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

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

М.

ім.

На

ук

ов

на шпальтах періодичних видань
щоквартальний науково-аналітичний огляд
№ 1/3(січень–березень) 2016 р.
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Київський

університет

на

шпальтах

періодичних

видань :

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

Інформаційно-бібліографічний

відділ;

наук.

ред. канд. іст. наук О. О. Сербін ; за заг. ред.: І. І. Тіщенко, упоряд.
Н. В. Кошлякова. – К., 2016. – № 1/3 (січень–березень). – 85 с.

М.

ім.

На

ук

ов

Щоквартальний науково-аналітичний огляд періодичних видань з історії та
сьогоденню Київського університету, упорядкований з поточних надходжень до
бібліотеки.
Даний випуск призначений для науковців, студентів, працівників системи освіти і
бібліотекарів
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Офіційні матеріали

1.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня

працівників освіти : указ Президента України від 04.10.2015 р. № 567
// Офіційний вісник Президента України. – К., 2015. – № 23 (329). – С. 6–11.

Почесне звання "Заслужений вчитель України" отримав учитель

Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Тараса Шевченка Сімон
Андрій Олександрович.

2.

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства

щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року : наказ

Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1328 // Спецвипуск

газети "Освіта України". – К., 2016. – № 2. – С. 2–12. – Додаток 8 до наказу
Міністерства освіти і науки України 21.12.2015 р. № 1328 "Список
друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку
наукових фахових видань України.
Додаток

8 містить

інформацію

про

фахові

видання

КНУ

ім. Т. Шевченка, що включаються до Переліку наукових фахових видань
України: Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка

(Серії

"Українознавство"та

"Геологія"),

Літературознавчі

ов

студії, Мовні і концептуальні картини світу.

3.

Про Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів

зі створення меморіалу українських героїв : розпорядження Президента

України; склад колегіального органу від 23.11.2015 р. № 770/2015-рп

ук

// Офіційний вісник Президента України. – К., 2015. – № 26 (332). – С. 29–31.

До складу організаційного комітету з підготовки та проведення

М.

заходів зі створення меморіалу українських героїв також входить декан
історичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка Патриляк Іван

На

Казимирович.

4.

Про присудження Державних премій України в галузі науки і

ім.

техніки 2014 року : указ Президента України від 08.12.2015 р. № 686
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// Офіційний вісник Президента України. – К., 2015. – № 27 (333). – С. 34–38;
Офіційний вісник України. – К., 2015. – № 99, 22 груд. – С. 37–44; Урядовий
кур’єр. – К., 2015. – 12 груд. (№ 233). – С. 10.

Серед нагороджених Жданов Валерій Іванович, доктор фізико-

математичних наук, завідувач відділу астрономічної обсерваторії КНУ
ім. Тараса Шевченка. Премія була присуджена за роботу "Будова та
еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована
маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати".

5.

Про робочу групу з питань Національної премії України імені

Тараса Шевченка : розпорядження Президента України від 25.09.2015 р.
№ 719 // Офіційний вісник Президента України. – К., 2015. – № 23 (329). –
С. 42–43.

До складу робочої групи з питань Національної премії України імені

Тараса Шевченка входить ректор КНУ ім. Тараса Шевченка Леонід
Васильович Губерський.

Загальні праці

6.

Вас зараховано! За результатами вступної кампанії-2015

// Київський університет. – К., 2015. – Верес. (№ 12). – С. 2–3.

ов

Вступна кампанія 2015 р. мала низку особливостей порівняно зі

вступною кампанією попереднього року, пов’язаних насамперед із набуттям
чинності нового Закону України “Про Вищу освіту”, специфікою роботи

державного підприємства “Інфоресурс”, анексією Криму та військовими

рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за принципом

М.

пріоритетності. На момент рекомендації до зарахування кожен абітурієнт
в Україні мав не більше ніж одну рекомендацію до зарахування за

державним замовленням: якщо абітурієнт був рекомендований за однією
спеціальністю, то він вибував з конкурсу на державне замовлення за всіма
своїми заявами з нижчим пріоритетом. Ще однією інновацією стало

ім.

На

ук

подіями на Сході країни. Цього року вперше було впроваджено механізм

запровадження двох рівнів тестів ЗНО з української мови та літератури і
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математики. Як провідний виш, КНУ ім. Тараса Шевченка, орієнтуючись в
першу чергу на якість освіти, а не кількість заяв, вимагав для

математичних спеціальностей на механіко-математичний факультет та

ІТ-спеціальностей на факультет кібернетики тест ЗНО з математики
поглибленого рівня.

