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

Вища освіта і наука
аналітичний огляд

М.

ім.

На

ук

ов

№ 5/6 (травень–червень) 2016 р.
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Вища освіта і наука : аналітичний огляд. № 5/6 (травень–червень)

/ 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. : [Б. в.],
2016. – 52 с.

Метою

аналітичного

огляду

є

узагальнення

інформації

з

питань

ов

реформування вищої школи і науки в Україні та за її межами, адаптації до

інноваційних змін у сучасному глобалізованому світі в контексті входження

України до європейського освітнього простору. Окремий розділ вміщує видання,
що стосуються діяльності бібліотек ВНЗ України та у світі.

ук

Цей огляд репрезентує травневі надходження до фондів Наукової

бібліотеки ім. М. Максимовича: періодичні видання, матеріали конференцій,

М.

монографії та бібліографічні довідники.
Розраховано на освітян, науковців, викладачів, студентів та фахівців з

ім.

На

бібліотечно-інформаційної галузі.
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Нормативно-правова база вищої освіти та науки України
Постанови Верховної Ради
1.

Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році : постанова

Верховної Ради України від 02.02.2016 р. № 971-VIII // Відомості Верховної
Ради України. – К., 2016. – № 8. – С. 8–9.

Укази Президента України
2.

Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка :

указ Президента України від 03.03.2016 р. № 78 // Офіційний вісник
Президента України. – К., 2016. – № 8. – С. 8–10.
3.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня

Соборності України : указ Президента України від 22.01.2016 р. № 18
// Офіційний вісник Президента України. – К., 2016. – № 6. – С. 3–12.
4.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди

Міжнародного жіночого дня : указ Президента України від 03.03.2016 р.
№ 78 // Офіційний вісник Президента України. – К., 2016. – № 8. – С. 11–19.
5.

Про

затвердження

Річної

національної

програми

ов

співробітництва Україна – НАТО на 2016 рік : указ Президента України від

12.02.2016 р. № 45 // Офіційний вісник Президента України. – К., 2016. –
№ 6. – С. 39–88.
6.

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в

ук

Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя –
здорова нація" : указ Президента України від 09.02.2016 р. № 42 // Офіційний

7.

М.

вісник Президента України. – К., 2016. – № 6. – С. 25–29.
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки :

На

указ Президента України від 10.05.2016 р. № 202 // Урядовий кур’єр. – К.,

ім.

2016. – 31 трав. (№ 101). – С. 7.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
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8.

Деякі

питання реорганізації

вищих

навчальних

закладів :

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 51-р
// Офіційний вісник України. – К., 2016. – № 10. – С. 52.
9.

Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у
сфері

міжнародного

науково-технічного

співробітництва :

постанова

Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. № 307 // Урядовий кур’єр. – К.,
2016. – 29 квіт. (№ 82). – С. 13.
10.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених

у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій

програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій

"Горизонт 2020" : постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р.
№ 227// Урядовий кур’єр. – К., 2016. – 26 квіт. (№ 79). – С. 12.

Накази, листи та повідомлення Міністерства освіти і науки
України
11.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – К., 2016. –
№ 4. – С. 2–21.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ов

12.

ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – К., 2016. –
№ 5. – С. 2–18.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

ук

13.

ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – К., 2016. –

14.

М.

№ 4. – С. 22–116.
Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового

На

ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – К., 2016. –
№ 5. – С. 19–112.

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства

ім.

15.

освіти і науки України від 11 березня 2002 року № 183 ["Про затвердження
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Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними

закладами"] : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2016 р.
№ 12 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки
України. – К., 2016. – № 4. – С. 60.
16.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки

України від 01 листопада 2013 року № 1541 ["Деякі питання організації

набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства"] : наказ
Міністерства

освіти

і

науки

України

від

11.12.2015 р.

№ 1272

// Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. –
К., 2016. – № 4. – С. 49–58.
17.

Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки

України від 07 травня 2014 року № 556 ["Про затвердження Тимчасового
порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих

навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово

окупованій території України: наказ Міністерства освіти і науки України"] :
наказ

Міністерства

освіти

і

науки

України

від

12.01.2016 р. № 7

// Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. –
К., 2016. – № 4. – С. 59.

Про затвердження персонального складу сектору вищої освіти

ов

18.

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : наказ
Міністерства освіти і науки України від 19.02.2016 р. № 136 // Інформаційний

ук

збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – К., 2016. – № 4. –

19.

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і

М.

С. 88–89.

науково-педагогічним працівникам : наказ Міністерства освіти і науки

На

України від 14.01.2016 р. № 13 // Інформаційний збірник та коментарі
Міністерства освіти і науки України. – К., 2016. – № 4. – С. 61–87.
Про надання роз’яснень ["Щодо встановлення часових меж

ім.

20.

використання ліцензованого обсягу з метою друку дипломів"] : лист
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Міністерства освіти і науки України від 12.02.2016 р. № 1/11-1655
// Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. –
К., 2016. – № 4. – С. 91–93.
21.

Щодо підготовки до проведення щорічного оцінювання фізичної

підготовленості студентів : лист Міністерства освіти і науки України від

23.02.2016 р. № 1/9-97 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства
освіти і науки України. – К., 2016. – № 4. – С. 90.

Накази інших міністерств України
22.

Про затвердження Положення про організацію післядипломної

освіти працівників Національної поліції : наказ Міністерства внутрішніх

справ України від 24.12.2015 р. № 1625 // Офіційний вісник України. – К.,
2016. – № 11. – С. 173–185.

Філософія освіти

23.

Андронникова О. О.

Геополитические

аспекты

виктимных

изменений образования / О. О. Андроникова // Философия образования. –
Новосибирск, 2016. – № 1. – С.60–70.
24.

Борисенко И. Г. Информационная политика в образовательной

ов

системе как отражение проблем общества / И. Г. Борисенко, М. П. Яценко,
С. И. Черных // Философия образования. – Новосибирск, 2016. – № 1. –
С. 51–60.
25.

Ганаба С. О. "Метод Жакото" і "Метод Сократа" у проблемному

ук

полі філософії освіти / С. О. Ганаба // Наукові праці Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної

М.

наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів (24–25 берез. 2015 р.). –
Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 14, т. 1. – С. 10–11.

На

26.

Ивашевский С. Л. Политика памяти в российском образовании

/ С. Л. Ивашевский // Философия образования. – Новосибирск, 2016. – № 1. –

ім.

С. 92–101.
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27.

Карпов А. О. Античная онтология в образовании для общества

знаний / А. О. Карпов // Философия образования. – Новосибирск, 2016. –
№ 1. – С. 113–129.

Указана область мультисекторальной системы образования, которая
сегодня становится приемником и носителем этих принципов.

28.

Ларионова Т. В. Устойчивость региональных образовательных

систем / Т. В. Ларионова // Философия образования. – Новосибирск, 2016. –
№ 1. – С. 34–42.
29.
роль

Наливайко Н. В. Глобальный антропный кризис и ключевая

образования

в

судьбах

мира

/ Н. В. Наливайко,

П. В.Ушаков,

Е. В. Ушакова // Философия образования. – Новосибирск, 2016. – № 1. –
С. 15–34.
30.

Петров М. А.

Творчество

как

онтогносеологический

базис

современного образования / М. А. Петров // Философия образования. –
Новосибирск, 2016. – № 1. – С. 161–171.
31.

Покасова Е. В. Образование и поликультурный мир: специфика

России / Е. В. Покасова // Философия образования. – Новосибирск, 2016. –
№ 1. – С. 77–82.
32.

Пфаненштиль И. А. Особенности становления евразийского

ов

вектора отечественного образования / И. А. Пфаненштиль // Философия
образования. – Новосибирск, 2016. – № 1. – С. 3–15.
33.

Цыцкун Т. А. Эффективное экономическое образование как

модернизационный

базис

/ Т. А. Цыкун

// Философия

образования. –

ук

Новосибирск, 2016. – № 1. – С. 130–138.

Черный Д. С. Особенности информационного управления в

М.

34.

глобальном мире: истоки, механизмы

и

последствия

/ Д. С. Черный

На

// Философия образования. – Новосибирск, 2016. – № 1. – С. 42–51.
35.

