хомерікі // Грані. – Дніпропетровськ, 2015. –
№ 8 (124). – C. 101–105.

В американському суспільстві побутують два підходи до питання здобуття
вищої освіти. Перший, так званий "джефферсонівський", передбачає
рівність доступу до вищої освіти, але за умови пред'явлення високих вимог

до якостей (здібностей) людини. Другий, так званий "джексонівський",
також визнає рівність доступу до вищої освіти, але при цьому вважається,
що вступ до університетів має бути вільним для усіх, хто має середню
освіту, незалежно від здібностей. Попри беззаперечну ефективність,

вражаючі досягнення в науці, структурне розмаїття та будову на
демократичних

принципах

системи

вищої

освіти,

кілька

останніх

десятиліть в американському суспільстві не вщухає її критика, оскільки

університети та коледжі лише опосередковано виконують функцію
служіння суспільству.

40.

Яковенко О. Як американці готують висококласних фахівців

/ О. Яковенко // Освіта. – К., 2015. – 2–9 груд. (№ 47/49). – С. 7.

Вища освіта в Україні

41.

Абсалямова Я. В. Необхідність сформованості інтелектуальної

ов

мобільності як передумова самореалізації викладача технічного ВНЗ
/ Я. В. Абсалямова

// Вісник

Національного

авіаційного

університету.

Педагогіка. Психологія. – К., 2015. – Вип. 1 (6). – С.8–11.
Анохін В. М.

ук

42.

Загальні

вимоги

до

інтерактивних

вправ

електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних
та

приклади

їх

реалізації

М.

закладів

/ В. М. Анохін,

К. О. Ковальова

у

// Вісник

середовищі

Adobe

Національного

Captivate

університету

На

"Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу. – Л.,
2014. – № 803. – C. 37–42.

ім.

Наведено вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників та
навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Мета таких вправ –
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закріпити

теоретичний

матеріал

шляхом

виконання

завдань

в

інтерактивній взаємодії з електронною книгою. Наведено приклади
тренувальних вправ з різних підручників, які створювались у середовищі
Adobe Captivate під керівництвом В. М. Анохіна.

43.

Білокопитов В. І. Форуми із забезпечення якості вищої освіти як

унікальна платформа для співпраці на європейському рівні / В. І. Білокопитов
// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. –
№ 5 (49). – С. 26–32.

Наголошено на складності та багатовимірності процесу забезпечення
якості вищої освіти; виокремлено характеристики процесу забезпечення
якості;

визначено

університетів;

передумови

висвітлено

створення

основні

напрями

Європейської

асоціації

діяльності

асоціації;

встановлено основні причини створення форумів із забезпечення якості

вищої освіти; окреслено цілі всіх форумів із забезпечення якості та їх
пріоритетні питання й завдання; доведено важливість створення форумів
для сприяння процесу забезпечення якості вищої освіти на європейському

освітньому просторі; показано розвиток процесу забезпечення якості на
Європейському просторі вищої освіти.

44.

Білоус О. А.

Студентська наукова конференція

як

форма

організації дослідницької роботи / О. А. Білоус, Ю. А. Кравченко // Актуальні

ов

питання природничо-математичної освіти. – Суми, 2014. – Вип. 4. – С. 51–55.

В роботі розглядається питання організації науково-дослідницької роботи
студентів молодших курсів університету у формі наукової конференції.

Досліджуються етапи підготовки та виконання дослідницької роботи з

ук

врахуванням адаптації студентів до навчання у виші. Проводиться аналіз

впливу набутих навичок та вмінь під час підготовки та участі у конференції

45.

М.

на майбутній професійний та інтелектуальний рівень фахівця.

Боголіб Т. Фінансове забезпечення освітньої галузі України:

На

існуючі проблеми та перспективи їх вирішення / Т. Боголіб // Економіст :

ім.

літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – К., 2015. – № 8
(346). – С. [2]–6.
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46.

Виступили проти реорганізації альма-матер // Голос України. –

К., 2015. – 9 груд. (№ 232). – С. 13.

Біля будинку Кабінету Міністрів України відбулася акція протесту,
організована студентами Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі, проти реорганізації університету шляхом

приєднання його до Київського національного торговельно-економічного
університету.
47.

Вільський Г.

значущості

Формування

студентських

критеріїв

конкурсних

оцінювання

досліджень

наукової

/ Г. Вільський,

Б. Михалишин, Л. Івлєва // Вища школа. – К., 2015. – № 11/12 (137). –
С. 29–34.

Сформульовано основні вимоги та запропоновано критерії оцінювання

студентських конкурсних наукових робіт, необхідних для підвищення
цільової ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів та
підвищення якості вищої освіти.

48.

В реформі освіти – цінності людини і суспільства // Освіта. – К.,

2015. – 2–9 груд. (№ 47/49). – С. 2.
49.

Воронова А. А.

Теоретический

анализ

системообразующих

компонентов успешной социализации студентов вуза / А. А. Воронова

ов

// Інженерні та освітні технології. Тем. вип.: Сучасна вища освіта: реалії,
проблеми, перспективи. – Кременчук, 2015. – № 3 (11). – С. 86–88.

Представлены основные этапы социализации и ее специфики в вузе.

50.

Галата С. "Горизонт 2020": шукайте свою нішу! / С. Галата

У

КНУ

імені

Тараса

Шевченка

відбулася

зустріч

представників

М.

національних контактних пунктів (НКП) програми "Горизонт 2020" і
молоді науковці. Координатори НКП розповіли – які конкурси відкрито на
2016–2017 роки, як долучитися до досліджень, на що звернути увагу і як
уникнути "підводних каменів". У конференції взяли участь Тьєрі Девар,
офіцер з міжнародного співробітництва директорату з питань досліджень

ім.

На

ук

// Освіта України. – К., 2015. – 7 груд. (№ 49). – С. 1, 8–9.

та інновацій Європейської комісії, Діана Сенчишин, керівник команди з
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підтримки політики, аналізу та моніторингу національних дослідницьких

стратегій директорату з питань досліджень та інновацій Європейської

комісії, Стелла Шаповал, Національний координатор НКП Програми
"Горизонт 2020" в Україні, заступник начальника Управління, Начальник

відділу міжнародного науково-технічного співробітництва МОН України,

Галина Усатенко, керівник НКП при КНУ імені Тараса Шевченка та
експерт НТП Олександр Меньшов та ін.

51.

Галиця О. Навчальна практика у ВНЗ (коледжах) та її різновиди

/ О. Галиця // Вища школа. – К., 2015. – № 11/12 (137). – С. 119–122.

Уточнено зміст поняття "практика студентів у ВНЗ" і досліджено її
основні етапи. Автор пропонує класифікувати практику як офіційну і
неофіційну

та

дає

характеристику

цих

різновидів.

Досліджується

співвідношення понять "практика у підрозділі ВНЗ "юридична клініка" і

"практика студентів у ВНЗ загалом". Результати досліджень дозволять
поліпшити процес організації і планування практики студентів у ВНЗ та
вдосконалити підготовку майбутніх фахівців.

52.

Гриневич Л.

Реформа

освіти

без

учителя

не

вдасться

/ Л. Гриневич ; спілкувався М. Короденко // Освіта України. – К., 2015. –
21 груд. (№ 51). – С. 4–5.

Голова Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України

ов

Л. Гриневич щодо Закону "Про вищу освіту", прогалини державного
бюджету та ін.

53.

Давидова Н. Вищі навчальні заклади як суб’єкти права

інтелектуальної власності на торговельну марку (досвід України та США)

ук

/ Н. Давидова // Підприємництво, господарство і право. – К., 2015. – № 8

54.

М.

(236). – С. 8–12.

Денисюк О. Статистика – не панацея, а дуже потужний

інструмент для аналізу і прийняття управлінських рішень / О. Денисюк ;

ім.

На

спілкувався Д. Шулікін // Освіта України. – К., 2015. – 21 груд. (№ 51). – С. 6.
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Про Інститут освітньої аналітики, який створено внаслідок реорганізації
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти і науки сьогодні
розповіла директор О. Денисюк.

55.

Додонов Р. Розділені університети: повернутися не можна

залишитися / Р. Додонов // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 12–18 груд.
(№ 48). – С. 13.

Конфлікт на Сході України – викликав складнощі. З початком 2014/15

навчального року постало питання евакуації із зони АТО 18 українських
університетів і 10 академічних інститутів. Більшість їх перенесли
навчальний процес у власні філії в межах Донецької та Луганської областей.

Винятком були тільки Донецький національний університет, що переїхав у
Вінницю, а також Донецький національний університет економіки та

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського і Донецький юридичний інститут

МВС України, які перебралися до Кривого Рогу. При цьому практично в

кожного з евакуйованих університетів на непідконтрольних територіях
залишився свій "двійник": чимало студентів і викладачів відмовилися

виїжджати за межі рідного міста. Специфіка ситуації полягає в тому, що

вища освіта в Україні поки що залишається цілісною, ієрархічно

вибудуваною системою, вершину якої становить Міністерство освіти і
науки.

Саме

воно

ліцензує

спеціальності,

контролює

проходження

ов

студентами основних етапів навчання через єдину комп'ютерну базу даних,
видає

дипломи

і,

головне,

фінансує

виші

на

місцях.

Декларована

автономність університетів залишається тільки на папері; подолання
надмірної централізації вищої освіти – суть реформ, які нині проводяться.

ук

56.

Єфремов В. Збереження кадрового потенціалу вищої школи в

умовах системної кризи в Україні / В. Єфремов // Вища школа. – К., 2015. –

М.

Автор відстоює недопустимість економії на освіті, навіть в умовах
системної кризи, бо це позначиться на якості людського капіталу, який
визначає інтелект українського народу.

ім.

На

№ 11/12 (137). – С. 75–84.
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57.

Завалевський Ю. Формування конкурентоспроможного фахівця

– одне з головних завдань сучасного вищого навчального закладу
/ Ю. Завалевський // Вища школа. – К., 2015. – № 11/12 (137). – С. 7–18.

Якщо представити вищі навчальні заклади як "виробників товару", а
випускників

як

"товар",

конкурентоспроможність

то

якістю

випускника,

цього

тобто

"товару"

наявність

і

у

буде

нього

професійних та особистісних рис, які дозволять реалізуватися на ринку
праці. Цій проблемі присвячена стаття.

58.

Згалат-Лозинська Л. О. Удосконалення професійної орієнтації

на основі прогнозування тенденцій ринків праці та освітніх послуг

/ Л. О. Згалат-Лозинська // Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. – № 9
(171). – С. 313–323.
59.

Зьолковський Н. В.

Львівський

Державний

Політехнічний

Інститут: навчальний процес та підготовка фахівців у 1944–1965 рр.
/ Н. В. Зьолковський // Гілея. – К., 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 62–66.
60.