7.

Галата С. "Я оптиміст, ми повернемося до Криму" / С. Галата

// Освіта України. – К., 2016. – 18 січ. (№ 1/2). – С. 7.
Новий

ректор

Таврійського

національного

університету

імені

Володимира Вернадського (ТНУ) Володимир Казарін щодо переїзду вишу в

Київ. Штаб-квартира ТНУ знаходиться у головному корпусі КНУ ім. Тараса
Шевченка.

8.

Губерський Л. Топ-10 запитань до ректора / Л. Губерський ;

редакція "Київський університет" // Київський університет. – К., 2016. – Січ.
(№ 1). – С. 2–4. – Фото: Генеральний секретар ООН Бан Кі-Мун - Почесний
доктор Університету.

Леонід Губерський присвятив Університетові вже понад 40 років

свого життя. За цей час він пройшов шлях від студента й аспіранта,

викладача і завідувача кафедрою, проректора, а тепер і переобраного на
наступний термін ректора. Редакція газети зібрала найактуальніші

запитання, що надійшли від громадськості до електронної приймальні.

ов

Частина запитань висвітлено в інтерв'ю ректора вітчизняним мас-медіа.

9.

Данильченко О. Відкрийте нові можливості разом з нами!

/ О. Данильченко // Київський університет. – К., 2016. – Січ. (№ 1). – С. 8. –

У листопаді 2015 року з ініціативи ректора Леоніда Губерського в

М.

Університеті створено нову структуру – Відділ академічної мобільності.
Проректор

з

науково-педагогічної

роботи

Володимир

Бугров,

у

підпорядкуванні якого знаходиться Відділ, акцентує, що на сьогодні вже
розроблено і затверджено необхідну для оформлення поїздок документацію
та налагоджено процес комунікації зі студентами та кураторами у

ім.

На

ук

Фото: Оксана Данильченко.

структурних підрозділах Університету. Нагальним залишається питання
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затвердження

нового

Положення

про

академічну

мобільність

в

університеті та Положення про порядок перезарахування кредитів.

Готується до видання й Довідник з європейської кредитно-трансферної
системи. Начальник Відділу Оксана Данильченко поінформувала, що
діяльність її команди охоплює: навчання за програмами академічної
мобільності, мовне та наукове стажування, проходження практик, участь
у спільних проектах, проведення

наукових досліджень, стажувань,

викладання та підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах України

і зарубіжжя; поширення інформації про можливості студентської та
викладацької мобільності на факультетах, інститутах Університету.

10.

Засекречені надбавки // Україна молода. – К., 2016. – 27 січ.

(№ 11). – С. 9.

Міносвіти відмовило надати інформацію про контракти 10 ректорів

ВНЗ України на запит журналіста Олексія Братущака. У листі-відповіді
директор департаменту персоналу Ігор Кабанов

вказав, що " <...> у

контракті із ректорами ВНЗ присутня норма, що забороняє розголошення
третім особам інформації, наданої в контракті". Зазначається, що

міністерство звернулося до ректорів із листом, щоб вони надали дозвіл на

оприлюднення контрактів. Стаття містить інформацію про доходи
ректора КНУ ім. Т. Г. Шевченка Леоніда Губерського, що були зазначені в

ов

його декларації за 2015 р.

11.

Квіт С. Освіта як національна ідея-2 / С. Квіт ; розмову вів Роман

Гривинський // День. – К., 2016. – 2 лют. (№ 16). – С. 11.

Інтерв’ю з міністром освіти і науки України Сергієм Квітом про нові

ук

принципи фінансування наукової діяльності, гуманітарну політику на

звільнених територіях, а також про національно-патріотичне виховання в

М.

школі. Згадується про допомогу КНУ ім. Тараса Шевченка над відновленням

На

Таврійського національного університету ім. В. Вернадського у Києві.

12.

Ковалів І. До магістратури – через ЗНО / І. Ковалів // Урядовий

ім.

кур’єр. – К., 2016. – 10 лют. (№ 26). – С. 2.
7
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Освітяни долають корупцію в університетах на різних етапах

навчання. Міносвіти вимагає від університетів більшої відповідальності –
обов’язує виші оприлюднювати фінансову звітність на своїх сайтах. Також
профільне відомство веде активну боротьбу з плагіатом. Один із механізмів

– розміщення дисертацій онлайн, а в перспективі планують створити
єдиний національний репозитарій, де містимуться всі роботи, а за
допомогою відповідного програмного забезпечення можна буде миттєво
здійсняти

перевірку

на

плагіат.