современного

ім.

системе

Шиловцев А. В. Проблема социальной безопасности личности в
образования

/ А. В. Шиловцев

образования. – Новосибирск, 2016. – № 1. – С. 82–91.
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Вища освіта за кордоном

36.
медичної

Абрамович В. Є.
освіти

у

Специфіка

Франції

тюторства

/ В. Є. Абрамович

в

системі

базової

// Науковий

вісник

Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 11–19.
37.
підготовці

Березова Л. С.

Євроінтеграційні

перекладачів

у

вищих

тенденції

навчальних

у

професійній

закладах

Франції

/ Л. С. Березова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і

природокористування України. Педагогіка, психологія, філософія. – К.,
2015. – Вип. 230. – С. 15–23.
38.

Божко Н.

Азербайджанская

этнокультурная

парадигма

в

динамике современного образовательного пространства Украины / Н. Божко
// Новий колегіум. – Х., 2015. – № 4. – С. 58–63.
39.

Вальченко И. К вопросу об обучении иностранных студентов в

вузах Южной Кореи / И. Вальченко // Новий колегіум. – Х., 2015. – № 4. –
С. 64–67.
40.

Вартанян А.

Международная

образовательная

миграция:

региональный аспект /А. Вартанян // Мировая экономика и международные

ов

отношения. – М., 2016. – Т. 60, № 2. – С. 113–121.

Рассматриваются основные тренды международной миграции студентов с

целью получения образования выше среднего, а также факторы, влияющие на

выбор страны обучения. Проводится анализ динамики и различий координации

ук

международной миграции на примере миграции в сфере высшего образования в

41.

М.

региональном разрезе.

Данилюк О. І.

Аналіз

освітнього

кредитування

населення:
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вдосконалення низки японознавчих курсів.

48.

Смолярчук О. Ф.

Реформування

викладання

і

вивчення

англійської мови у Китайській Народній Республіці / О. Ф. Смолярчук
// Науковий

вісник

Національного

університету

біоресурсів

і

природокористування України. Педагогіка, психологія, філософія. – К.,
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261.

М.

європейської освіти / Т. В. Андрущенко // Гілея. – К., 2015. – № 103. – C. 256–

На
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розвиток європейської освіти; мова йде загалом про становлення єдиного
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європейського простору, інтеграція до якого є стратегічним завданням розвитку
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населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIII Міжнар.

ук

наук.-практ. конф. (1 груд. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби
зайнятості України. – К., 2015. – С. 321–326.

поняття

М.

125. Семененко І. Є. Аналіз теоретичних підходів до визначення
"фахова

підготовка"

іноземних

студентів

/ І. Є. Семененко

На

// Педагогіка та психологія. – Х., 2015. – Вип. 51 – C. 228–237.
126. Сікура А. О. Набуття знань і вмінь в організації та управлінні
роботою

ім.

дослідницькою

при

підготовці

майбутніх

фахівців-біологів

а б
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іб
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/ А. О. Сікура, А. Й. Сікура // Педагогіка та психологія. – Х., 2015. –
Вип. 51. – C. 90–102.

127. Страшко І. В. Освітній потенціал подкастингу: філософськопедагогічний аспект / І. В. Страшко // Гілея. – К., 2015. – № 103. – C. 268–273.

Розглядаються філософсько-педагогічні аспекти використання подкастингу
в сучасній мовній освіті.

128. Тарасенко Р. О. Формування інформаційної компетентності
майбутніх

перекладачів

у

контексті

глобалізації

та

інформатизації

суспільства / Р. О. Тарасенко // Науковий вісник Національного університету
біоресурсів

і

природокористування

України.

Педагогіка,

психологія,

філософія. – К., 2015. – Вип. 220. – С. 201–209.

Узагальнено філософські ідеї, педагогічні теорії, концептуальні підходи,
нормативні

положення

для

розробки

теоретичних

аспектів

формування

інформаційної компетентності майбутніх перекладачів в контексті глобалізації
та інформатизації суспільства.

129. Українознавство в системі вищої медичної освіти : [колект.
моногр.] / [А. А. Мойсей та ін. ; наук. ред.: Мойсей А. А.] ; М-во охорони
здоров’я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 223 с.

130. Фабрична Я. Г. Українсько-англійський глосарій термінів з

ов

методики навчання іноземних мов і культур / Я. Г. Фабрична // Іноземні
мови. – К., 2015. – № 1 (81). – С. 59–64.

131. Хлонь О. М. Проблематика підготовки фахівців у базових вищих

навчальних закладах МВС із формуванням мотивації до подальшого
самовизначення

// Науковий

вісник

ук

професійного

відповідно

Національного

до

профілю

університету

/ О. М. Хлонь

біоресурсів

і

М.

природокористування України. Педагогіка, психологія, філософія. – К.,

На

2015. – Вип. 230. – С. 297–303.
132. Хом’якова О. В.

// Міжнародний

ім.

/ О. В. Хом’якова

Культурна

компетенція

вісник.

у

вищій

Культурологія.

освіті

Філологія.

Музикознавство / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів

а б
М
іб
ак
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от
ек
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а
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культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А. В. Нежданової. – К.,
2015. – Вип. 1 (4). – С. 73–77.

Розглянуто місце культурної компетенції у вищій освіті та пов’язані з нею
дискусійні питання.

133. Цимбал Т. М.

Технологія

проектної

діяльності

в

мовній

підготовці іноземних студентів технічних ВНЗів / Т. М. Цимбал // Педагогіка
та психологія. – Х., 2015. – Вип. 51. – C. 114–122.
134. Шаблій О. А.

Кваліфікація

"юридичний

перекладач"

в

українській юридичній освіті / О. А. Шаблій // Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти:

німецько-український досвід" : Київ, 21–22 листоп. 2014 / Федеральне М-во
освіти і науки ФРН, Ун-т ім. Георга Августа М. Геттінгена, Юрид. ф-т, Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. – К., 2014. – С. 134–137.

135. Шанскова Т. Г. Андрагогічна технологія професійної підготовки

фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти // Актуальні
проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у

контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ.
конф. (1 груд. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості
України. – К., 2015. – С. 340–345.

ов

136. Швець О. Особливості методики викладання хімічних дисциплін

іноземним студентам / О. Швець // Новий колегіум. – Х., 2015. – № 4. –
С. 48–53.

137. Шинкарук В. Д. Виховання господарності майбутніх педагогів

ук

засобами

продуктивної

праці

/ В. Д. Шинкарук

// Науковий

вісник

М.

Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 220. – С. 209–215.

Показана роль студентських трудових загонів у вихованні особистості

ім.

На

майбутніх педагогів та формуванні у них господарності, як особистісної якості.
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138. Щербина М. Б.

Формування

іншомовної

комунікативної

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами коміксів
/ М. Б. Щербина // Іноземні мови. – К., 2015. – № 1 (81). – С. 31–36.

139. Яковенко О. І. Результати експериментального дослідження
формування професійної компетентності майбутніх економістів в процесі

практичної підготовки / О. І. Яковенко // Науковий вісник Національного

університету біоресурсів і природокористування України. Педагогіка,
психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 208, ч. 2.– С. 413–421.

Післядипломна освіта

140. Олійник В. В. Відкритий університет післядипломної освіти як

інноваційна форма навчання дорослих / В. В. Олійник // Актуальні проблеми
професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті

подолання кризи ринку праці : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф.
(1 груд. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості
України. – К., 2015. – С. 50–56.
141. Сігаєва Л. Є.
навчальних

закладів

в

Особливості
системі

організації

післядипломної

навчання

керівників

педагогічної

освіти

/ Л. Є. Сігаєва, А. В. Опольська // Актуальні проблеми професійної орієнтації

ов

та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку
праці : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (1 груд. 2015 р., м. Київ)
/ Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – К., 2015. – С. 79–85.

ук

142. Фамілярська Л. Л.

післядипломної

педагогічної

Е-середовище

освіти

навчання

/ Л. Л. Фамілярська

закладу

// Актуальні

М.

проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у

контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ.