Карзун І.

розвитку

Фінансове

вищої

національного

освіти

забезпечення

/ І. Карзун

економічного

інтеграційних

// Вісник

університету.

процесів

Тернопільського

Економічні

науки. –

Тернопіль, 2015. – Вип. 2. –С. 113–119.

ов

Проаналізовано стан фінансування вищої освіти в Україні та за кордоном в
умовах формування єдиного європейського освітнього простору. Основний

акцент зроблено на розробці нового підходу до визначення обсягів
фінансування з урахуванням мінімальних соціальних стандартів, які дають

ук

змогу встановити нижню межу фінансового забезпечення розвитку вищої

освіти. Визначено причини нерозвиненості освітнього кредитування в

М.

Україні, яке в зарубіжних країнах сприяє підтримці платоспроможного
попиту на освітні послуги та забезпеченню доступності вищої освіти.

На

61.

Киричок А.

Оцінка

стану

освіти

у

сфері

зв’язків

з

громадськістю. Етична освіта як складова процесу / А. Киричок // Вісник

ім.

Книжкової палати. – К., 2015. – № 10 (231). – C. 37–40.
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62.

Киричок Т. Електронні навчальні видання сучасного вищого

навчального закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення

/ Т. Киричок, Н. Фігаль, Г. Лоза // Вісник Книжкової палати. – К., 2015. – № 9
(230). – С. 38–40.
63.

Коваль І.

Історіографічне

осмислення

історії

Одеського

університету: віхи, люди, тексти, підсумки / І. Коваль, В. Хмарський
// Краєзнавство. – Київ, 2015. – № 1/2 (90/91). – С. 89–98.

У статті висвітлюється історія дослідження наукового феномену

Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Розглядаються
концепції і етапи формування історіографії університету, в контексті
святкування 150-ї річниці з дня заснування університету.

64.

Ковтунець В.

Реформи

–

лише

засіб

досягнення

цілей

/ В. Ковтунець // Освіта. – К., 2015. – 2–9 груд. (№ 47/49). – С. 6.

Щоб розуміти, які реформи потрібні вищій освіті, слід усвідомити реальний
стан, причини недоліків і наслідки новацій.

65.

Концептуальні

засади

розвитку

професійної

освіти

// Педагогічна газета. – К., 2015. – Лист.–груд. (№ 6). – С. 1.

30 жовтня відбулися Загальні збори НАПН України "Концептуальні засади
розвитку професійної освіти". Президент НАПН України Василь Кремень

ов

виступив з доповіддю "Формування глобально конкурентоспроможного

людського капіталу – найважливіше завдання професійної освіти". Було
прийнято Постанову Загальних зборів Національної академії педагогічних

наук України, в якій запропоновано взяти до використання в практичній

ук

діяльності основні положення та пропозиції розвитку професійної освіти
України в сучасних умовах.

Корумпованість у вишах // Україна молода. – К., 2015. – 29 груд.

М.

66.

Українці вважають корумпованість викладацького складу вишів та
невизнання українських дипломів в інших країнах найбільшими проблемами
вищої освіти в Україні. Результати загальнонаціонального соціологічного

ім.

На

(№ 165). – С. 10.

опитування щодо проблем освіти в Україні.
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67.

Костючков С. К. Компетентність як інтегральний соціально-

особистісний

поведінковий

феномен:

філософсько-освітній

контекст

/ С. К. Костючков // Грані. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124). – C. 150–
155.

Досліджено

особливості

сучасної

освіти

в

зв’язку

з

поняттями

"компетенція" та "компетентність".

68.

Кошелюк В.

Реактивний

двигун

до...

воза

/ В. Кошелюк

// Дзеркало тижня. – К., 2015. – 12–18 груд. (№ 48). – С. 13.
Фінансове

неблагополуччя,

юридична

незахищеність,

постійний

бюрократичний тиск, виконання невластивих функцій, застарілі програми,

нераціональне навантаження – перелік негараздів і проблем, що здатні
зламати будь-яке бажання ефективно працювати українського вчителя. Без

перетворень у загальноосвітніх школах будь-які зміни у вищій школі лише
розбалансовують систему, як це вийшло з так званою болонською
системою.

69.

Мельник М. "Головна ідея – забезпечення належного рівня

фізичного виховання у вишах" / М. Мельник ; спілкувався М. Короденко
// Освіта України. – К., 2015. – 14 груд. (№ 50). – С. 7.

Перипетії довкола питання викладання фізичного виховання у вищих

ов

навчальних закладах, моделі такої роботи, а також про важливість
студентського спорту розповідає голова Комітету з фізичного виховання
та спорту МОН України М. Мельник.

70.

Михайлева Е. Г. Факторы формирования профессиональной

ук

успешности молодого специалиста: микроуровень анализа / Е. Г. Михайлева,

М.

Проведен анализ одного из уровней формирования профессиональной

успешности молодых специалистов – микроуровня. Показано, что в него
входят личностные качества молодых специалистов, их компетентности,
карьерные установки как элементы карьерной стратегии, мотивация на
достижение успеха, самоопределение и др.

ім.

На

Е. С. Чучилина // Грані. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124). – C. 89–95.
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71.

Михальченко І. Рекомендовано повернути на доопрацювання

/ І. Михальченко // Освіта. – К., 2015. – 2–9 груд. (№ 47/49). – С. 3.

25 листопада відбулося розширене засідання Комітету з питань науки і
освіти

щодо

обговорення

проекту

Закону

України

"Про

освіту",

розробленого Урядом та презентованого міністром освіти і науки Сергієм
Квітом.

72.

Моцик О.

Про

комбінування

досвідів.

"Рецепт"

посла

Олександра Моцика – для Східноєвропейського національного університету
/ О. Моцик ; розмову вела А. Левчук // День. – К., 2015. – 3 груд. (№ 221). –
С. 11.

Щодо автономії університетів. Які позитивні зміни та ймовірні небезпеки

може зумовити ця реформа? Чи потрібна нам наукова "децентралізація"?
Про це, а також про американський досвід побудови незалежних та
конкурентоспроможних університетів розмова з Олександром Моциком,

Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах

Америки, членом наглядової ради Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки.

73.

Не лише реагувати на зміни, а визначати напрямок змін

// Освіта. – К., 2015. – 2–9 груд. (№ 47/49). – С. 2.

У Верховній Раді 9 грудня 2015 року відбулися Парламентські слухання

ов

"Правове забезпечення реформи освіти в Україні". Метою слухань стала
організація

широкого

діалогу

стосовно

стратегічних

пріоритетів

реформування освіти, незважаючи на існуючі кризові умови.

74.

Нечитайло И. С. Исследование образовательного дискурса с

ук

применением

метода

индиректного

дискурс-анализа

/ И. С. Нечитайло

М.

// Грані. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124). – C. 96–100.

Проблемы проектирования и структурирования образовательного дискурса.

На

Предлагается авторская трактовка понятия образовательного дискурса.

75.

установ

ім.

дослідних

Новаковський Л. Проблеми правового захисту земель науковоі

навчальних

закладів

// Землевпорядний вісник. – К., 2015. – № 9. – С. 22–25.

/ Л. Новаковський
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76.

Осіпцов А. В.

Феноменологія

загальнолюдських

цінностей

особистості в сучасній науці / А. В. Осіпцов // Наука і освіта. Педагогіка. –
О., 2015. – № 6 (135). – С. 95–101.

Здійснено дефінітивний аналіз феноменології загальнолюдських цінностей,

обґрунтовано позиції вчених щодо підходу та систематизації цього

феномену в сучасній науці, означено теоретичні та методологічні основи
педагогічного і психологічного дослідження формування загальнолюдських

цінностей, акцентовано увагу на формуванні загальнолюдських цінностей у
студентів в системі професійної освіти класичного університету.

77.

Панасевич Д.

Про

єдиний

перелік

галузей

професійної

діяльності та спеціальностей у сфері вищої освіти України / Д. Панасевич
// Вища школа. – К., 2015. – № 11/12 (137). – С. 62–74.

Аналізуються перелік наукових спеціальностей (2011) і "освітні" переліки

спеціальностей (2010 і 2015). Вказується на відсутність зрозумілої

методології у формуванні структури і змісту нового переліку 2015 року та
його невідповідальність Закону України "Про вищу освіту" вчасності
поєднання з науковими спеціальностями. На підставі запропонованого
методологічного підходу та проведеного аналізу надається проект Єдиного
переліку галузей професійної діяльності та спеціальностей у сфері вищої
освіти України.

Певна С. Є. Студент як суб’єкт освіти: сутність та особливості

ов

78.

/ С. Є. Певна // Наука і освіта. Педагогіка. – О., 2015. – № 6 (135). – С. 105–
109.

ук

79.

Письменкова Т. Засоби діагностики рівня досягнень студентів

як складова системи забезпечення якості вищої освіти / Т. Письменкова

М.

Розглядається питання якості вищої освіти. Аналізується сучасний стан
вищої освіти в Україні. Запропоновано алгоритм формування засобів
діагностики рівня досягнень студентів як одного з головних елементів
забезпечення якості освіти.

ім.

На

// Вища школа. – К., 2015. – № 11/12 (137). – С. 98–107.
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80.

Про законотворчість і поточні завдання // Освіта України. – К.,

2015. – 14 груд. (№ 50). – С. 6.

Під час звіту гуманітарного блоку Кабміну щодо виконання Програми

діяльності уряду міністр освіти і науки України С. Квіт презентував
основні напрями діяльності міністерства.

81.

Рахманов В. О. Моделювання навчального процесу вищого

навчального закладу в освітньо-інформаційному середовищі / В. О. Рахманов
// Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія. –
К., 2015. – Вип. 1 (6). – С. 143–151.
82.
інтеграції

Скорик Т. В. Університет третього віку як модель соціальної
осіб

літнього

віку

в

сучасне

суспільство

/ Т. В. Скорик,

І. С. Шевченко // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Л.,
2014. – Вип. 8. – С. 60–68.
83.

Сухарніков Ю. Методологічні засади перебудови й осучаснення

вищої освіти України / Ю. Сухарніков // Вища школа. – К., 2015. – № 11/12
(137). – С. 35–61.

Розглядаються розбіжності сутнісних засад функціонування систем вищої

освіти в Україні та європейського простору вищої освіти, а також
пов’язані з цим розбіжності у дидактичному трактуванні основоположних
які

забезпечують

розробку

адекватного

методологічного

ов

термінів,

"шлейфа" модернізації й реформування вищої освіти України, а також
торкаються засад педагогічного мислення.

84.