Водночас

Міносвіти

працює

над

формуванням нового університету: спільно з Академією наук України
створює фізико-технічний заклад вищої освіти, де основна бакалаврська

програма базуватиметься на основі КНУ ім. Т .Г. Шевченка, а магістерські
й докторські програми будуть створені на базі багатьох академічних
інститутів.

13.

Корнієнко О. В. Індивідуально-типологічний (інтровертований) і

факторно-порівняльний
Київського

аналіз

національного

психосоматичного

університету

імені

здоров’я
Тараса

студентів

Шевченка.

/ О. В. Корнієнко // Медична психологія. – Х., 2015. – Т. 10, № 3 (39). – C. 18–
23.
14.

Кучкина А. В вузах появились решалы и торгуют шпаргалками

/ А. Кучкина // Вести. – К., 2016. – 20 янв. (№ 008). – С. 1, 4.

ов

В учебных заведениях появились "решалы", которые берут себе

процент за договоренность с преподавателями. Те же просят перечислить
им деньги на чужую банковскую карточку. Эксперты утверждают, что

больше всего взяток берут в медицинских и юридических вузах. Проректор

ук

КНУ им. Т. Г. Шевченко Владимир Бугров говорит, что в университете

создали горячую линию для студентов, однако случаев взяток пока не

М.

Освітня та методична діяльність

15.

Перший

Громадянський

ім.

На

фиксировали. Все экзамены в КНУ сдают письменно двум преподавателям.

форум:

діалог

університетських

поколінь // Київський університет. – К., 2015. – Груд. (№ 16). – С. 2.
8
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В Університеті започатковано ще одну добру традицію – проведення

Громадянського форуму. Перший форум на тему “Відчуття єдиної

університетської родини”, ініційований громадськими організаціями КНУ
ім. Тараса Шевченка (Радою ветеранів, Студентським парламентом та

первинною профспілковою організацією) відбувся 18 грудня 2015 року.
Форум покликаний закласти основи нової концепції закладу, за якою
студенти впродовж навчання роблять кроки до створення особистих
проектів,

учаться

продовжилася

у

індивідуальних

і

комунікувати

восьми

з

секціях,

колективних

оточуючими.

на

яких

проектів

Робота

відбулася

форуму

презентація

громадянського

життя

університету. До обговорення проектів долучилися: ректор Леонід
Губерський, голова оргкомітету форуму, перший проректор Олег Закусило,

голова Ради ветеранів Федір Кирилюк, декани факультетів, активні
представники університетської громади, – загалом понад 500 чоловік.

Історія Університету

16.
грузинської

Баканідзе О.
молоді

Київський

університет

/ О. Баканідзе,

–

осередок

Н. Наскідашвілі,

освіти

С. Чхатарашвілі

// Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.,
2014. – Вип. 17. – С. 127–130.

ов

Йдеться про грузинських студентів, які навчалися у Київському

університеті упродовж його 180-річної історії – від Університету
св. Володимира до КНУ ім. Тараса Шевченка, а також про контакти між
Київським

та

Тбіліським

університетами.

Розглянуто

шляхи

ук

співробітництва між обома університетами та його перспективи.

17.

Валявко І.
в

контексті

М.

св. Володимира

Історія

кафедри

європейської

філософії

Університету

інтелектуальної

традиції

/ І. Валявко // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса

Розглядається історія виникнення та існування кафедри філософії

ім.

На

Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 119–123.
Київського університету св. Володимира за період 1834–1919 рр. У ході
9
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реконструкції інтелектуальної традиції "філософського кола" цього періоду

наголошується на її європейському контексті та констатується наявність
філософів-фахівців, завдяки яким зберігався високий рівень філософської
освіти.

18.

Гончаров О.

/ О. Гончаров,

М. Ф. Берлинський

А. Петровський

// Вісник

і

Київський

Київського

університет

національного

університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2014. – Вип. 4 (122). –
С. 12–15.

З’ясовується роль відомого педагога та дослідника історії м. Києва

М. Ф. Берлинського

в

організації

роботи

першого

правління

Імператорського університету св. Володимира. Значна увага приділяється
заходам, які здійснювало правління на чолі з Максимом Берлинським в
підготовці університету до його урочистого відкриття.

19.

Демуз І. Опубліковані документи наукових товариств другої

половини XIX початку XX ст. / І. Демуз // Наукові записки з української
історії. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 30–47.