На

конф. (1 груд. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості

ім.

України. – К., 2015. – С. 335–340.

Удосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ
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143. Безсмертний Є. О.

Дистанційна

освіта:

вітчизняний

та

закордонний досвід упровадження сучасних інформаційних технологій

/ Є. О. Безсмертний // Вісник Харківського національного університету
внутрішніх справ. – № 2 (69). – Х., 2015. – C. 251–255.

144. Борисенко Д. В. Нові шляхи розвитку вузівського навчання:
інформаційно-комунікаційний

аспект

/ Д. В. Борисенко

// Вісник

Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2014. – № 5 (116). –
C. 161–167.

Розглянуто проблематику інноваційних зрушень в освітньому просторі,

передусім, інформаційно-комунікативного напрямку розвитку. Проаналізовано
наявний спектр навчальних технологій, методик, методологій та засобів, який

використовується та може перспективно впроваджуватися в навчальний процес
вищого навчального закладу.

145. Гайдученко Ю. О.
навчання

та

самореалізація

Реалізація

студентів

індивідуального
економічних

підходу

до

спеціальностей

/ Ю. О. Гайдученко // Педагогіка та психологія. – Х., 2015. – Вип. 51. – C. 22–
28.

146. Глазунова О. Г.

Організаційно-методичні

аспекти

навчання

студентів заочної форми засобами інформаційно-комунікаційних технологій

ов

/ О. Г. Глазунова, О. Г. Кузьмінська, Т. В. Волошина // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 50–64.

147. Гуменний О. Д. Мультимедійні проекти як засіб розвитку

ук

інформаційної

культури

студентів

вищих

навчальних

закладів

/ О. Д. Гуменний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів

М.

і природокористування України. Педагогіка, психологія, філософія. – К.,

На

2015. – Вип. 220. – С. 14–20.

Акцентовано увагу використання у педагогічній роботі телекомунікаційних

ім.

проектів, у яких поєднується навчально-пізнавальна і пізнавально-ігрова діяльність
студентів, які знаходяться за межами ВНЗ і побудована на комп’ютерній
телекомунікації дослідження визначеної проблеми.
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148. Довбиш А. С.
електронному

Інтелектуальні

навчанні :

монографія

інформаційні

технології

/ А. С. Довбиш,

в

А. В. Васильєв,

В. О. Любчак ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми :
Сумський державний університет, 2013. – 176, [1] с. : іл., табл.
149. Інформаційне,

методичне

та

організаційне

забезпечення

дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України : монографія
/ [М. П. Мазур та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т,

Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет,
2013. – 152 с. : іл., табл.

150. Кузьменко Г.
трансформації

вищої

Масові

освіти

відкриті

України

онлайн-курси

/ Г. Кузьменко,

у

контексті

О. Хорольський

// Педагогічні науки. – Полтава, 2015. – Вип. 63. – C. 56–61.
151. Купенко О. В.

Педагогічні

проекти :

навч.

посіб.

/ О. В. Купенко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми :
Сумський державний університет, 2015. – 132, [1] с. : іл., табл.

152. Лузан П. Г. Суть та дефініція поняття "педагогічна технологія"
/ П. Г. Лузан,

І. М. Печковська

// Науковий

вісник

Національного

університету біоресурсів і природокористування України. Педагогіка,
психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 220. – С. 100–108.

ов

153. Лузан П. Г. Особливості активізації навчання студентів засобами

усного викладу викладача / П. Г. Лузан // Науковий вісник Національного

університету біоресурсів і природокористування України. Педагогіка,

ук

психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 184–195.
154. Никоненко Л. В.

Новітні

медіапрактики

як

інструмент

М.

соціалізаціїстудентської молоді / Л. В. Никоненко // Актуальні проблеми
професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті

На

подолання кризи ринку праці : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф.
(1 груд. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості

ім.

України. – К., 2015. – С. 177–182.
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155. Сакало О. Методика підготовки студентів педагогічних вишів до
здійснення навчально-соціологічних досліджень / О. Сакало // Педагогічні
науки. – Полтава, 2015. – Вип. 63. – C. 81–88.
156. Сидоренко О. Ю.
форми

навчання

в

Ефективність

освітній

процес

впровадження

вищого

дистанційної

навчального

закладу

/ О. Ю. Сидоренко // Науковий вісник Академії муніципального управління.
Право. – К., 2015. – Вип. 2. – С. 194–200.

157. Сопівник І. В. Виховуюче навчання у професійній підготовці

майбутніх фахівців / І. В. Сопівник // Науковий вісник Національного
університету біоресурсів і природокористування України. Педагогіка,
психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 220. – С. 166–171.

158. Тимчук Л. Становлення та розвиток андрагогіки в Україні

(кінець ХІХ – ХХ століття) : монографія / Людмила Тимчук ; М-во освіти і
науки

України,

Чернів.

нац.

ун-т

ім.

Ю. Федьковича. –

Чернівці :

Чернівецький національний університет, 2015. – 463, [1] с. : табл.

159. Хміль Н. А. Відображення проблеми впровадження хмарних
технологій у сучасний освітній процес на сторінках вітчизняних періодичних

фахових видань / Н. А. Хміль // Педагогіка та психологія. – Х., 2015. –

ов

Вип. 51. – C. 103–113.

ВНЗ: здобутки та перспективи розвитку

160. Андрущенко В. Обирайте європейське майбутнє! Вступайте до

ук

НПУ імені М. П. Драгоманова / В. Андрушенко // Освіта. – К., 2016. –
27 квіт.–4 трав. (№ 16/17). – С. 1.

М.

161. Бойко А. Інститут педагогічної україністики в освітньому

просторі Полтавщини / А. Бойко // Освіта. – К., 2016. – 4–11 трав. (№ 18). –

На

С. 4–5.

162. Бошицький Ю. Л.

Академічний

університет

європейського

ім.

зразка. До 20-ї річниці Київського університету права НАН України
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/ Ю. Л. Бошицький, Ю. С. Шемшученко // Часопис Київського університету
права. – К, 2015. – № 4. – С. 4–11.

163. Відгомін : імідж Черкас. нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького

в інформ. просторі. № 12 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка.
/ [уклад.:

О. М. Абразумова,

Л. Г. Лисиця]. –

Черкаси :

Вид-во

ЧНУ

ім. Б. Хмельницького, 2014. – 107, [1] с.
164. Завальнюк О. М.
Подільському

державному

Історичні

дослідження

українському

університеті

в

Кам’янець-

(1919–1920 рр.)

/ О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф.

викладачів, докторантів і аспірантів (24–25 берез. 2015 р.). – Кам’янецьПодільський, 2015. – Вип. 14, т. 1. – С. 19–20.

165. Комарніцький О. Б. Партійний склад студентів педагогічних

навчальних закладів радянської України у 1920–1930-х рр.. (на матеріалах
Правобережжя)

/ О. Б. Комарніцький

// Наукові

праці

Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за
підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів (24–25
берез. 2015 р.). – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 14, т. 1. – С. 25–27.

166. Найвищий бал від Посла США отримав Маріупольський

ов

державний університет // Освіта. – К., 2016. – 4–11 трав. (№ 18). – С. 3.

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт зустрівся зі студентами

Маріупольського державного університету.

167. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів

ук

України на початок 2013/14 навчального року : стат. бюлетень / Держ.

М.

служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – К., 2014. – 166 с.

168. Пагор В. В. Шляхи наповнення бюджетів медичних вишів України

На

(1920-ті рр.)

/ В. В. Пагор

// Наукові

праці

Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної

ім.

наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів (24–25 берез. 2015 р.). –
Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 14, т. 1. – С. 40–43.
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169. Почесні

члени

Харківського

університету :

біогр.

довід.

/ [Б. П. Зайцев та ін. ; редкол.: В. С. Бакіров (голов. ред) та ін.] ; М-во освіти і
науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2015. – 355, [1] с. : портр. – (Харківський університет).
170. Плахтій М. П.

Філософсько-логічні

дисципліни

на

вищих

жіночих курсах у Одесі / М. П. Плахтій // Наукові праці Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за
підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів (24–
25 берез. 2015 р.). – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 14, т. 1. – С. 43–45.