Тименко В. Міжнародні дні освіти дорослих на Львівщині

ук

/ В. Тименко, П. Доценко // Педагогічна газета. – К., 2015. – Лист.–груд.

М.

Відбувалися Міжнародні дні освіти дорослих на Львівщині. Під патронатом
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Міністерства освіти і
науки

України,

Національної

Національної

спілки

академії

журналістів

педагогічних

України,

наук

України,

Представництва

DVV

International в Україні, Національної академії державного управління при

ім.

На

(№ 6). – С. 4.
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Президентові України, Львівської обласної державної адміністрації,
Львівської міської ради.

85.

Ткаченко Л. "Майбуттєтворення"? Так! / Л. Ткаченко // Освіта. –

К., 2015. – 2–9 груд. (№ 47/49). – С. 9.

Відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта

України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору".
Серед організаторів конференції вищі навчальні заклади, наукові установи.

86.

Університетська автономія // Освіта України. – К., 2015. –

14 груд. (№ 50). – С. 2.

В КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Всеукраїнський семінар за
результатами проекту ATHENA "Сприяння сталості та автономії вищих
навчальних закладів". В семінарі взяли участь керівники, заступники, голови
фінансових, кадрових та інших підрозділів широкого кола українських
університетів, Національний Еразмус+Офіс.

87.

Фізвиховання

у

ВНЗ

// Освіта. –

К.,

2015. –

2–9 груд.

(№ 47/49). – С. 3.

У Верховній Раді 9 грудня 2015 року відбулися Парламентські слухання
"Правове забезпечення реформи освіти в Україні". Метою слухань стала
організація

широкого

діалогу

стосовно

стратегічних

пріоритетів

реформування освіти, незважаючи на існуючі кризові умови.

Формування глобально конкурентоспроможного людського

ов

88.

капіталу – найважливіше завдання професійної освіти // Педагогічна газета. –
К., 2015. – Лист.–груд. (№ 6). – С. 2.

Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя на Загальних зборах

89.

Шулікін Д. Правове забезпечення реформи освіти / Д. Шулікін,

М.

ук

НАПН України "Концептуальні засади розвитку професійної освіти".

Під час парламентських слухань, які зібрали понад 500 освітян, йшлося про
майбутнє законодавство, імплементацію чинних документів, а також про
інші проблеми галузі. На слуханнях виступили Міністр освіти і науки

ім.

На

Н. Кулик // Освіта України. – К., 2015. – 14 груд. (№ 50). – С. 4.
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С. Квіт,

голова

профільного

комітету

О. Співаковський,

голова

парламентського Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич та ін.

90.

Якобсон А. "Освіта впродовж життя це простір, в якому

перебуває вся система освіти" / А. Якобсон ; вела розмову Л. Рапіна
// Педагогічна газета. – К., 2015. – Лист.–груд. (№ 6). – С. 5.

Регіональний директор Представництва DVV International в Україні Аніта
Якобсоне у розмові з журналісткою "Педагогічної газети" торкнулася
проблем і перспектив розвитку освіти дорослих в Україні.

Форум "Українська ініціатива"

91.

Звернення Форуму до влади і громади (освіта і наука:

національний вимір) // Слово просвіти. – К., 2015. – 17–23 груд. (№ 50). –
С. 3.

15 грудня у Київському міському будинку вчителя з ініціативи просвітян

відбувся Форум "Українська альтернатива", на якому розглядалися

проблеми національної безпеки, протистояння "патріотичній" русифікації,
місця освіти, мови, релігії в сьогоднішніх обставинах російської агресії в

Криму та на Донбасі, самоідентифікації та патріотичного вихованню

нації. У Форумі та науково-практичній конференції взяли участь державні

діячі, науковці, просвітяни, митці, освітяни - представники української

ов

інтелігенції з усієї України.

92.

Меморандум Форуму // Слово просвіти. – К., 2015. – 17–23 груд.

(№ 50). – С. 2.

ук

93.

Резолюція

науково-практичної

конференції

"Патріотичне

виховання нації" в рамках Форуму // Слово просвіти. – К., 2015. – 17–23 груд.

94.

М.

(№ 50). – С. 3.

Ухвала

(проект).

Учасники

форуму

ім.

На

просвіти. – К., 2015. – 17–23 груд. (№ 50). – С. 2.

Гуманітарні науки

закликають

// Слово
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95.

Бирюков С. В. О структуре социологии права (направления

исследований в отечественной науке) / С. В. Бирюков // Социологические
исследования. – М., 2015. – № 9 (377). – С. 111–120.

Рассмотрены основные варианты структурализации предмета социологии
права по основаниям, используемым в социологической и юридической
науках:

отрасль/область

права,

направления

взаимодействия

в

соотношении "общество" и "право", источник (форма) права, виды

юридической деятельности, системы: общество – культура – личность,
сопоставление со смежными дисциплинами. Такой анализ приводит к
пониманию

перспектив

развития

дисциплины

в

России,

позволяет

утверждать возможность и важность ее развития в рамках как
социологии, так и юриспруденции.

96.
процессе

Вожгурова О. В. Роль социально-гуманитарных дисциплин в
политической

социализации

студенченской

молодежи

/ О. В. Вожгурова // Інженерні та освітні технології. Тем. вип.: Сучасна вища

освіта: реалії, проблеми, перспективи. – Кременчук, 2015. – № 3 (11). – С. 82–
86.

Исследование

посвящено

проблеме

актуализации

роли

социально-

гуманитарных дисциплин в условиях высшей школы.

Довгополова Л. Д. Метод проектів у зарубіжній педагогічній

ов

97.
теорії

та

практиці:

історичний

аспект

/ Л. Д. Довгополова

// Вісник

Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія. – К.,
2015. – Вип. 1 (6). – С.81–87.

ук

98.

філолога

Заслужена А. А.
у

системі

вищої

// Вісник

освіти

формування

компетентного

Швейцарської

Конфедерації

Національного

М.

/ А. А. Заслужена

Актуальність

авіаційного

університету.

Педагогіка. Психологія. – К., 2015. – Вип. 1 (6). – С. 98–102.

На

99.

Койчева Т. І. Діагностика організаційної культури викладачів

університету / Т. І. Койчева // Наука і освіта. Педагогіка. – О., 2015. – № 6

ім.

(135). – С. 41–47.
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Розглядаються особливості оцінки викладачами стану організаційної
культури в педагогічному університеті.

100. Нагорна Н. В. Інтерактивні технології як засіб формування

педагогічної компетентності майбутнього психолога / Н. В. Нагорна // Наука
і освіта. Педагогіка. – О., 2015. – № 6 (135). – С. 90–95.

101. Нікітенко В. О. Формування геоцінностей в процесі викладання

української мови як іноземної / В. О. Нікітенко // Гілея. – К., 2015. – Вип. 100
(№ 9). – C. 219–223.

102. Нікула Н. В. Етапи професійно-методичного розвитку студентів

у процесі навчання у вищій школі / Н. В. Нікула // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 5 (49). – С. 295–301.
Теоретичне

обґрунтування

етапів

професійно-методичного

розвитку

студентів-педагогів у процесі професійної підготовки. Автор розкриває
сутність професійно-методичного розвитку майбутніх фахівців крізь
призму формування якостей їх методичної культури та описує етапи цього
розвитку.

103. Попова О. В. Контекстний підхід як детермінанта професійномовленнєвої

підготовки

майбутніх

перекладачів

китайської

мови

/ О. В. Попова // Наука і освіта. Педагогіка. – О., 2015. – № 9 (138). – C. 156–

ов

165.

Розглянуті проблеми реалізації контекстного підходу в межах процесу

професійно-мовленневої підготовки майбутніх перекладачів китайської
мови в умовах університетської педагогічної освіти.

ук

104. Тацій В. "Інноваційний розвиток освіти, підвищення її якості,

інтегрування в європейський освітній простір – найважливіші наші завдання"

М.

Ректор НЮУ імені Я. Мудрого, академік Національної академії наук
України та Національної академії правових наук України, доктор юридичних
наук, професор, Герой України В. Я. Тацій щодо розвитку юридичної освіти
в Україні.

ім.

На

/ В. Тацій // Голос України. – К., 2015. – 29 груд. (№ 248). – С. 12.
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105. Фрицюк В. А.

Готовність

до

професійного

саморозвитку

майбутнього вчителя як важливий чинник підвищення якості підготовки

фахівців у педагогічних ВНЗ / В. А. Фрицюк // Інженерні та освітні

технології. Тем. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи –
Кременчук, 2015. – № 3 (11). – С. 92–94.

106. Шепель М. Є. Самореалізація майбутніх учителів філологічних

спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності / М. Є. Шепель
// Наука і освіта. Педагогіка. – О., 2015. – № 6 (135). – С. 143–148.
Розглядається

самореалізація

спеціальностей

як

етап

майбутніх

адаптації

до

учителів

професійної

філологічних
діяльності.

Проаналізовано погляди провідних науковців стосовно питань професійної

адаптації. Надано приклади стосовно підготовки майбутніх учителів
філологічних спеціальностей до педагогічної практики.

Природничі науки

107. Антіпова Н. Пропозиції з розробки галузевої рамки кваліфікацій

селекціонерів-генетиків / Н. Антіпова, Н. Рідей, І. Антіпов // Вища школа. –
К., 2015. – № 11/12 (137). – С. 108–118.

Проведено структурно-порівняльний та структурно-функціональний аналіз

ов

програм (планів) та галузевих стандартів підготовки магістрів агрономів,

розроблено пропозиції нормативних вимог за основними видами трудової
діяльності (до знань, умінь і компетенції). Здійснено обґрунтований підбір

можливих посад, розроблено кваліфікаційні вимоги до магістрів агрономів

ук

для формування галузевої рамки кваліфікацій селекціонерів-генетиків
сільськогосподарських культур.

М.

108. Беньковська Н. Б. Експериментальна перевірка ефективності

реалізації педагогічних умов формування професійних якостей майбутніх

На

фахівців банківської справи / Н. Б. Беньковська // Наука і освіта. Педагогіка –
О., 2015. – № 6 (135). – С. 10–15.

ім.

Формування професійних якостей майбутніх фахівців в освітньому
середовищі вишу розглядається як спеціально організований педагогічний
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процес, що передбачає цілеспрямований вплив на всі аспекти фахової
підготовки студентів.

109. Борисенко К. Б.
дистанційного

навчання

Географічна

освіта

/ К. Б. Борисенко,

в

Україні:

Н. Л. Кравчук

виклики

// Проблеми

безперервної географічної освіти і картографії. – Х., 2015. – Вип. 22. – С. 21–
25.

Проведено

аналіз

тематичної

структури

дистанційного

навчання

географічного спрямування в Україні. Визначено особливості галузевої
структури географічної освіти та

сучасний стан

розвитку її у

дистанційному вигляді.