Акцентовано увагу на існування декількох груп таких документів:

документальні джерела, нормативні матеріали і наукова продукція,

мемуари, спогади й листи членів товариств (О. Барвінського, А. Богданова,
Ф. Вовка, Д. Дорошенка, М. Драгоманова, І. Житецького, О. Кістяківського,

ов

О. Ковалевського,

І. Мечникова,

М. Мочульського,

Є. Олесницького,

М. Петрова, В. Піскорського, С. Русової, І. Сеченова, Є Чикаленка та ін.),
довідкові видання.

20.

З роком Щедрика вас! // Київський університет. – К., 2016. –

ук

Січ. (№ 1). – С. 1. – Фото: Хор студентів Університету Святого Володимира

М.

25 грудня 2016 року Університет відзначить 100-літній ювілей

першого

концертного

виконання

знаменитого

"Щедрика"

Миколи

Леонтовича студентським хором Університету св. Володимира під
керівництвом відомого диригента й композитора Олександра Кошиця. Після

ім.

На

під керівництвом Олександра Кошиця (в центрі). 1909 рік.

виконання композиції 1922 року в Карнегі-хол і опублікування її з англійським
10
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текстом "Щедрик" з часом став найпопулярнішою різдвяною піснею
планети – Carol of the Bells.

21.

Зозуля С. Ю. До питання розбудови в радянській Україні

системи наукових установ у 1920-х роках: створення науково-дослідної
кафедри в Ніжині / С. Ю. Зозуля // Сіверщина в історії України. – К. ; Глухів,
2014. – Вип. 7. – C. 259–263.
Згадуються

вчені

КУ

ім. Т. Шевченка

В. Г. Ляскоронський,

Г. А. Максимович.

22.
Україні

Іванців О. Історичні аспекти підготовки фахівців-біологів в
в

ХІХ ст.

/ О. Іванців,

В. Іванців

// Науковий

вісник

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Біологічні науки – Луцьк, 2014. – № 13 (290). – C. 172–177.

В Університеті Св. Володимира до створення спеціалізованих кафедр

біологічного профілю фахові предмети викладали на фізико-математичному
відділенні філософського факультету. Перший ректор університету

М. Максимович був автором багатьох підручників з ботаніки, серед яких
найвідоміша

–

"Основи

А. Л. Андржейовський,
О. Ф. Міддендорф,

ботаніки".

В. Г. Бессер,

Викладачами

Е. Е. Мірам,

П. Я. Корноух-Троїцький,

були:

О. С. Рогович,

М. В. Скліфосовський,

В. О. Караваєв, Ю. Н. Шимоновський.

Київський

ов

23.

державний

університет

імені

Т. Г. Шевченка:

становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1933–1945) / М. Мусієнко,
Л. Остапченко, Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського

ук

національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. – К., 2015. –

М.

Наведено історичний нарис розвитку біологічної освіти і науки у

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за період з
1933 до 1945 року. Університет пишається тим, що в ньому здобули освіту
представники біологічної науки В. А. Бец (1834–1894), О. М. Бах (1857–
1946),

Д. К. Заболотний

ім.

На

Вип. 1 (69). – С. 5–14.

(1866–1929),
11
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І. І. Шмальгаузен (1884–1963), М. Г. Холодний (1882–1953), Д. К. Зеров
(1895–1971), Ф. Г. Добжанський (1900–1975) та багато інших вчених, які
вписали золоті сторінки в його історію і є гордістю української науки.

24.

Кіндрачук Н. М.

наприкінці

50-х

–

Звуження

протягом

застосування

першої

половини

української

60-х

рр.

мови

ХХ ст.

/ Н. М. Кіндрачук // Записки історичного факультету / Одеський нац. ун-т

ім. І. І. Мечникова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – О.,
2015. – Вип. 25. – С. 145–152.

"Центральним виявилося питання про загальний стан української

мови в суспільстві й на республіканській конференції в Києві 1963 року з
питань

культури

української

мови,

що

була

організована

КДУ

ім. Т. Шевченка та Інститутом мовознавства АН УРСР. Її учасники

засудили теорію двомовності націй, наполегливо говорили про розширення

сфери вживання української мови та усунення штучних перешкод для її
розвитку".

25.

Кобченко К. Вищі жіночі курси в Києві в 1917–1920 роках

/ К. Кобченко // Етнічна історія народів Європи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса

Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – К., 2002. – Вип. 13. –
С. 55–58.