171. Правила прийому Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова в 2016 році // Освіта. – К., 2016. – 27 квіт.–4 трав.
(№ 16/17). – С. 2–11.

172. Ректори Харківського університету (1805–2014) : біобібліогр.

довід. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ;
[уклад.: В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб та ін. ; редкол.:

В. С. Бакіров (голов. ред.) та ін.]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. –
191, [1] с. : портр. – (Харківський університет).
173. Рудаківська С.

Школа

–

КиМУ:

партнерство

в

освіті

/ С. Рудаківська. // Вища школа. – К., 2016. – № 3 (139). – С. 33–41.

ов

Запропоновано

можливі

способи

підвищення

результативності

профорієнтаційної роботи через організацію взаємодії школи та вищого
навчального закладу в умовах профільного навчання на засадах соціального
партнерства.

ук

174. Смілянська А. Інклюзивне навчання: крила для метелика і

камертон для людства / А. Смілянська // Голос України. – К., 2016. – 20 трав.

М.

(№ 92). – С. 12.

На

Про Відкритий міжнародний Університет розвитку людини "Україна".

175. Харківський університет і українська культура : до 210-річчя від

ім.

часу заснування ХНУ ім. В. Н. Каразіна : монографія / [В. С. Бакіров та ін.] ;
за ред. Ю. М. Безхутрого ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т
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ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 293, [3] с. : іл.,
портр. – (Харківський університет).

176. Хачатурян Х. Київський міжнародний університет: історія,

сучасність і перспективи розвитку / Х. Хачатурян // Вища школа. – К., 2016. –
№ 3 (139). – С. 7–10.

Наука в університетах

177. Галата С. Винахід для армії – крок до перемоги / С. Галата
// Освіта України. – К., 2016. – 2 трав. (№ 17). – С. 13.

У Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України підбили підсумки
Всеукраїнського конкурсу "Кращий винахід року".

"…Кращим у 2015 році став винахід за патентом № 97584В "Спосіб
транспортування вакуумно-дугової катодної плазми із фільтруванням від

макрочасток і пристрій для його здійснення", створений в Національному
науковому центрі

"Харківський фізико-технічний інститут"; друге місце

присуджено винаходу за патентом № 108131 "Паливний відсік верхнього ступеня

ракети-носія", патентовласник – Державне підприємство "Конструкторське
бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля"; на третьому місці – винахід за патентом

№ 110280 "Міцелярна композиція для доставки протиракового препарату",

ов

патентовласник – Київський національний університет ім. Т. Шевченка".

178. Ільченко М. "Сильними країни стають завдяки науці та

інноваційній економіці" / М. Ільченко ; розмову вела Ольга Прокопенко
// Урядовий кур’єр. – К., 2016. – 19 трав. (№ 93). – С. 10.

ук

Розмова з головою ради проректорів з наукової роботи 150 вищих

навчальних закладів і директорів 15 наукових установ Міністерства освіти і науки

М.

Михайлом Ільченком про особливу роль науки в університетах.

179. Майковська В. І. Бізнес-інкубатор як інструмент управління

На

науковою діяльністю базового структурного підрозділу ВНЗ при реалізації
кластерного

підходу

в

освіті

/ В. І. Майковська

// Науковий

вісник

ім.

Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 220. – С. 109–118.

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

180. Ніколаєва С. Ю. Програма вступного іспиту до аспірантури зі

спеціальності 13.00.02 – "Теорія і методика навчання: іноземні мови"
/ С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – К., 2015. – № 1 (81). – С. 42–58.

Міжнародні зв’язки

181. Гераль О. Український день у Люблині / О. Гераль // Наше
слово. – Варшава, 2015. – Рік 61, № 17. – С. 7.

"...Студенти Люблинського католицького університету ім. Івана-Павла ІІ
(ЛКУ) 4 квітня запросили до свого навчального закладу шкільну молодь, студентів
інших вишів Люблина та мешканців міста, щоб ознайомитися з українською
культурою під час ІІІ Днів України".

182. Муравинець А. А. Міжнародна освітня діяльність вищих

навчальних закладів України / А. А. Муравинець // Гілея. – К., 2015. –
№ 103. – C. 292–296.

Розглянуто таке поняття як міжнародна освітня діяльність вищих
навчальних

закладів

України.

Також

розглянуто

напрями

міжнародного

співробітництва українських навчальних закладів із закордонними.

Студент як суб’єкт навчально-виховного процесу

ов

183. Білик О. Діалогова концепція культури як основа соціалізації

іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального
закладу / О. Білик // Новий колегіум. – Х., 2015. – № 4. – С. 38–43.
184. Бургаз Ю. В.

Студентство

у

революції

1905–1907 рр.

ук

/ Ю. В. Бургаз // Гілея. – К., 2015. – № 103. – C. 24–28.

Розглядаються причини входження молоді до політичних партій і мотиви,

М.

якими вони керувалася при виборі політичних переконань, та основні причини, що

На

спонукали студентство вдатися до заворушень.

185. Гаріна С. M.

"Цифровий

портрет"

студентської

групи

як

ім.

підґрунтя динамічної моделі навчання / С. М. Гаріна // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 41–49.
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186. Горбатюк О. В. Особистісно-орієнтоване навчання як засіб

формування ціннісних пріоритетів студентів / О. В. Горбатюк // Наукові
праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і

аспірантів (24–25 берез. 2015 р.). – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 14,
т. 3. – С. 110–111.

187. Грицяк Л. Д. Зміст і

характер

соціальної

компетентності

студентів економічних спеціальностей / Л. Д. Грицяк // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 230. – С. 47–52.
188. Гудима О. В.

психолого-педагогічні

засоби

формування

особистісно-професійних якостей студентів / О. В. Гудима // Наукові праці

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб.
за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів (24–
25 берез. 2015 р.). – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 14, т. 1. – С. 111–
112.

189. Денисюк Л. М. Формування духовних цінностей студентської

молоді у кризовому суспільстві / Л. М. Денисюк // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України.

ов

Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 220. – С. 240–247.

190. Денисюк Л. М. Цінності пізнання і самореалізації особистості

студентів / Л. М. Денисюк // Науковий вісник Національного університету

ук

біоресурсів

і

природокористування

України.

Педагогіка,

психологія,

філософія. – К., 2015. – Вип. 230. – С. 246–252.

умовах

М.

191. Дутко О. М. Формування в студентів навичок самоконтролю в
вищого

навчального

закладу

/ О. М. Дутко

// Наукові

праці

На

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб.
за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів (24–

116.

ім.

25 берез. 2015 р.). – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 14, т. 3. – С. 115–

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

192. Іванова Т.

Які

випускники

потрібні

світові?

/ Т. Іванова

// Освіта. – К., 2016. – 4–11 трав. (№ 18). – С. 3.

Проректор з навчальної та методичної роботи Національного авіаційного
університету Тамара Іванова визначає основні компетентності випускників, які
затребувані у майбутньому.

193. Кравченко І. Дидактичні аспекти організації самостійної роботи
студентів педагогічного університету в умовах реформування вищої школи

/ І. Кравченко, Н. Удовиченко // Педагогічні науки. – Полтава, 2015. –
Вип. 63. – C. 26–31.

194. Мартинюк І. А.

Психологічні

механізми

адаптації

першокурсників до навчання у ВНЗ / І. А. Мартинюк // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 220. – C. 262–268.
195. Омельченко Л. М.
сучасної

української

молоді

Невизначеність

як

/ Л. М. Омельченко

чинник

соціалізації

// Науковий

вісник

Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 220. – С. 283–288.

196. Палагнюк М. В. Виховання громадянської позиції студентів:

історичний аспект / Л. В. Палагнюк // Науковий вісник Національного

ов

університету біоресурсів і природокористування України. Педагогіка,
психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 230.– С. 115–121.

197. Полозенко О. В. Дослідження причин стресів у студентів

аграрних

ВНЗ

/ О. В. Полозенко

// Науковий

вісник

Національного

ук

університету біоресурсів і природокористування України. Педагогіка,

М.

психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 220. – С. 288–294.