110. Мушинська Н. С.

Засоби

професійного

саморозвитку

майбутнього фахівця економічної галузі / Н. С. Мушинська // Наука і освіта.
Педагогіка. – О., 2015. – № 6 (135). – С. 85–90.

Розкриваються засоби професійного саморозвитку майбутнього фахівця
економічної галузі. Виділено основні вимоги до сучасного бакалавра
економіки.

Представлено

програму

тренінгів

підготовки

сучасних

спеціалістів економічної галузі до внесення нових моделей професійного
саморозвитку в життя.

111. Ніколаєнко С. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах

ов

євроінтеграції: проблеми та виклики / С. Ніколаєнко // Вища школа. – К.,
2015. – № 11/12 (137). – С. 19–28.

Аналізується сучасний стан та питання реформування вищої аграрної

ук

освіти і науки в Україні.

Точні науки

М.

112. Кухарська Н. П.

"Інформатика"

Оcобливості

/ Н. П. Кухарська

// Вісник

навчальної

Національного

дисципліни

університету

На

"Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу. – Л.,
2014. – № 803. – C. 70–74.

ім.

113. Ріжняк Р. Я. Джерельна база дослідження з історії розвитку

інформатики у вишах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
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/ Р. Я. Ріжняк // Грані. Історія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9/1 (125). –
С. 132–138.

Проаналізовано особливості використання джерельної бази з точки зору
детальної її структури та змісту при проведенні наукового дослідження

щодо вивчення історії становлення та розвитку інформатики і її
впровадження у вищу школу України.

114. Слюсарчук Ю. М.
напрямів

підготовки

інформатики

Використання

мультимедійних

/ Ю. М. Слюсарчук,

студентами

технологій

Л. Є. Угрин,

під

економічних

час

вивчення

Л. Л. Джавала

// Вісник

Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого
навчального закладу. – Л., 2014. – № 803. – C. 43–48.
115. Царенко М. О.

Застосування

мультимедіа

у

формуванні

методичної компетентності майбутніх учителів фізики / М. О. Царенко,

І. Ю. Нікуліна // Наука і освіта. Педагогіка. – О., 2015. – № 6 (135). – С. 130–
137.

У роботі розроблено й обґрунтовано технологію реалізації концепцій
методичної компетентності на засадах застосування мультимедіа як

сукупності предметної, психолого-педагогічної, інформаційно-технологічної
та комунікативної компонент, які визначають модулі знань, практичних

ов

умінь, контролю та корекції знань, організації позакласної та позаурочної
роботи.

Міжнародне співробітництво в освітній галузі

ук

116. Антон Я. "Ми змінили підхід – щоб не батьки і вчителі

примушували вчитися, а учні самі бачили: вчитися – доцільно й цікаво"

М.

/ Я. Антон ; бесіду вела О. Онищенко // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 5–

Одна з ключових проблем на шляху децентралізації освіти в Україні є
створення сучасних взаємозалежних електронних баз даних, без яких
неможливе ефективне управління. Організатори українсько-шведського

ім.

На

11 груд. (№ 47). – С. 12.

проекту

"Підтримка

децентралізації

в

Україні"

запросили

для
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консультування з цих питань естонського експерта. Адже Естонія –
визнаний у світі лідер із впровадження інформаційних технологій в усі сфери

життя держави. Із 1 січня 2005 р. 24 години 7 днів на тиждень працює

Естонська освітня державна ІT-система та база даних EHIS, у якій
представлені дані всіх дитячих садків, шкіл, профучилищ, вищих навчальних
закладів, усіх учнів та педагогів, які працюють у них, а також атестатів,

посвідчень, навчальних програм. В Естонії не може бути навчального

закладу, якого немає в EHIS. Уся державна статистика, фінансування,
роздрукування посвідчень про закінчення школи та все інше, що стосується

управління, виконується на підставі даних цієї системи. Інформація існує
тільки в електронному вигляді, паперів не приймають. Дані в EHIS уводять

через Інтернет самі навчальні заклади. Вони ж відповідають за якість
даних.

117. Богуславська М.

Студрада

по-українськи

і

"ШтуРа"

по-

німецьки, але мета одна / М. Богуславська // Освіта. – К., 2015. – 2–9 груд.
(№ 47/49). – С. 5.

Про зустріч

Українського Національного гірничого університету

з

делегацією студентів з Німецького Технічного університету "Фрайберзька
гірнича академія".

118. Навчання і стажування і дослідження // Освіта. – К., 2015. – 2–

ов

9 груд. (№ 47/49). – С. 3.

До університету Фоджа на весняний семестр їдуть студенти Київського
університету імені Бориса Грінченка за освітньою програмою Еразмус+.

119. Рудько С.

Підсумки

конкурсів

/ С. Рудько,

В. Сокол,

Відбувся VII Міжнародний форум "Інноватика в сучасній освіті" та

М.

II Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів "World Edu".
Організувала і провела форум компанія "Виставковий Світ" за підтримки
та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії
педагогічних наук України. Виставка представила 578 національних вищих,

ім.

На

ук

Л. Харитонова // Освіта. – К., 2015. – 2–9 груд. (№ 47/49). – С. 10–11.

професійно-технічних інших навчальних закладів та наукових установ, що
презентували технічне обладнання та освітні програми. Почесною
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нагородою Лауреат національного конкурсу "Видатні науково-практичні
досягнення в освіті" нагороджені переможці.

Бібліотеки ВНЗ та НБ України імені В. І. Вернадського

120. Айвазян О. Б. Наукова робота бібліотеки як засіб якісного

забезпечення освітнього та наукового процесів університету / О. Б. Айвазян,
О. М. Великосельська
національного

// Наукові

університету

імені

праці

Івана

Кам’янець-Подільського

Огієнка.

Бібліотекознавство.

Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 205–211.

121. Вергунов В. Реалії бібліотечної системи / В. Вергунов // Голос
України. – К., 2015. – 12 груд. (№ 235). – С. 6.
Член-кореспондент

НААН,

директор

Національної

наукової

сільськогосподарської бібліотеки НААН, віце-президент Асоціації бібліотек
України щодо бібліотек та бібліотечної справи в Україні.

122. Воскобойнікова-Гузєва О. В.

Науково-видавнича

діяльність

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: основні напрями

останнього п’ятиріччя / О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Г. І. Ковальчук // Наука

України у світовому інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. –
С. 120–133.

ов

Подано структуровану аналітичну інформацію про основні видання

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за останні п’ять
років (2010 – початок 2015 р.). Визначено основні тематичні напрями та
проблеми видавничої діяльності установи.

ук

123. Дитинник Л. В. Особливості бібліографічного забезпечення

навчального процесу і наукової роботи в бібліотеці Хмельницької
академії

М.

гуманітарно-педагогічної

/ Л. В. Дитинник

// Наукові

праці

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

На

Бібліотекознавство.

Книгознавство. –

Кам’янець-Подільський,

2015. –

Вип. 4. – С. 212–215.

ім.

124. Колесникова Т. Стратегія розвитку бібліотек вищих навчальних

шкіл України на 2013–2015 рр.: бачення професіонала / Т. Колесникова
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// Вісник Львівського університету. Книгознавство, бібліотекознавство та
інформаційні технології. – Л., 2014. – Вип. 8. – С. 142–148.

Зроблено порівняльний аналіз тенденцій розвитку бібліотек вищих шкіл

України та США. Вже найближчим часом потрібно розпочати розробку

нової моделі комплектування, видачі, оренди цифрових видань (книг і
періодики). Розширення застосування в бібліотеках ВНЗ технологій
мобільного зв’язку. Розробка програм збільшення бібліотечних послуг із
доставки контенту на мобільні пристрої.

125. Лобузіна К. В. Бібліотечні та семантичні веб-технології в
організації доступу до наукової періодики / К. В. Лобузіна // Наука України у
світовому інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 75–80.

Публікацію присвячено особливостям організації та перспективам розвитку
інтегрованого інформаційного ресурсу наукової періодики Національної

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Проаналізовано та визначено
переваги для видавництв і авторів розміщення повних текстів наукових

публікацій періодичних фахових видань у централізованому репозиторії
відкритого

доступу.

Розглянуто

сучасні

можливості

семантичних

бібліотечних і веб-технологій для визначення наукометричних показників
учених та наукових журналів.

126. Ляхоцький В. П. Університетська бібліотека: вектор сучасного

ов

поступу (кілька зауваг щодо розвою наукової книгозбірні ДВНЗ "Університет
менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України в

умовах новітніх викликів часу) / В. П. Ляхоцький // Наукові праці Кам’янець-

ук

Подільського

національного

Бібліотекознавство.

університету

Книгознавство. –

імені

Івана

Огієнка.

Кам’янець-Подільський,

2015. –

М.

Порушені питання пошуку шляхів вирішення актуальних проблем, що
постали перед працівниками бібліотечної сфери сучасної України у зв’язку з
інтенсифікацією процесів глобалізації, переходу українського суспільства із
фази індустріального виробництва до інформаційного, збільшення питомої

ім.

На

Вип. 4. – С. 18–28.

ваги

інформаційно-комунікативних

технологій,

продуктів

і

послуг,
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виникнення якісно нових комунікацій та ефективної інформаційної взаємодії
членів

світової

національними

спільноти,

і

зростаючих

світовими

можливостей

інформаційними

користування

ресурсами,

подолання

інформаційної нерівності.

127. Новальська Т. В. Вища бібліотечна освіта в Україні: сторінки

історії, шляхи модернізації / Т. В. Новальська // Наукові праці Кам’янецьПодільського

національного

Бібліотекознавство.

університету

Книгознавство. –

імені

Івана

Огієнка.

Кам’янець-Подільський,

2015. –

Вип. 4. – С. 97–101.

Подано основні віхи розвитку вищої бібліотечної освіти в Україні,
проаналізовано сучасні концепції вітчизняних науковців щодо удосконалення
бібліотечно-інформаційної освіти.

128. Попик В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети

формування національного науково-інформаційного простору / В. Попик
// Бібліотечний вісник. – К., 2015. – № 5 (229). – C. 3–9.

Розглянуто здобутки та невирішені проблеми у формуванні стратегії

розвитку бібліотечної сфери України у світлі завдань забезпечення

зростаючих інформаційних потреб вітчизняної науки, освіти, необхідності
розбудови

цілісного

і

самодостатнього

простору,

інформаційних

технологій,

ов

інформаційного

національного

впровадження

досягнення

новітніх

дієвої

науково-

бібліотечно-

інтеграції

зусиль

спеціалізованих наукових бібліотек та інформаційних центрів.

129. Резнічук Л. В.