ов

Вищі жіночі курси в Києві відновили свою діяльність у 1906 році

Протягом десяти років вони, залишаючись приватними за статусом, були
розвинені в заклад вищої освіти для жінок, в якому рівень і характер

викладання цілком відповідав змісту навчання в імператорських російських
університетах, що було визнано й урядом, а викладацький склад був

ук

представлений переважно професорами університету Св. Володимира. "...

М.

Згідно з Законом 19 грудня 1911 року випускниці КВЖК отримали право

складати іспити в державних екзаменаційних комісіях при університетах, а

На

надалі і здобувати вчені ступені".

26.

європейська

ім.

Києві:

Кобченко К. Початки історії Університету св. Володимира у
ідея

в

імперському
12
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// Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.,
2014. – Вип. 17. – С. 116–119.

Здійснено огляд основних тенденцій історії становлення вищої освіти

в Україні у контексті процесів європейської інтелектуальної історії. Після

цього розкрито ідеологічні засади відкриття Університету св. Володимира
у Києві у контексті політичних та інтелектуальних процесів у Російський
імперії та в Європі. Показано, як в університеті, який був замислений як
імперський освітній заклад, виник напрям українських гуманітарних студій.

27.

Коник О. Київський університет у житті депутатів Державної

думи Російської імперії від українських губерній / О. Коник // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.,
2014. – Вип. 4 (122). – С. 19–21.
Аналізується

місце

Київського

університету

в

житті

групи

депутатів Державної думи Російської імперії від українських губерній,

подається їх персональний склад, основні соціокультурні характеристики
та ступінь причетності до Alma Mater.

28.

Коцур В. Українська гельсінська спілка як складова молодіжного

руху в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. / В. Коцур // Гуманітарний
вісник держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький державний
університет

ім. Г. Сковороди.

Педагогіка.

Психологія.

ов

педагогічний

Філософія. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – C. 260–269.

Центрами неформального молодіжного руху в Україні у 80-ті роки

ХХ ст. були Київ і Львів, хоча самодіяльні організації поставали практично у

об'єднань було створено в Києві: Український культурологічний клуб (УКК),

М.

українознавчий клуб "Спадщина" (при Будинку вчених), студентське
об'єднання "Громада" (при КДУ) і засновані у Львові Українська гельсінська

спілка (УГС) і Товариство друзів Лева. Згодом до них долучилися
студентські товариства: Спілка української молоді/Спілка незалежної
української молоді (СУМ/СНУМ) та Українська студентська спілка (УСС),

ім.

На

ук

всіх обласних містах республіки. Найбільш відомими із "неформальних"

Студентське братство, які поруч із суто студентськими вимогами
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висували також політичні. В Києві УГС співпрацювала з УКК, УДС,
студентським товариством "Громада", українознавчим клубом "Спадщина"
й іншими організаціями. Одним із напрямком їхньої діяльності була
боротьба за законодавче визнання української національної символіки.

5 грудня 1988 р. на засіданні "Українського земляцтва" в Київському
держуніверситеті,

студент

біологічного

факультету

А. Сіренко

пропонував встановити для членів клубу нагрудний значок із зображенням

тризуба. 22 травня 1989 р. УГС, УКК, УНДЛ та інші громадські організації

провели у парку Тараса Шевченка в Києві вшанування пам'яті Великого
Кобзаря. Звернення про проведення акції до Ленінського райкому партії

підписали 16 студентів Київського держуніверситету. Учасники заходу
вимагали відновлення незалежності України, надання українській мові

статусу державної. У Києві вперше було масово піднято національні
прапори. Участь у заході взяли понад 300 представників неформальних
організацій,

що

тримали

жовто-блакитних

прапори,

плакати

із

зображенням тризуба і з вимогами надати українській мові статусу
державної, а республіці – суверенності.

29.

Коцур Н. Пріоритетні напрями наукових досліджень учених

Київського університету Св. Володимира в галузі гістології (друга половина

XIX – початок XX ст.) / Н. Коцур // Наукові записки з української історії : зб.

ов

наук. ст. / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т

ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – ПереялавХмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 139–147.
Становлення

ук

Св. Володимира

гістології

пов’язане

П. І. Перемежко,

з

як

науки

іменами

В. О. Бец,

в

Київському

таких

університеті

видатних

Ф. І. Ломанський,

учених,

як

Я. Н. Якимович,

М.

Н. А. Хржонщевський, О. В. Леонтович, О. Г. Черняхівський. Вчені в різний

На

час очолювали кафедри гістології.