198. Рыжченко О. Способы адаптации и социализации иностранных

студентов подготовительного отделения к условиям обучения в украинских

ім.

На

вузах / О. Рыжченко // Новий колегіум. – Х., 2015. – № 4. – С. 34–37.
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199. Сладких І. Правова складова системи навчання іноземних

громадян в Україні / І. Сладких // Новий колегіум. – Х., 2015. – № 4. – С. 28–
33.

200. Сук А. М. Аналіз стану проблеми формування санітарно –
гігієнічної
// Науковий

культури

серед

вісник

студентської

Національного

молоді

України

університету

/ А. М. Сук

біоресурсів

і

природокористування України. Педагогіка, психологія, філософія. – К.,
2015. – Вип. 220. – С. 195–201.

Окреслено основні заходи щодо прискорення формування здорового способу
життя молоді.

Викладачі вищої школи
201. Астахова Е.

Трансформации

социальных

функций

преподавателя: тенденции и перспективы / Е. Астахова // Новий колегіум. –
Х., 2015. – № 4. – С. 23–26.

202. Деркач І. М. Особливості оцінювання професійної діяльності

викладачів у вищих навчальних закладах / І. М. Деркач // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 230.– С. 52–57.

ов

203. Каніболоцька Л. В.

компетентності

майбутніх

/ Л. В. Каніболоцька
біоресурсів

і

Зміст

викладачів

// Науковий

вісник

природокористування

та

структура

вищих

навчальних

Національного

України.

риторичної

Педагогіка,

закладів

університету
психологія,

ук

філософія. – К., 2015. – Вип. 220. – С. 43–47.

М.

204. Лічман Л. Ю. "Компетенція" та "компетентність": педагогічні

аспекти поліваріативності термінології / Л. Ю. Лічман // Науковий вісник

На

Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 173–183.

ім.

205. Щербак О. І.

Організаційно-педагогічні

умови

підвищення

кваліфікації педагогічного персоналу навчальних закладів та підприємств
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/ О. І. Щербак // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного

навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали

VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (1 груд. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів
держ. служби зайнятості України. – К., 2015. – С. 56–62.

Вступна кампанія–2016. ЗНО

206. Ковалів І. Чи порадують бали в атестаті й сертифікаті? Майбутні

вступники вже можуть знайти результати ЗНО і ДПА на власній

інформаційній сторінці / І. Ковалів // Урядовий кур’єр. – К., 2016. – 27 трав.
(№ 99). – С. 3.

207. Копанева Е. Подавать документы в ВУЗ теперь можно только по
Интернету

/ Е. Копанева

// Факты

и

комментарии. –

К.,

2016. –

20 мая (№ 89). – С. 6.

208. Лиховид І. ЗНО – за іноземним зразком / І. Лиховид // День. – К.,
2016. – 26 трав. (№ 90). – С. 11.

Міносвіти пропонує зробити сертифікати зовнішнього незалежного

оцінювання дійсними протягом двох-трьох років. "День" з’ясовував ризики
нововведення.

209. Прокопенко М.

Додаткове

ЗНО

та

освітні

центри

ов

/ М. Прокопенко // День. – К., 2016. – 1 черв. (№ 94). – С. 2.

Влада анонсує нові можливості вступу до українських вишів для жителів

Криму та зони АТО.

210. Руденко И. Скандал на ЗНО: учили историю до 2014 года.

ук

Откуда вопросы про 2015-й? / И. Руденко // Комсомольская правда. – К.,
2016. – 27 мая (№ 112/113). – С. 5.

М.

211. Рудницька О. Стосується кожного, або кілька слів на захист ЗНО

з української літератури / О. Рудницька // Дивослово : українська мова й

С. 4.

212. Склав чи ні? // Освіта України. – К., 2016. – 30 трав. (№ 21). –

ім.

На

література в навчальних закладах. – К., 2016. – № 4 (709). – С. 28–30.
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Відбулося засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання

якості освіти, на якому визначено пороговий бал "склав/не склав" для тесту з
української мови і літератури, математики, історії України.

213. Совсун І. Вступ-2016 / І. Совсун // Освіта України. – К., 2016. –
25 трав. (№ 20). – С. 4.

214. Шулікін Д. Про розгляд законопроектів і стратегічні питання
/ Д. Шулікін // Освіта України. – К., 2016. – 25 трав. (№ 20). – С. 5.

На черговому засіданні профільного комітету народні депутати розглядали
законопроекти і стратегічні питання державного замовлення, підвищення якості
природничо-математичної освіти.

Управління освітою
215. Вей Ц.

Експертне

оцінювання

у

професійній

діяльності

менеджерів освіти / Ц. Вей // Наука і освіта. Педагогіка. – О., 2016. –
№ 1 (142). – С. 130–133.

216. Губерська Н. Л. Адміністративні процедури у сфері вищої

освіти : теоретико-правове дослідження : монографія / Н. Л. Губерська. – Х. :
Панов, 2015. – 507, [1] с.

217. Губерская Н. Л. Виды административных процедур в сфере
образования

ов

высшего

/Н. Л. Губерська

// Науковий

вісник

Академії

муніципального управління. Право. – К., 2015. – Вип. 2. – С. 43–51.
Рассмотрены

современные

научные

подходы

к

классификации

административных процедур. Определены основные критерии классификации

ук

административных процедур. Выделены виды административных процедур,
реализуемые в сфере высшего образования.

М.

218. Драгунова В. В. Впровадження інноваційного менеджменту в

систему освіти як засіб підвищення конкурентоздатності працівників відділу

На

освіти на ринку праці / В. В. Драгунова // Актуальні проблеми професійної
орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи

ім.

ринку праці : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (1 груд. 2015 р.,
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м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – К., 2015. –
С. 256–259.

219. Засєкіна Л. Академічна, кадрова, організаційна і фінансова

автономія як траєкторія розвитку вітчизняних університетів / Л. Засєкіна

// Будуємо нову Україну : зб. конф., 26–27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.:
О. Дем’янчук та ін.]. – К., 2015. – C. 41–52.
Викладено

результати

теоретичного

аналізу

категорії

автономії

університету. Виокремлено основні види автономії: організаційну, академічну,

фінансову, кадрову. Здійснено порівняльний аналіз проявів різних видів автономії в
українських та інших європейських університетах. Визначено шляхи розвитку
автономії вітчизняних університетів з урахуванням світового досвіду та
специфіки нового Закону про вищу освіту.

220. Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету:

інтегрована інформаційна система : монографія / [А. В. Васильєв та ін.] ; Мво освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний
університет, 2013. – 125, [1] с. : іл. – На обкл. також: Tempus.
221. Касаткін Д. Ю.

Організація

електронного

документообігу

шляхом вдосконалення інформаційного забезпечення у вищому навчальному

закладі / Д. Ю. Касаткін, О. М. Касаткіна // Науковий вісник Національного

ов

університету біоресурсів і природокористування України. Педагогіка,
психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 220. – С. 55–62.
Розглянуті

комунікаційної

приклади

системи

використання

для

організації

університетської
та

управління

інформаційноелектронним

ук

документообігом в навчальному закладі. Проілюстровано на прикладах проблеми,
які можуть виникнути в процесі створення електронного документообігу.

М.

Описана реалізація шляху документів в інформаційно-комунікаційній системі
навчального закладу.

На

222. Кравченко А. Національно-патріотичне виховання молоді в

Україні – вимога сьогодення / І. Кравченко, М. Сахно // Педагогічні науки. –

ім.

Полтава, 2015. – Вип. 63. – C. 71–75.

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

223. Кравченко О. І.
університету

Етапи

// О. І. Кравченко

розроблення

// Науковий

стратегії

вісник

розвитку

Національного

університету біоресурсів і природокористування України. Педагогіка,
психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 128–136.

224. Кравчук Л. В. Політично-номенклатурні аспекти управління
освітньо-виховними процесами в період утвердження радянської влади в

Західній Україні вересень – 1939, червень – 1941 роки / Л. В. Кравчук
// Гілея. – К., 2015. – № 103. – C. 32–36.