Моніторинг

процесу

обслуговування

ук

користувачів бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка / Л. В. Резнічук // Наукові праці Кам’янець-Подільського
університету

імені

М.

національного

Івана

Огієнка.

Бібліотекознавство.

Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 238–242.

На

130. Ржеуський А. В.

базуються

на

застосуванні

Інформаційні

сервіси

хмарних

технологій

в

бібліотеках,

що

/ А. В. Ржеуський,

ім.

Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник // Наукові праці Кам’янець-Подільського
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національного

університету

імені

Івана

Огієнка.

Бібліотекознавство.

Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 264–267.

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед бібліотеками нові вимоги

щодо інформаційного забезпечення користувачів. Важливим концептом
цього процесу є функціонування системи зберігання дуже великих масивів
інформації, поданої у різних форматах. Однією із найсучасніших технологій,

апробацію якої розпочали зарубіжні бібліотеки, є хмарні обчислення (це
модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через
мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів, що підлягають
налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів

збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть бути
оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами
та зверненнями до провайдера).

131. Романуха З. Р.

Термінологія

довідково-бібліографічного

обслуговування / З. Р. Романуха, Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової
палати. – К., 2015. – № 9 (230). – С. 16–19

Запропановано багатоаспектну класифікацію довідок і консультацій.

132. Солонська Н. Г.

Типологія

та

види

журналів

наукового

спрямування української діаспори (за фондами Відділу зарубіжної україніки

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. Г. Солонська

ов

// Наука України у світовому інформаційному просторі. – К., 2015. –
Вип. 11. – С. 134–142.

Статтю присвячено періодичним та неперіодичним виданням, що не тільки

ук

відбивають наукову діяльність української діаспори, її культурну роботу, а
й є одним із важелів збереження національної ідентичності та відіграють

М.

важливу роль у пропаганді культури України. Преса української діаспори є
предметом вивчення цілого ряду наукових дисциплін у контексті історії

На

України, української преси та книгознавства.

133. Університетська бібліотека в інформаційному суспільстві:

ім.

матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.)
/ підготували Р. Білоусова, М. Заблоцька // Вісник Львівського університету.
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Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Л., 2014. –
Вип. 8. – С. 334–341.

"26–28 травня 2010 р. на базі Центральної наукової бібліотеки Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з Науковою

бібліотекою КНУ імені Т. Г. Шевченка проведено Міжнародну науковопрактичну конференцію "Бібліотеки вищих навчальних закладів України на
шляху до світового інформаційного простору".

134. Фоміних В. В. Книгозабезпеченість навчальних дисциплін як
основа

комплектування

бібліотечних

фондів

ВНЗ

/ В. В. Фоміних,

С. Б. Мартинюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного

університету імені Івана Огієнка. Бібліотекознавство. Книгознавство. –
Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 215–219.

135. Хемчян І. Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах

/ І. Хемчян, Н. Соколовська // Вісник Книжкової палати. – К., 2015. – № 8
(229). – C. 39–43.

Розглядаються

можливості

використання

інтернет-медіапорталів,

відомих як соціальні мережі.

136. Шевчук В. А. Індивідуальна робота з читачем – запорука

успішної роботи бібліотекаря / В. А. Шевчук // Наукові праці Кам’янецьнаціонального

ов

Подільського

Бібліотекознавство.

університету

Книгознавство. –

імені

Івана

Огієнка.

Кам’янець-Подільський,

2015. –

Вип. 4. – С. 224–229.
137. ЭБС

в

библиотеках:

меньше

жалоб,

больше

дела

ук

// Университетская книга. Universitas. – М., 2015. – № 9. – С. 42–48.

Электронные библиотечные системы и ресурсы в вузах Российской

М.

Федерации.

138. Kolesnykova T. O. The role of the ukrainian university libraries in

На

increasing representation of ukrainian science into global environment of scientific

ім.

communications. / T. O. Kolesnykova // Вісник

Одеського

національного

університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство – О.,
2015. – Т. 20, вип. 1 (13). – Р. 127–142.
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Роль університетських бібліотек України в збільшенні представництва
української

науки

Дослідження

в

глобальному

спрямоване

на

просторі

визначення

ролі

наукових

бібліотек

комунікацій.

українських

університетів в процесах інтеграції наукових публікацій до міжнародного

науково-інформаційного простору. Особливості реалізації нових цифрових

ініціатив в Україні розглядаються на прикладі науково-технічної бібліотеки
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту.
Проведені бібліотекою моніторинг та аналіз світових інформаційних

наукових потоків ("DOAJ", "E-LIS Repository", "SciVerce Scopus, соціальні
мережі) виявили низький рівень присутності в ньому публікацій українських

вчених. Автором запропоновано ряд поточних і перспективних напрямків

діяльності бібліотеки. Реалізація цих напрямків дозволила би зміцнити роль

бібліотек у формуванні нової інформаційно-технологічної інфраструктури
науки та стати "точками зростання" бібліотеки.

Глобалізація

139. Бобріцька В. І. Європейські виміри державної кадрової політики

України у підготовці працівників для системи освіти / В. І. Бобріцька
// Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія. –
К., 2015. – Вип. 6. – С. 30–35.

ов

140. Каленюк І. С.

Дослідницька

діяльність

університетів

в

глобальному просторі / І. С. Каленюк, А. Л. Горбенко // Стратегія розвитку
України : економіка, соціологія, право. – К., 2015. – № 1. – С. 56–62.

Проаналізовано структуру фінансування науково-дослідної діяльності

ук

університетів

М.

141. Остапенко Т. Г. Створення бюро кар’єр в університетах України

як чинник інтеграції національної економіки до глобальних ринків високих

На

технологій / Т. Г. Остапенко // Стратегія розвитку України : економіка,
соціологія, право. – К., 2015. – № 1. – С. 97–102.

ім.

142. Степаненко І. В.

Філософсько-методологічні

проблеми

узгодження національного, загальноєвропейського і глобального у процесах
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інтернаціоналізації вищої освіти / І. В. Степаненко // Гілея. – К., 2015. –
Вип. 100 (№ 9). – C. 203–212.

Інновації в освіті

143. Архітектура віртуального інноваційного простору для ІТстудентів / П. І. Жежнич, Т. І. Завалій, В. С. Яковина, П. Сердюк // Вісник
Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого
навчального закладу. – Л., 2014. – № 803. – C. 90–94.
Побудовано

компоненту

та

програмну

архітектуру

Віртуального

інноваційного простору як спеціалізованої Веб-спільноти для ІТ-студентів.
Обґрунтовано необхідність ведення високорівневої розробки VIS за
допомогою системи керування контентом Drupal. Для побудови програмної
платформи VIS вибрано типовий набір Apache, PHP, MySQL.

144. Булгакова Н. Б.

Практичні

технології

оптимізації

та

інтенсифікації комунікативного дидактичного процесу / Н. Б. Булгакова,
Н. М. Василишина

// Вісник

Національного

авіаційного

університету.

Педагогіка. Психологія. – К., 2015. – Вип. 1 (6). – С. 8–11.

Впровадження інноваційних технологій у начальному процесі.

145. Ковалюк Т. В. Професійні стандарти в галузі інформаційних

ов

технологій та їх гармонізація з ІТ-освітою України / Т. В. Ковалюк,
Н. М. Кобець // Інженерія програмного забезпечення. – К., 2015. – № 1 (21). –
С. 46–55.

146. Кудін А. П. Впровадження електронних систем навчання в НПУ

ук

імені М. П. Драгоманова / А. П. Кудін // Вісник Національного університету

"Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу. – Л.,

М.

Розглянуто
продуктів

питання

та

ефективності

використання

Інтернет-адаптованих

технологій

нових
у

програмних

традиційному

навчальному процесі у вищій школі. Визначено основні педагогічні проблеми,

ім.

На

2014. – № 803. – C. 3–10.

що виникають на основних стадіях процесу навчання. Показано шляхи
вирішення

цих

проблем

за

допомогою

інформаційно-комунікаційних

а б
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технологій і програмних продуктів (Power Point, VBA, Virtual Dub, Microsoft

Mouse Mischief, Camtasia Studio, Moodle, Apple Podcasting, Skype, ooVoo,

Open meeting та ін.). Оцінено ефективність їх застосування у порівнянні з
традиційними методами навчання.

147. Открытое

образование

в

вузах:

больше

возможностей

// Университетская книга. Universitas. – М., 2015. – № 9. – С. 58–61.
Онлайн-курсы в российской высшей школе.

148. Пальчук О. І. Роль інтелектуальної власності в реалізації
стратегії

економічного

розвитку

в

економіці

знань

/ О. І. Пальчук

// Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. – № 9 (171). – С. 42–49.

149. Пархоменко О. В. Інформація і знання в інноваційній діяльності

/ О. В. Пархоменко // Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. – № 9
(171). – С. 57–65.

Інновації в освіті.

150. Порало І. Українські університети: нові соціальні виклики та

інституційні загрози / І. Порало // Практична філософія. – К., 2015. – № 3
(57). – C. 75–83.

Досліджується

проблема

трансформації

сучасної

української

університетської освіти та науки відповідно до нового законодавчого
Основна

ов

регулювання.

результативності

роботи

увага

приділена

керівників

питанню

освітніх

та

якості

та

науково-дослідних

установ, а також профільних органів державної влади. У цьому
проблемному колі розкривається феномен підприємницького університету

орієнтиром у Законі "Про вищу освіту". На цих засадах вивчається

М.

можливість розвитку вітчизняних університетів на зразок західних в
сучасних

українських

ринкових

реаліях.

На

базі

проведено

аналізу

висвітлюються авторські концептуальні підходи щодо місця та ролі
українських університетів як аутопоезисів (самовідтворювальних систем) в
процесах економічного, інноваційного, соціального розвитку країни.

ім.

На

ук

як моделі сучасного, інноваційного західного університету, який обраний

а б
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151. Поясок Т. Б. Модернізація системи освіти в інформаційному

суспільстві / Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна // Інженерні та освітні технології.
Тем. вип.: Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – Кременчук,
2015. – № 3 (11). – С. 32–35.

152. Слободянюк С. М. Інтелектуальні освітні системи – запорука
інноваційного

розвитку

університету

/ С. М. Слободянюк

// Вісник

Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого
навчального закладу. – Л., 2014. – № 803. – C. 11–16.

Розглянуто задачі інноваційного розвитку вищого навчального закладу та
запропоновано комплексне вирішення значного кола актуальних проблем у
сфері інформаційних технологій.

153. Хоменко-Семенова Л. О. До проблеми формування творчих
здібностей

студентів

ВНЗ

у

сучасному

інноваційному

середовищі

/ Л. О. Хоменко-Семенова // Вісник Національного авіаційного університету.
Педагогіка. Психологія. – К., 2015. – Вип. 1 (6). – С. 151–156.