225. Кравчук О. С. Тренінг як ефективний метод формування
управлінської

/ О. С. Кравчук

культури

майбутнього

// Актуальні

керівника

проблеми

навчального

професійної

закладу

орієнтації

та

професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці :

матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (1 груд. 2015 р., м. Київ) / Ін-т
підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – К., 2015. – С. 282–287.

226. Кубко В. П. Передумови та особливості формування моделі

іміджу вищого навчального закладу / В. П. Кубко // Гілея. – К., 2015. –
№ 103. – C. 283–286.

227. Майковська В.

Управління

збутовою

політикою

вищого

навчального закладу в умовах конкурентного середовища / В. Майковська

ов

// Педагогічні науки. – Полтава, 2015. – Вип. 63. – C. 62–70.
228. Мокляк В.

Обґрунтування

поняття

"Автоманія

вищого

навчального закладу" / В. Мокляк // Педагогічні науки. – Полтава, 2015. –

ук

Вип. 63. – C. 132–137.

229. Моргунова С. О. Наукові підходи до феномену PR-компетенції

C. 186–193.

М.

фахівця / С. О. Моргунова // Педагогіка та психологія. – Х., 2015. – Вип. 51. –

На

230. Озерян О. Л. Розвиток інтелектуального потенціалу керівника

вищого навчального закладу в системі післядипломної освіти / О. Л. Озерян
вісник

ім.

// Науковий

Національного

університету

біоресурсів

і
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природокористування України. Педагогіка, психологія, філософія. – К.,
2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 212–221.

231. Сич Т. В. Специфіка наукових досліджень проблем управління
освітою

/ Т. В. Сич

біоресурсів

і

// Науковий

вісник

природокористування

Національного

України.

університету

Педагогіка,

психологія,

філософія. – К., 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 295–303.

232. Тверезовська Н. Т. Передумови використання інформаційних
технологій

в

управлінні

/ Н. Т. Тверезовська

// Науковий

вісник

Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 208, ч. 2.– С. 344–356.

233. Черненко Н. М. Характеристика рівнів готовності майбутніх

менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах

/ Н. М. Черненко // Наука і освіта. Педагогіка – О., 2016. – № 1 (142). –
С. 126–130.

234. Ярошенко Т.

Управління

складністю

в

університетському

середовищі: контексти прийняття рішень за Cynefin / Т. Ярошенко // Будуємо
нову Україну :

зб. конф., 26–27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.:

О. Дем’янчук та ін.]. – К., 2015. – C. 117–120.

Розглянуто деякі аспекти змін і трансформацій моделі сучасного

ов

університету. Пропонується використати теорію управління складністю Cynefin

за Д. Сноуденом не лише для аналізу управління знаннями чи організаційного
навчання, але й для вдосконалення моделі університету в цілому.

235. Яценко О. Погляди американських науковців на особливості

ук

формування лідерських якостей майбутніх менеджерів / О. Яценко // Новий
колегіум. – Х., 2015. – № 4. – С. 92–95.

Детермінуючі

М.

236. Яшник С. В.

компоненти

моделі

керівника

/ С. В. Яшник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і

На

природокористування України. Педагогіка, психологія, філософія. – К.,

ім.

2015. – Вип. 220. – С. 319–326.
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Фінансування у сфері вищої освіти, ВНЗ

237. Настич Т. П. Фінансуваня культурно-мистецьких закладів в
Україні: проектний погляд / Т. П. Настич // Управління проектами та
розвиток виробництва. – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 146–150.

Розглянуто проблеми у сфері культурно-мистецької освіти. Виділено
проблеми, які пов’язані з її фінансуванням. Показана доцільність і можливість
застосування проектного фінансування.

238. Стріха М. Фінансування університетської науки: між ризиками

стагнації і непередбачуваності / М. Стріха // Освіта України. – К., 2016. –
16 трав. (№ 18/19). – С. 10–11.

239. Шаров О. "Зміна системи фінансування може стати наступною

рішучою реформою у вищій освіті України" / О. Шаров ; спілкувався Максим
Короденко // Освіта України. – К., 2016. – 16 трав. (№ 18/19). – С. 5–6.

240. Шулікін Д. Про докторів філософії і фінансування ЗНО
/ Д. Шулікін // Освіта України. – К., 2016. – 16 трав. (№ 18/19). – С. 7.

Якість освіти

241. Буданова Л. Г. Роль і місце моніторингу якості базових знань у
підготовці

майбутніх

фармацевтів

/ Л. Г. Буданова

// Педагогіка

та

ов

психологія. – Х., 2015. – Вип. 51. – C. 12–21.
242. Голик Б. Г.

Якість

освітнього

середовища

професійної

підготовки фахівця дизайну / Б. Г. Голик // Наука і освіта. Педагогіка. – О.,
2016. – № 1 (142). – С. 115–120.

ук

243. Дослідження якості конкурсного відбору студентів вищих

М.

навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання:

аналітичні матеріали / [І. Е. Бекешкіна та ін.] ; за ред. В. В. Ковтунця і

На

С. А. Ракова ; Спілка ректорів ВНЗ України, Ін-т вищої освіти Нац. акад. пед.

ім.

наук України. – К. : НОРА-ДРУК, 2015. – 157, [3] с. : іл., табл.
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244. Рогова Т. В. Проблема управління якістю освіти в науковій

літературі та освітній практиці / Т. В. Рогова // Педагогіка та психологія. – Х.,
2015. – Вип. 51. – C. 211–218.

Розкривається суть понять "якість", "якість освіти"; розглядаються
особливості та система загального управління якістю (TQM); характеризується

управлінська діяльність, спрямована на поліпшення якості освіти у вищому
навчальному закладі.

245. Станкевич І. В. Сутність поняття "якість вищої освіти" у

сучасних умовах розвитку / І. В. Станкевич // Економічний часопис – XXI. –
К., 2015. – № 9/10. – C. 60–63.

Порушено проблему внесення термінологічної ясності в освітньому

просторі, зокрема у законодавстві про вищу освіту України в сучасних умовах
розвитку. Досліджено, проаналізовано та узагальнено законодавчі, довідкові та
наукові джерела у сфері освіти взагалі та вищої освіти зокрема. У результаті

проведених досліджень обґрунтовано та визначено термінологічну сутність
поняття "якості вищої освіти", основою концепції побудови якого є вимоги
стандартів ISO серії 9000.

246. Тихонович В. М. Тестування як метод контролю навчання

студентів у вітчизняній педагогічній думці (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.)

ов

/ В. М. Тихонович // Педагогіка та психологія. – Х., 2015. – Вип. 51. – C. 260–
268.

247. Тур О. М. Підвищення якості фахової підготовки молоді як

важлива проблема сучасної вищої освіти / О. М. Тур // Наукові записки

ук

Національного університету "Острозька академія". Психологія і педагогіка –
Острог, 2014. – Вип. 26 – C. 128–131.

Особливості

М.

248. Шинкарук О. В.

законодавчого

унормування

проблеми моніторингу якості освіти в Україні / О. В. Шинкарук // Науковий

На

вісник Національного університету біоресурсів і природокористування

234.

ім.

України. Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 230. – С. 228–
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249. Шинкарук О. В. Якість вищої освіти та її правове забезпечення в

Україні / О. В. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету
біоресурсів

і

природокористування

України.

Педагогіка,

психологія,

філософія. – К., 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 383–395.

250. Шинкарук О. В. Якість професійної підготовки фахівців –
невід’ємна вимога до вітчизняної вищої освіти / О. В. Шинкарук // Науковий

вісник Національного університету біоресурсів і природокористування
України. Педагогіка, психологія, філософія. – К., 2015. – Вип. 220. – С. 215–
221.

Проаналізовано проблеми якості вищої освіти та стан системи освіти і

науки в Україні з врахуванням існуючого вітчизняного, світового, європейського
досвіду, стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському

освітньому просторі; обґрунтовано вимоги щодо навчання в магістратурі та
проблема підготовки на третьому циклі – доктор філософії (PhD).

251. Шулікін Д. Про розгляд законопроектів і стратегічні питання
/ Д. Шулікін // Освіта України. – К., 2016. – 25 трав. (№ 20). – С. 5.

На черговому засіданні профільного комітету народні депутати розглядали
законопроекти і стратегічні питання державного замовлення, підвищення якості
природничо-математичної освіти.

quality

education

through

quality

citizenship:

ов

252. Constructing

challenges for Ukraine between post-Soviet and Bologna process bureaucratic
elitism // Економічний часопис – XXI. – К., 2015. – № 155 (11/12). – P. 33–35.

З точки зору політології співставлено деякі ключові особливості англо-

ук

американської, болонської та пострадянської систем середньої і вищої освіти.
Основним аргументом є те, що якісне громадянське суспільство потрібне для

М.

доброї системи освіти. Під першим слід розуміти політичну свободу зі
справедливим доступом та залученням молоді всіх соціальних верств як до

На

"горизонтального", так і до "вертикального" вимірів освіти. Якісне громадянство

ім.

також покращує управління навчальними закладами.
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Моніторинг та рейтинги ВНЗ

253. Воробйова К. О. Управління конкурентоспроможністю вищого
навчального закладу / К. О. Воробйова // Академічний огляд. Економіка та
підприємництво. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2. – С. 85–91.
254. Сєнчева О. В.

Практика

організації

моніторингу

якості

навчальних досягнень студентів вищих аграрних навчальних закладів
/ О. В. Сєнчева // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і

природокористування України. Педагогіка, психологія, філософія. – К.,
2015. – Вип. 230. – С. 149–155.

Наука за кордоном

255. Леонтьев Б. Научная идеология: формы идей / Б. Леонтьев

// Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – М.,
2016. – № 1. – С. 12–24.

В системном виде представлены формы идей, известные и еще не
известные ученым и практикам.

Наука в Україні

ов

256. Галата С. Чотири сходинки до Інновації / С. Галата // Освіта
України. – К., 2016. – 2 трав. (№ 17). – С. 12–13.

Щодо партнерства з питання комерціалізації результатів науково-

технічної діяльності з представниками компанії GrowthUp.

ук

257. Галата С. Українська "Нобелівка" / С. Галата // Освіта України. –

К., 2016. – 30 трав. (№ 21). – С. 5.

М.

"...Напередодні Дня науки Президент України Петро Порошенко зустрівся з

провідними науковцями країни. Він вручив державні нагороди і премії за найбільші

На

досягнення в галузі науки і техніки за 2015 рік...".

258. Гробова А. А.

Облік

робочого

часу

науково-педагогічних

ім.

працівників / А. А. Гробова // Науковий вісник Академії муніципального
управління. Право. – К., 2015. – Вип. 2. – С. 356–362.
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Здійснюється аналіз основних нормативно-правових актів, які регулюють

питання щодо порядку проведення обліку робочого часу науково-педагогічних

працівників, здійснено характеристику основних видів діяльності науковопедагогічних працівників, які входять до робочого часу таких працівників,
визначено специфіку обліку робочого часу науково-педагогічних працівників.

259. Корж Є. М.
проблеми

Відповідальності

вдосконалення

/ Є. М. Корж

науково-дослідних

// Науковий

установ :

вісник

Академії

муніципального управління. Право. – К., 2015. – Вип. 2. – С. 79–87.

Запропоновано авторське визначення поняття відповідальності науководослідних установ. Акцентовано увагу на відсутності єдиного нормативноправового акта, який б визначив характерну їм відповідальність. Окреслено коло
проблем вдосконалення відповідальності науково-дослідних установ.

260. Наливайко В. Порожній гаманець науки. Вчені на голодному
пайку / В. Наливайко // Україна молода. – К., 2016. – 27 квіт. (№ 52). – С. 13.
261. Україна / Ukraine

2008–2014 :

94 проекти

Темпус IV

[для

України] : інформ. бюлетень / Нац. Темпус / Еразмус + Офіс в Україні. – К. :
[Б. в.], 2014. – 427, [1] с. : іл., табл. – (Tempus-Україна@20). – Останні
проекти завершаться в 2016 році. – Проект фінансується Європейським

ов

Союзом.

Визначні педагоги, діячі науки

262. Біленчук П.

Право

інтелектуальної

власності

на

захист

духовності і справедливості. До 90-річчя академіка Бориса Григоровича

ук

Возницького / П. Біленчук // Юридичний вісник України. – К., 2016. – 13–
19 трав. (№ 19). – С. 14–15.

М.

1 березня депутати Львівської облради ухвалили рішення про проголошення

2016 року Роком Івана Франка та Бориса Возницького. Також депутати

На

пропонують заснувати державну премію Україні імені Бориса Возницького для

ім.

відзначення музейних працівників.
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263. Кулик Н. Останній романтик. Цього року Борису Возницькому

мало б виповнитися 90 / Н. Кулик // Освіта України. – К., 2016. – 2 трав.
(№ 17). – С. 14–15.

Борис Григорович Возницький – український мистецтвознавець, директор
Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, Герой

України (2005), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1990),
заслужений працівник культури України та Польщі, президент Українського
національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM), доктор honoris causa.

264. Кулик Н. Увічнений у камені / Н. Кулик // Освіта України. – К.,
2016. – 16 трав. (№ 18/19). – С. 14–15.

Про видатного геолога, дійсного члена АН УРСР Миколу Гнатовича
Світальського.

265. Серов И. Украинка решила задачу веков. Киевлянка нашла ответ

математического вопроса, который ученые искали столетиями / И. Серов
// Сегодня. – К., 2016. – 26 апр. (№ 81). – С. 5.

Математик Марина Вязовская совершила научный прорыв, решив проблему
заключения шаров в евклидовом пространстве. Над решением этой задачи ученые
работали несколько веков.

266. Шемшученко Ю. С.

Служить

пером

своїй

Вітчизні

ов

/ Ю. С. Шемшученко ; бесіду вела Світлана Пилипенко // Віче. – К., 2015. –
№ 23/24 (403/404). – С. 40–42.

Розмова з українським вченим-правознавцем, директором Інституту

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академіком НАН України та

ук

Національної академії правових наук Юрієм Сергійовичем Шемшученком щодо

М.

його життєвого, наукового й творчого шляхів.

Нобеліанти–2015

На

267. Голобородько Я. "Багатоголоса творчість" на зламах історії

/ Я. Голобородько // Віче. – К., 2015. – № 23/24. – C. 56–57.

ім.

Лауреат літературного "Нобеля-2015" білоруська письменниця Світлана

Алексієвич (Святлана Алексіевіч).
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268. Даневич Ф. Відкриття осциляцій нейтрино як крок до розгадки

будови Всесвіту / Ф. Даневич, В. Кобичев, В. Третяк // Віче. – К., 2015. –
№ 23/24. – С. 47–50.

Нобелівську премію з фізики в 2015 році присуджено канадцю Артуру

Макдональду (Arthur B. McDonald) і Такаакі Кадзіті (Takaaki Kajita) з Японії "за
відкриття осциляцій нейтрино, які свідчать про те, що в нейтрино є маса".

269. Єльська Г. Відкриття механізмів, завдяки яким клітини
"ремонтують" ДНК / Г. Єльська // Віче. – К., 2015. – № 23/24. – C. 51–52.

Нобелівську премію з хімії в 2015 році отримали швед Томас Ліндаль (Tomas
Lindahl), американець Пол Модріч (Paul Modrich) і його співвітчизник турецького

походження Азіз Санджар (Aziz Sancar). Незалежно один від одного видатні вчені

відкрили механізми, за допомогою яких клітина "ремонтує" свою ДНК – головну
інформаційну молекулу. ДНК, по суті, кодує всі процеси, що відбуваються в

живому організмі, і ця генетична інформація передається з покоління в покоління,
тому її цілісність є критично важливою.

Бібліотеки ВНЗ та інформаційні технології

Бібліотеки ВНЗ України
270. Акімова Н.

Функціонування

системи

автоматизованих

ов

бібліотечних процесів у Науковій бібліотеці Чернівецького національного
університету / Н. Акімова, М. Махмутова // Вісник Львівського університету.

Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Л., 2014. –
Вип. 9. – C. 95–102.

ук

271. Білоус В. Інновації в інформаційному середовищі навчального

закладу

–

стратегія

розвитку

бібліотеки

Вінницького

державного

М.