154. Чайківська Р. Т. Методичні засади покращення засвоєння

матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів
електронної

дисципліни

/ Р. Т. Чайківська,

Т. В. Чайківський

// Вісник

Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого

ов

навчального закладу. – Л., 2014. – № 803. – C. 86–90.

Описано інноваційні технології та методи дистанційного навчання,
запропоновані до системи навчання студентів і викладення матеріалу з

метою покращання освітнього процесу. Описано способи використання

ук

активної частини електронної дисципліни для покращання засвоєння
матеріалу студентами та їх успішності. Основну увагу звернено на ті

На

зв’язку.

М.

активні компоненти електронної дисципліни, які вимагають зворотного

155. Pasyeka M. Designing the conceptual model of the management of

higher education the basis of information and interperating web technologies.

ім.

/ M. Pasyeka, I. Yurchak // Вісник Національного університету "Львівська
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політехніка". Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Л.,
2014. – № 808. – P. 21–25.

Запропоновано проектування концептуальної моделі управління вищим
навчальним

закладом

на

базі

Web-технологій.

Перевагою

такої

запропонованої моделі системи є інтеграція нормативних документів, що

регламентують проведення навчального процесу у ВНЗ (навчальний план

спеціальності, робоча програма дисципліни, навантаження викладача) з
інформацією

про

дисципліни.

Запропоновано

методику

(сукупність

методів), що надає можливість уніфікувати структуру і використовуваний
математичний апарат для розробки інтегрованих моделей.

Наука за кордоном

156. Балыхин М. Г. Краудфандинг – платформа поддержки научных
разработок

/ М. Г. Балыхин,

А. В. Генералова

// Социологические

исследования. – М., 2015. – № 9 (377). – С. 57–61.

Исследование новых тенденций и концептуальных основ трансфера и

коммерциализации научной и инновационной деятельности в краудфандинге,
представляющем собой инновационное, развивающееся направление одного
из

способов

общественного

инвестирования

в

стартапы

любой

направленности.

ов

157. Гаврилова Е. В. Трансляция научного опыта и личностное

знание / Е. В. Гаврилова, Д. В. Ушаков, А. В. Юревич // Социологические
исследования. – М., 2015. – № 9 (377). – С. 36–49.

Проверяется гипотеза, что в современной науке передача личностного

М.

поколениям ученых. Приведены результаты исследования, проведенного

среди 170 докторов наук, ставших лауреатами премии "Лучшие молодые
ученые РАН". Как выяснилось, в научной продуктивности наиболее
существенную роль играют факторы семьи и научной среды, причем семья
упоминается в качестве источника научной продуктивности в два с лишним

ім.

На

ук

знания является центральной проблемой при трансляции опыта новым

раза реже, чем научная среда. Около трети ученых выделили особую роль
образовательной среды в их научных достижениях. Обучение в физико-

а б
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математических школах, завоевание призовых мест на научных олимпиадах

школьников, успеваемость в школе и институте не вошли в модель
факторов формирования ученого.

158. Карпов А. О. Образование для общества знаний: генезис и

социальные вызовы / А. О. Карпов // Общественные науки и современность.
ОНС. – М., 2015. – № 5. – С. 86–101.

Рассмотрены: значение научного образования исследовательского типа для

становления общества знаний, его место в образовательной системе и
культурно-исторический генезис его концепции. Показана стратегическая

роль идеологии исследовательского превосходства, культивируемой на
западе; рассмотрены социальные вызовы, стоящие перед современным
образованием.

159. Кравченко С. А. Новый синтез научного знания: становление

междисциплинарной науки / С. А. Кравченко, В. И. Салыгин // Высшее

образование сегодня : реформы, нововведения, опыт. – М., 2015. – № 10. –
С. 22–30.

Нарождающаяся междисциплинарная наука основана на новом синтезе

наук под влиянием эффекта “стрелы времени” (И. Пригожин). Этот
эффект постепенно распространяется на нелинейную динамику научного, в
том числе и социологического знания. Современное знание приобретает

ов

качество рефлексивности, принимает форму “становления” (П. Штомпка).
В нем возрастают компоненты “научного незнания” (У. Бек), когда
динамика знаний обретает новый вектор: переход от простого их
накопления через развитие в контексте парадигматической сущности

взаимодействий с естественными науками, предполагающие заимствования

М.

терминов и концепций. Ответ на эти вызовы авторам видится в синтезе
социальных, естественных и гуманитарных наук, поиска ими новых форм
интегрированного научного знания. Раскрывается суть идеи мостов,
которая

может

ім.

На

ук

(Т. Кун). Анализируются “повороты в социологии” – изменения её

междисциплинарной

способствовать
науки,

формированию

и

становлению

теоретико-методологического
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инструментария,

адекватного

усложняющемуся

социальному

и

материальному мирам.

160. Лубский А. В. Междисциплинарные научные исследования:

когнитивная "мода" или социальный "вызов" / А. В. Лубский // Высшее

образование сегодня : реформы, нововведения, опыт. – М., 2015. – № 10. –
С. 3–11.

Рассматриваются

причины

повышенного

интереса

академического

сообщества к междисциплинарным научным исследованиям. Представлены

логико-методологические основания разграничения мультидисциплинарных,
междисциплинарных и трансдисциплинарных научных исследований с

позиций постнеклассической рациональности. Эти исследования позволяют
выявить особенности данных типов исследований. Делается вывод, что

особенность междисциплинарных исследований основана не на простой
кооперации представителей различных наук, а на синергетическом
сотрудничестве ученых-субъектников.

161. Мохамед А. Б.

Как

написать

хорошую

рецензию

/ А. Б. Мохамед ; перевод с англ. С. Ю. Демиденко // Социологические
исследования. – М., 2015. – № 9 (377). – С. 159–160.

Публикуется перевод статьи редактора "International Sociology Reviews",
его советы могут помочь в подготовке интересных рецензий.

Свистунов А. А. Государственное управление в области науки в

ов

162.

советской

России

(1917–1940-е гг.)

/ А. А. Свистунов

// История

государства и права. – М., 2015. – № 20. – С. 25–29.

ук

163. Толстова Ю. Н. Математические методы – факторы связи

естественных и социально-гуманитарных наук (социологии) / Ю. Н. Толстова

М.

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

Рассмотрено развитие представлений о принципах получения нового знания
для

естественных

и

социально-гуманитарных

наук

(социологии).

Убежденность ученых в принципиальном различии методологий этих

ім.

На

№ 10. – С. 12–21.

классов наук сменилась на противоположную точку зрения в связи с
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переходом науки из классической стадии, через неклассическую, в
постнеклассическую.

Показываются

изменения

трактовки

роли

математических методов в науке, представлений о принципах их

использования как ответ на эту тенденцию. Утверждается, что эти
методы применимы в любой науке. В частности, математика не может
быть отнесена к естественным наукам. Все выводы базируются на
выделении

гносеологической

“ипостаси”

математики

и

обобщении

принципов измерения, которые предусматриваются теорией измерений.

164. Як добре зробити добре? / Б. Скочен, М. Левічка, М. Забел,

А. Полло // Наука України у світовому інформаційному просторі. – К.,
2015. – Вип. 11. – С. 107–110.

30 вересня 2013 року Міністерство науки та вищої освіти Польщі оголосило
результати останньої оцінки наукових установ Польщі. Був застосований
новий метод класифікації з використанням минулого досвіду.

Наука в України

165. Балагура І. В. Дослідження тенденцій наукової співпраці в
реферативній базі даних "Україніка наукова" / І. В. Балагура // Наука України
у світовому інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 81–88.

Представлено результати дослідження мережі співавторів на основі

ов

реферативної бази даних "Україніка наукова" за рубриками "Наука.
Наукознавство.

Науково-дослідна

робота",

"Бібліотечна

справа.

Бібліотекознавство". Показано можливість проведення оцінки наукової

галузі за допомогою аналізу мережі співавторів за реферативною БД

ук

"Україніка наукова", що дозволяє детально дослідити тенденції наукової
співпраці, виділити найбільш комунікативних науковців та наукові групи.

М.

166. Бурба О. І. Організація науково-технічної експертизи в Україні

/ О. І. Бурба // Науково-технічна інформація. (НТІ). – К., 2015. – № 3 (65). –

167. Вакаренко О. Г. Використання інформаційно комунікаційних

ім.

На

C. 12–16.

технологій – основна складова сучасного етапу науково методичної
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діяльності

Видавничого

дому

"Академперіодика"

НАН

України

/ О. Г. Вакаренко // Наука України у світовому інформаційному просторі. –
К., 2015. – Вип. 11. – С. 7–11.

Одним з найбільш значимих та актуальних питань в сфері наукової

періодики є представлення її в електронному просторі відповідно до
сучасних

міжнародних

стандартів

та

інформаційно-комунікаційних

технологій. Видавничий дім "Академперіодика" НАН України розробив

типовий веб-ресурс наукового періодичного видання НАН України, необхідні

уніфіковані технологічні рішення; забезпечив науково-методичний супровід
включення періодичних видань до міжнародної системи "маркерів", яка
визначає реальну "видимість" журналу в Інтернеті й, відповідно,
опублікованих у ньому статей та їх авторів.

168. Гейдаров П. Ш.

Электронный

научный

семинар :

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 575-р

/ П. Ш. Гейдаров // Наука та інновації : український оглядовий журнал
майбутнього. – К., 2015. – Т. 11, № 5. – C. 79–82.

Приведены структура и схема организациии электронного научного
семинара,

позврляющего

обеспечить

высокий

уровень

качества

и

обьективности при оценке научных работ, в частности диссертаций.
Рассмотрены также условия реализации системы электронного научного

ов

семинара.

169. Гончаров О. Науковий потенціал краєзнавства: ретроспективний

погляд, сучасний стан та шляхи підвищення ефективності / О. Гончаров

ук

// Краєзнавство. – Київ, 2015. – № 1/2 (90/91). – С. 129–143.

Аналіз наукового потенціалу краєзнавства. Простежується розвиток

М.

наукового складника краєзнавства від XVIII ст. до сьогодення. Аналізуються

шляхи інтенсифікації когнітивної функції сучасного краєзнавства, його

На

подальшого розвитку як наукової галузі.

170. Грабовський С.

Українська

наука:

митарі

ім.

/ С. Грабовський // День. – К., 2015. – 9 груд. (№ 225). – С. 10.

та

храми

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Як Держбюджет–2016 переводить наукові установи практично під
цілковитий контроль бюрократичних структур і до чого це призведе.

171. Гучак И.

Нормативно-правовые

аспекты

взаимодействия

научного сообщества с международными организациями: опыт Республики

Молдова / И. Гучак // Вісник Національної академії наук України. – К.,
2015. – № 11. – C. 41–51.

Статья представлена по материалам доклада на Международном
симпозиуме "Взаимодействие правительств и национальных научных

обществ с международными организациями в целях развития и применения

научных знаний", проходившем под эгидой ЮНЕСКО и МААН 19–
20 октября 2015 года в Киеве.

172. Діденко Ю. В. Відповідність академічної наукової періодики

критеріям міжнародних журналів / Ю. В. Діденко // Наука України у
світовому інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 12–17.

Висвітлено основні спільні вимоги світових наукометричних баз даних,
зокрема Scopus та Web of Science. Проаналізовано відповідність наукових

журналів Національної академії наук України цим вимогам. Встановлено, що

з 86 наукових журналів, одним зі співзасновників яких є НАН України, тільки
11 відповідають

формальним

європейським

вимогам

до

наукового

періодичного видання.

ов

173. Дмитрук А. В. ОГАС: революция, которой не произошло

/ А. В. Дмитрук // Страна знаний. – К., 2015. – № 9 (113). – С. 2–6.

Высказывания академика В. М. Глушкова приведены по синхронному тексту

из фильма "В. М. Глушков, кибернетик", по статье "ОГАС – требование

ук

времени" (Правда Украины, 1979, 4 января.) ОГАС – это проект единой

М.

общегосударственной системы сбора и обработки информации для учета,
планирования и управления.

174. Єгоров І. Як (і чи треба взагалі) підтримувати вітчизняну науку?

До концепції реформування наукової сфери України.

ім.

На

/ І. Єгоров // Дзеркало тижня. – К., 2015. – 19–28 груд. (№ 49). – С. 1, 12.
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175. Кавуненко Л. Ф.
ученых

в

базе

данных

Публикационная

Scopus

активность

/ Л. Ф. Кавуненко,

украинских

Е. П. Кострица,

О. Г. Черногаева // Наука України у світовому інформаційному просторі. –
К., 2015. – Вип. 11. – С. 89–99.

У дослідженні обґрунтовано пропозиції щодо подальшої активізації участі

вчених – представників різних галузей знань у формуванні та вдосконаленні

нормативно-правової бази. На основі аналізу законодавства про наукову та
науково-технічну діяльність показано, що наука у майбутньому повинна

стати більш впливовим важелем, який слугуватиме меті зрівноважування
та контролю над усіма гілками державної влади.

176. Капіца Ю. М. Охорона авторського права при комерційному
розповсюдженні або вільному доступу до електронних наукових видань у

мережі Інтернет: вимоги, обмеження, досвід / Ю. М. Капіца // Наука України
у світовому інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 45–55.

Розповсюдження та продаж наукових періодичних і монографічних видань у

цифровому форматі у мережі Інтернет, що набуло особливого розвитку з

початку 2000-х рр., призвело до розробки та застосування правових і
технічних засобів, що адаптують вимоги авторського права до нових

моделей використання наукових видань. У статті надається короткий
огляд проблематики та досвіду застосування авторського права при

ов

електронному

виданні

та

зазначаються

проблемні

питання,

що

потребують вирішення на законодавчому рівні та у практиці діяльності
видавництв.

177. Колодніцький В. М. Роль спеціальних випусків наукового

ук

журналу в підвищенні його рейтингу / В. М. Колодніцький // Наука України у

М.

Наведено визначення інформації, знань та інформаційно-комунікаційних
технологій

як

ресурсів

інформаційного

суспільства

для

вирішення

практичних проблем науки і техніки. Як приклад джерела наукової
інформації представлено науково-теоретичний журнал "Сверхтвердые

ім.

На

світовому інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 31–35.
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материалы" та визначено роль спеціальних випусків у підвищенні його
рейтингу в світовому інформаційному просторі.

178. Концепція

формування

сегмента

видавничої

продукції

Національної академії наук України в електронному середовищі // Наука

України у світовому інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. –
С. 143–151.

У концепції розвитку Національної академії наук України на 2014–2023 рр.,

схваленій на засіданні Президії НАН України (постанова від 25.12.2013
№ 187), зазначено, що ефективність наукових досліджень поряд з їхнім
кадровим,

матеріально-технічним,

інформаційним,

фінансовим

забезпеченням суттєво залежить від застосування новітніх форм і методів

організації наукового пошуку. Сучасний рівень упровадження передових

інформаційно-комунікаційних технологій є викликом часу і для наукововидавничої діяльності Академії наук. Мірилом ефективності діяльності

наукової установи та конкретного науковця сьогодні стає їхня присутність
у електронному просторі.

179. Кременовська І. В. Плагіат у наукових публікаціях: методи

виявлення та викорінення / І. В. Кременовська // Наука України у світовому
інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 60–66.

Дослідження присвячено розв’язанню проблеми використання у наукових

ов

публікаціях текстових запозичень без посилання на їх авторів (плагіату).
Показано негативні наслідки для наукових видань, де редакційними колегіями

не організовано належним чином роботу із забезпечення відповідної якості й
"чистоти" опублікованих праць. На практичних прикладах запропоновано

ук

прості й економічні способи виявлення плагіату у наукових працях.

180. Кряжич О. О. Особливості роботи з авторами – молодими

М.

науковцями / О. О. Кряжич // Наука України у світовому інформаційному

Розглянуто проблемні питання роботи з авторами – молодими науковцями.
Визначені основні правила опрацювання матеріалу та роботи над науковою

ім.

На

просторі. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 36–42.

статтею. Сформульований підхід до роботи з молодими авторами –
науковцями в редакціях наукових видань. У підсумку наведені пропозиції
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щодо удосконалення роботи з науковою молоддю в процесі роботи над
науковими статтями.

181. Мазур В. Плагіат або крадіжка / В. Мазур // Дзеркало тижня. –
Київ, 2015. – 5–11 груд. (№ 47). – С. 1, 12.

Чи передбачає нове законодавство очищення науки від мародерів?
Поширення плагіату в наукових публікаціях, зокрема в дисертаціях, має

характер епідемії. Одна з причин такого явища – недосконалість

нормативно-правової бази у сфері науки й освіти. Викладено деякі
пропозиції щодо очищення науки й освітнього простору від псевдовчених, що
заволоділи науковими ступенями й ученими званнями викраденням чужої
інтелектуальної власності та шахрайством.

182. Назаровець С. А. "Могилянський протокол": рекомендації щодо
вдосконалення

редакційних

/ С. А. Назаровець,

політик

Т. О. Ярошенко

українських

// Наука

наукових

України

у

видань

світовому

інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 56–59.

Представлено рекомендації групи видавців, науковців та бібліотекарів щодо
використання редакторами вітчизняних наукових видань чітких та
зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень.

183. Наукометричний інструментарій // Освіта України. – К., 2015. –
14 груд. (№ 50). – С. 2.

ов

Щодо семінару "Наукометричні бази даних як інструментарій реалізації

наукового потенціалу та науково-технічного потенціалу в контексті
інтеграції до Європейського наукового простору". До учасників семінару з

вітальним словом звернулися заступник міністра освіти і науки України

ук

Максим Стріха. Директор НБ ім. М. Максимовича Сербін О. О. виступив з
доповіддю "Інформаційні ресурси для науки і освіти (на прикладі КНУ імені

М.

Тараса Шевченка)".

184. Наукометрія: методологія та інструментарій / Л. Костенко,

На

О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісник Книжкової

ім.

палати. – К., 2015. – № 9 (230). – С. 25–29.
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185. Новиков Н. В. Науковедение и история науки – важнейшие
сегменты

научного

обеспечения

инновационного

развития

Украины

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

При реформировании НАН Украины нужно сохранить и развивать
деятельность базовых научных центров. Примером таких центров

являются КНУ имени Тараса Шевченко, НТУ "КПИ", ХНУ им. В. Каразина,
НТУ"ХПИ" и др.

186. Перелік робіт, поданих на здобуття державних премій України в

галузі науки і техніки 2016 року // Освіта України. – К., 2015. – 14 груд.
(№ 50). – С. 5.

187. Пирожков С. І. Про стан та проблеми переміщених з Донбасу
наукових установ НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні

Президії НАН України 23 вересня 2015 року) / С. І. Пирожков // Вісник
Національної академії наук України. – К., 2015. – № 11. – C. 26–28.

У лютому цього року Президія НАН України прийняла рішення про

переміщення 11 установ Академії наук з окупованого Донбасу в населені
пункти, в яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у
повному обсязі. Про стан та проблеми переміщених із Донбасу академічних
наукових

установ

ішлося

в

доповіді

академіка

НАН

України

ов

С. І. Пирожкова, який очолює робочу групу із забезпечення діяльності
переміщених з Донбасу установ НАН України.

188. Попович М. Наука і гроші / М. Попович // День. – К., 2015. – 11–

12 груд. (№ 227/228). – С. 21.

ук

Роль науки в сучасному суспільстві. Включення України в Європейське
співтовариство буде пов’язане з великими витратами.

М.

189. Про виконання програми спільної діяльності МОН України і

НАПН України на 2014–2016 роки // Педагогічна газета. – К., 2015. – Лист.–

Відбулося засідання Президії НАПН України. Її учасники заслухали та
обговорили інформацію першого віце-президента, в.о. головного ученого

ім.

На

груд. (№ 6). – С. 3.

секретаря НАПН України Володимира Лугового про виконання Програми

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної
академії педагогічних наук України на 2014–2016 роки.

190. Радченко А. І. Система цифрових ідентифікаторів DOI для

журналів НАН України / А. І. Радченко, Т. М. Яцків // Наука України у
світовому інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 18–23.

Викладено основні вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсів наукових
періодичних

видань.

За

результатами

виконаної

протягом

року

організаційної, методичної та консультативної роботи описано основні
засади, напрацювання та досягнення щодо впровадження системи цифрових

ідентифікаторів електронних об’єктів (DOI) для академічних наукових
періодичних видань.

191. Резолюція

V Науково-практичної

конференції

"Наукова

періодика: традиції та інновації" 28 травня 2015 року // Наука України у
світовому інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 141–142.
192. Святогор О. А.
процесу –

ключова

Залучення

/ О. А. Святогор

науковців

// Наука

до

України

законотворчого
у

світовому

інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 67–71.

У дослідженні обґрунтовано пропозиції щодо подальшої активізації участі
вчених – представників різних галузей знань у формуванні та вдосконаленні

ов

нормативно-правової бази. На основі аналізу законодавства про наукову та
науково-технічну діяльність показано, що наука у майбутньому повинна
стати більш впливовим важелем, який слугуватиме меті зрівноважування
та контролю над усіма гілками державної влади.