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В. Білоус
// Вісник Львівського університету. Книгознавство, бібліотекознавство та

272. Грамм О. Професійний імідж фахівця бібліотеки вищого

ім.

На

інформаційні технології. – Л., 2014. – Вип. 9. – C. 227–234.

навчального

закладу

/ О. Грамм

// Вісник

Львівського

університету.
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Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Л., 2014. –
Вип. 9. – C. 188–193.

273. Дікунова О. Корпоративні проекти освітянських бібліотек як

засіб формування інформаційно-комунікаційного середовища / О. Дікунова
// Вісник Львівського університету. Книгознавство, бібліотекознавство та
інформаційні технології. – Л., 2014. – Вип. 9. – C. 194–199.
274. Єпіфанова О.

Методичне

об’єднання

бібліотек

вищих

навчальних закладів Луганської області в дзеркалі часу / О. Єпіфанова,
В. Савельєва

// Вісник

Львівського

університету.

Книгознавство,

бібліотекознавство та інформаційні технології. – Л., 2014. – Вип. 9. – C. 103–
114.

275. Ігнатюк М. Перспективні технології для створення, зберігання та
використання сучасних інформаційних ресурсів бібліотек агроекологічної

галузі (на прикладі бібліотеки ЖНАЕУ) / М. Ігнатюк // Вісник Львівського
університету.

Книгознавство,

бібліотекознавство

та

інформаційні

технології. – Л., 2014. – Вип. 9. – C. 235–241.
276. Кравченко О.

Комплектування

фонду

бібліотеки

ВНЗ

у

сучасних умовах (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного

інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет") / О. Кравченко

ов

// Вісник Львівського університету. Книгознавство, бібліотекознавство та
інформаційні технології. – Л., 2014. – Вип. 9. – C. 211–215.

277. Кравчук Н. Основні аспекти наукової діяльності Наукової

ук

бібліотеки

Вінницького

ім. М. І. Пирогова

національного

/ Н. Кравчук

// Вісник

медичного

університету

Львівського

університету.

М.

Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Л., 2014. –
Вип. 9. – C. 221–226.

На

278. Лебедюк О. Науково-методична діяльність бібліотеки вищого

навчального закладу: пріоритетні напрямки та інновації (з досвіду роботи

ім.

науково-методичного

відділу

бібліотеки

КПІ

ДВНЗ

«Криворізький

національний університет») / О. Лебедюк // Вісник Львівського університету.
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Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Л., 2014. –
Вип. 9. – C. 216–220.

279. Пилип Я. Кадрове забезпечення бібліотек вищих навчальних

закладів: проблеми та перспективи / Я. Пилип // Вісник Львівського
університету.

Книгознавство,

бібліотекознавство

та

інформаційні

технології. – Л., 2014. – Вип. 9. – C. 88–94.

280. Рогова П. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських

бібліотек України в умовах інформатизації / П. Рогова // Вісник Львівського
університету.

Книгознавство,

бібліотекознавство

та

інформаційні

технології. – Л., 2014. – Вип. 9. – C. 115–130.

281. Романуха З. Корпоративні віртуальні довідкові служби бібліотек
вищих навчальних закладів України / З. Романуха // Вісник Львівського
університету.

Книгознавство,

бібліотекознавство

та

інформаційні

технології. – Л., 2014. – Вип. 9. – C. 200–205.
282. Ширєнкова-Білійчук А.

Використання

інтернет-ресурсів

у

бібліотеках ВНЗ / А. Ширєнкова-Білійчук // Вісник Львівського університету.

Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Л., 2014. –
Вип. 9. – C. 206–210.

ов

Бібліотеки зарубіжних країн

283. Амлинский Л. З. Пространственная организация библиотечных

зданий в современной информационной бреде / Л. З. Амлинский // Научные и

ук

технические библиотеки. – М., 2016. – № 2. – С. 83–88.
Проанализированы

связи

между

информационной

инфраструктурой

М.

общества и пространственной организацией библиотечных зданий. Рассмотрены
вопросы взаимодействия библиотек с другими организациями при проведении
совместных мероприятий и формирования многоцелевых пространств в общей

На

структуре

библиотечного

здания.

В

качестве

положительного

примера

ім.

многоцелевого использования библиотечного пространства рассмотрено здание
Белорусской национальной библиотеки в Минске.

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

284. Анищенко Л. Н.

Формирование

и

развитие

системы

электронных образовательных и научных ресурсов вузовской библиотеки

/ Л. Н. Анищенко // Научные и технические библиотеки. – М., 2016. – № 2. –
С. 25–32.

Представлены опыт формирования и развития системы электронных

образовательных и научных ресурсов в Научной библиотеке им. Н. Н. Страхова
Белгородского

государственного

национального

исследовательского

университета; характеристика репозитория открытого доступа НИУ "БелГУ" и
ресурсов

системы

электронного

обучения

"Пегас";

информация

о

востребованности электронных ресурсов в образовательном и научном процессе.

285. Анурьев С. В.

Тренды

развития

электронных

ресурсов

в

библиотеках / С. В. Анурьев // Научные и технические библиотеки. – М.,
2016. – № 2. – С. 33–37.

Проанализирована ситуация, сложившаяся как в библиотеках России, так и
на рынке электронных ресурсов за последние пять лет.

286. Дергилева Т. В. Организационно-методическое регулирование
взаимодействия библиотек системы научных организаций / Т. В. Дергилева
// Научные и технические библиотеки. – М., 2016. – № 3. – С. 5–11.

Освещены кардинальные изменения в библиотечной системе РАН и в

ов

формах взаимодействия и взаимоотношений библиотечных структур в системе
научных организаций на примере ЦБС СО РАН.

287. Дригайло В. Г Командное управление библиотекой вуза как

социальным

институтом:

взаимодействие

дирекции,

руководящих

ук

сотрудников и общественных организаций /В. Г. Дригайло // Научные и
технические библиотеки. – М., 2016. – № 3. – С. 36–51.

М.

Представлены научно-методические материалы, в которых рассмотрено

рациональное распределение прав и ответственности каждого члена дирекции,

На

общественных профсоюзных организаций, совещательных органов, заведующих
отделами в процессе управления библиотекой вуза как социальным институтом в

ім.

современный период. Подробно раскрыты обязанности руководящих сотрудников.
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288. Протопопова Е. Э. Функционирование библиотек в облачной

телекоммуникационной бреде / Е. Є. Протопопова // Научные и технические
библиотеки. – М., 2016. – № 2. – С. 42–54.
Рассмотрены

наиболее

эффективные

способы

взаимодействия

библиотекарей с технически грамотными пользователями. Среди таких способов

– облачные технологии, с помощью которых можно хранить и совместно
использовать

различные

данные,

создавать

веб-формы,

дизайн-проекты,

верстать макеты и многое другое.

289. Стрелкова И. Б. Профессиональная переподготовка как условие
развития кадрового потенциала библиотек и востребованности специалистов

на рынке труда / И. Б. Стрелкова // Научные и технические библиотеки. – М.,
2016. – № 3. – С. 85–91.
Представлен

опыт

организации

профессиональной

переподготовки

руководителей и специалистов библиотек Республики Беларусь по специальности

"Программное обеспечение автоматизированных библиотечно-информационных
систем" с присвоением квалификации "инженер-программист".

290. Третьякова С. В.

Создание

цифрового

документа:

итоги

вебинара для библиотекарей Карелии / С. В. Третьякова // Научные и
технические библиотеки. – М., 2016. – № 3. – С. 30–35.

ов

Представлен опыт создания цифровых копий документов в библиотеках
Карелии.

291. Хорунжий В. П.

Нижегородского

Научно-техническая

государственного

технического

библиотека

университета

ук

им. Р. Е. Алексеева: история и современность / В. П. Хорунжий // Научные и
технические библиотеки. – М., 2016. – № 2. – С. 111–117.

М.

История создания НТБ НГТУ им. Р. Е. Алексеева, основные этапы её

развития и современные направления работы, среди которых – полный переход на

ім.

На

электронное обслуживание читателей учебной литературой.