ук

193. Суржик Л. Оптимізація чи "шокова терапія"? / Л. Суржик

М.

Закладена в держбюджеті–2016 реорганізація НАНУ є нонсенсом.
Міністерство фінансів на своєму сайті оприлюднило проект закону "Про
Державний бюджет України на 2016 рік", у якому в статті 30 ідеться про
реорганізацію національних галузевих академій наук шляхом їх приєднання до
Національної академії наук України. При цьому Міністерство освіти і науки

ім.

На

// Дзеркало тижня. – Київ, 2015. – 5–11 груд. (№ 47). – С. 12.

визначено головним розпорядником бюджетних коштів, а НАНУ –
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відповідальним виконавцем. Кабінет міністрів повинен до 1 січня 2016 р.

забезпечити передачу всіх закладів, установ, організацій, які входять до
складу галузевих академій, а до 1 серпня 2016 р. "...вжити заходів щодо
оптимізації

мережі

установ,

закладів,

організацій,

чисельності

їх

працівників, зокрема, реорганізації, об'єднання, ліквідації неефективних
закладів, установ та організацій чи припинення їх діяльності".

194. Тихонкова І. О. Список літератури наукової статті – важливий
індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням)

/ І. О. Тихонкова // Наука України у світовому інформаційному просторі. –
К., 2015. – Вип. 11. – С. 100–106.

Кожен журнал має специфічний формат оформлення статей, частиною
якого є стиль оформлення списку літератури. Критерієм вибору виданням

певного стилю є традиції, смак та можливість машинної обробки

отриманих списків роботами пошукових систем та наукометричних баз
даних. Нараховується понад 6000 форматів, які можна розділити на три
категорії, описані в статті. Інколи у науковців виникає необхідність

переформатувати рукопис за вимогами іншого видання. Найзручнішим і

найшвидшим способом виконати таку роботу є використання спеціального

програмного забезпечення референс-менеджерів, загальні риси яких описано
тут. Користування такими програмами зменшує кількість механічних

ов

помилок у списку літератури, а коректно оформлений (перевірений) список

літератури є запорукою можливості точно підрахувати наукометричні
показники статті і журналу, що може бути додатковим критерієм оцінки
наукових здобутків вчених.

ук

195. Шулікін Д. Нові можливості / Д. Шулікін // Освіта України. – К.,

2015. – 14 груд. (№ 50). – С. 6.

М.

Заступник міністра освіти і науки Максим Стріха під час брифінгу в

наукову і науково-технічну діяльність".

196. Язвинська М. В.

ім.

На

Кабміні представив основні новації нещодавно ухваленого Закону "Про

Реєстрація/перереєстрація

видання

НАН

України як періодичного та фахового / М. В. Язвинська // Наука України у
світовому інформаційному просторі. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 24–29.
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Наведено умови реєстрації видання НАН України – заснування видання як
академічного й отримання свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу
масової інформації або перереєстрації видання у разі зміни окремих

параметрів, а також умови внесення видання до Переліку наукових фахових

видань. Зазначено, що у багатьох журналів НАН України свідоцтва не

відповідають фактичному виходу журналу, та вказано на важливість
створення сайта видання з урахуванням вимог наукометричних баз.

Рейтинги

197. Августюк М. М.

Особистісні

чинники

об’єктивності

метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Вісник Національного

авіаційного університету. Педагогіка. Психологія. – К., 2015. – Вип. 1. –
С. 12–17.

198. Вавіліна Н. І. Оцінювання системи вищої освіти України за
показниками

міжнародних

рейтингів

/ Н. І. Вавіліна,

О. О. Чаркіна

// Науково-технічна інформація. (НТІ). – К., 2015. – № 3 (65). – C. 3–11.

Консолідований рейтинг ВНЗ України 2014 р. включає в себе 292 ВНЗ III–
IV рівнів акредитації.

199. Кочарян І. С. Економічна ефективність системи моніторингу

ов

навчальних потужностей у вищій освіті / І. С. Кочарян // Актуальні проблеми
економіки. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 140–146.

200. Ломакіна Т. М. До питання моніторингу якості математичної

освіти (результати експериментального дослідження) / Т. М. Ломакіна,

ук

А. О. Розуменко // Актуальні питання природничо-математичної освіти. –

М.

Авторами систематизовано підходи щодо означення понять "якість" та
"моніторинг". Окреслено етапи організації, функції та види моніторингу. У
статті, спираючись на результати експериментального дослідження,
доведено необхідність удосконалення форм контролю знань учнів з
математики, організації повторювального курсу шкільної математики для

ім.

На

Суми, 2014. – Вип. 3. – С. 55–61.
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студентів-першокурсників математичних та інженерних спеціальностей
вищих навчальних закладів.

201. Устіннікова О. Інформаційний ресурс української журнальної
періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис

журнальних статей" 2014 р.) / О. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. –
К., 2015. – № 10 (231). – C. 3–8.

Наведено результати дослідження бази даних "Літопис журнальних
статей" за 2014 рік із застуванням наукометричного та бібліометричного
методів аналіза.

202. Хренова Г.

Публикационная

активность

исследователей

Беларуси и ее оценка с использованием библиометрических показателей

/ Г. Хренова, О. Чикун // Бібліотечний вісник. – К., 2015. – № 5 (229). – C. 28–
31.

Статья посвящена актуализации результатов научных исследований,
проведенных

Центральной

научной

библиотекой

НАН

Беларуси

с

участі

України

у

использованием базы данных Web of Science.

203. Чашечникова О. С.
міжнародних

Перші

моніторингових

/ О. С. Чашечникова,

А. О. Макєєва

результати

дослідженнях

// Актуальні

з

питання

математики

природничо-

ов

математичної освіти. – Суми, 2014. – Вип. 3. – С. 82–90.

Розглянуто проблему проведення міжнародних моніторингових досліджень,
зокрема TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study).
Аналізуються результати участі України у цих дослідженнях у порівнянні з

математичної освіти. Проаналізовано структуру завдань міжнародного

М.

дослідження TIMSS – 2007 і TIMSS – 2011 з математики з метою з’ясування

особливостей завдань та їх відповідності вітчизняним програмам з
математики. Детально розглянуті і проаналізовані завдання TIMSS, які
розв’язав найменший відсоток учнів України, що брали участь у
дослідженні. На конкретному прикладі продемонстровано, чому саме у

ім.

На

ук

іншими країнами та вплив їх врахування на реформування вітчизняної

вітчизняних учнів викликало утруднення розв’язування достатньо простих
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завдань.

Визначено

вітчизняної

відповідності

математичної

між

освіти

основними

та

освіти

спрямуваннями

інших

країн,

що

відображається у відповідних програмах з математики. Проаналізовано
складнощі, які ґрунтуються на неузгодженості цих вимог. Запропоновано

деякі шляхи запобігання проблем при вирішенні завдань та покращення

загальних результатів, з’ясовано причини, які впливають на рівень
підготовки українських школярів.

204. Эфендиев А. Г. Основные проблемы развития российских и

зарубежных социологических журналов / А. Г. Эфендиев, П. С. Сорокин,

Е. С. Балабанова // Социологические исследования. – М., 2015. – № 9 (377). –
С. 36–49.

Представлены результаты сопоставительного анализа ключевых слов 3506
публикаций в ведущих российских и зарубежных социологических журналах.

Науковці України

205. 80-річчя академіка

НАН України С. В. Волкова // Вісник

Національної академії наук України. – К., 2015. – № 11. – C. 104.

Відомий учений у галузі фізико-неорганічної та координаційної хімії.

206. 80-річчя

члена-кореспондента

НАН

України

І. О. Кулика

ов

// Вісник Національної академії наук України. – К., 2015. – № 11. – C. 107.
Фізик-теоретик.

207. Вітання з ювілеєм! // Юридична газета. – К., 2015. – 15 груд.

(№ 50/51). – С. 9.

ук

Видатному юристу-науковцю Юрію Шемшученку виповнилося 80 років.

208. Крот Ю. Г. Життя, присвячене науці (до 85-річчя академіка НАН
В. Д. Романенка)

/ Ю. Г. Крот,

В. І. Юришинець

// Вісник

М.

України

30 листопада 2015 р. виповнюється 85 років видатному українському
вченому в галузі гідробіології, гідроекології, екологічної фізіології водяних
тварин, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки,

ім.

На

Національної академії наук України. – К., 2015. – № 11. – C. 98–103.
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директору Інституту гідробіології НАН України, доктору біологічних наук
професору, академіку НАН України Віктору Дмитровичу Романенку.

209. Кулик Н. Справжній ботанік / Н. Кулик // Освіта України. – К.,
2015. – 7 груд. (№ 49). – С. 14–15.

Про видатного українського агронома і ботаніка Олександра Алоїзовича
Янату. Упродовж усього життя Олександр Яната розробляв методику
викладання

біологічних

дисциплін,

упроваджував

в

освітній

процес

українську природничу термінологію.

210. Між хімією, поезією та філософією (про візит Нобелівського

лауреата Роалда Гофмана в Україну) // Вісник Національної академії наук
України. – К., 2015. – № 11. – C. 81–85.

Наприкінці вересня цього року в Україну до Львова завітав лауреат
Нобеллівської премії в галузі хімії, професор Корнельського університету

Роалд Гофман. Уродженець України, видатний учений, поет, драматург і
філософ.

211. Самоосягнення. 19 грудня Георгію Філіпчуку виповниться
65 років // Слово просвіти. – К., 2015. – 17–23 груд. (№ 50). – С. 8–9.

Провідний науковий працівник НДІ українознавства МОН України, директор
Інституту безпеки суспільства і людини, заступник голови ВУТ "Просвіта"
імені

Тараса

Шевченка,

голова

секретаріату

Конгресу

української

ов

інтелігенції.

212. 70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Нікішова

// Вісник Національної академії наук України. – К., 2015. – № 11. – C. 106.
Учений у галузі механіки рідин і газів.

ук

213. 70-річчя

члена-кореспондента

НАН

України

В. Ю. Розова

М.

// Вісник Національної академії наук України. – К., 2015. – № 11. – C. 108.
Учений у галузі електротехніки.

На

214. Співчуття // Педагогічна газета. – К., 2015. – Лист.–груд.

(№ 6). – С. 8.

ім.

Некролог. 14 листопада 2015 року перестало битися серце академіка НАПН
України, академіка-засновника Академії педагогічних наук України, доктора
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фізико-математичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки
України Миколи Шкіля.

215. Cтепаненко М. Ви плекаєте в людині людське. Слово великої

шани науковцеві і просвітянину [Георгію Філіпчуку] / М. Степаненко
// Слово просвіти. – К., 2015. – 17–23 груд. (№ 50). – С. 9.
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