30.

Купчик Я. Міжнародні навчальні зв’язки Київського державного
ім. Т. Г. Шевченка

ім.

університету

(1943–1964 рр.)
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.,
2014. – Вип. 4 (122). – С. 23–24.

Висвітлено навчання в КДУ ім. Т. Г. Шевченка іноземних студентів.

Розкрито

участь

студентів-іноземців

КДУ

ім. Т. Г. Шевченка

в

університетській науковій конференції, а радянських викладачів, науковців і
студентів вишу у зарубіжних наукових конференціях.

31.

Купчик О. Міжнародні наукові зв’язки Київського Державного

Університету

ім. Т. Г. Шевченка

(1943–1964 рр.)

/ О. Купчик

// Вісник

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.,
2014. – Вип. 4 (122). – С. 25–26.

Розкрито участь студентів-іноземців КДУ ім. Т. Г. Шевченка в

університетській науковій конференції, а радянських викладачів, науковців і
студентів вишу у зарубіжних наукових конференціях.

32.

Лучка Л. М. Видання українських письменників у фондах

катеринославських бібліотек другої половини XIX – на початку XX ст.

/ Л. М. Лучка // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. пр.
/ М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич.
ф-т, Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей, Ін-т суспільних
досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 146–152.
склад

катеринославських

бібліотек

на

наявність

ов

Досліджено

української художньої літератури ХІХ ст. Зроблено огляд літературних
пам’яток щодо якісного і кількісного наповнення бібліотечних осередків

національною книжковою та періодичною спадщиною. "...У 1905 р. Академія

ук

наук, Київський і Харківський університети виступили проти заборони

українського слова, відстоювали права українців на друкування літератури

33.

На

школі

М.

на рідній мові".

Михайличенко О. В. З історії навчання суспільних наук у вищій

Російської

імперії

/ О. В. Михайличенко

// Теоретичні

питання

культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. –

ім.

К., 2011. – № 44. – С. 30–34.
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"...перша пропаганда зарубіжного досвіду організації самостійних

занять студентів із загальної історії належала Київському університету.
Значний внесок у розвиток семінарської форми проведення занять вніс

відомий філософ і психолог М. Я. Грот. <...> Він проводив семінарії трьох
типів. На семінарії першого типу він пропонував слухачам критикувати

прочитану ним лекцію, охоче вислуховуючи зауваження своїх молодих
слухачів. Інший тип семінарія такий, на якому слухачам пропонувалося

підготувати реферати за темами, які вивчалися. Третій тип семінарія –
студенти представляли тези, які зачитувалися і обговорювалися в
аудиторії. <...> У 1861 р. у київських "Університетських вістях" був

надрукований проект організації практичних занять, складений виконуючим
обов’язки екстраординарного професора магістром В. Я. Шульгіним".

34.

Патриляк І. Генерація нескорених / І. Патриляк // Київський

університет. – К., 2016. – Січ. (№ 1). – С. 6. – Фото: Вшанування пам’яті
Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві”.

В історії кожного народу є події, які, попри реальну матеріальну

поразку, перетворюються на духовну перемогу, стають поштовхом до

формування національних міфів, джерелом натхнення для багатьох поколінь

митців, фундаментом інтегруючої колективної пам’яті громадян. 98 років
тому за 130 км на північний схід від Києва, неподалік залізничної станції

ов

Крути мала місце подія, якій судилося стати легендою. Частиною цієї
легенди були і студенти Київського університету. І хоч бій під Крутами

закінчився відступом українських частин, вони затримали ворога на довгі

чотири дні, дозволивши Центральній Раді укласти Брест-Литовський

ук

мирний

договір,

який

засвідчив

міжнародне

визнання

української

незалежності і наших кордонів”. Про події тих днів і роль у них студентів
Святого

Володимира

М.

університету

розповідає

декан

історичного

факультету, проф. Іван Патриляк.

На

35.

Погрібна О. О. Розвиток української преси в 1830-1863 роках:

ім.

історичні умови, типологія, проблематика / О. О. Погрібна // Наукові записки
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Інституту журналістики : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т
журналістики. – К., 2009. – Т. 37, жовт.–груд. – С. 126–133.

Здійснено комплексний порівняльний аналіз української преси 1830–

1863 рр. у контексті історичних подій, а саме: особливостей розвитку

друкованих органів на двох частинах розділеної України. Визначено відмінні

та спільні ознаки, властиві виданням Східної і Західної України в період між
двома жорсткими цензурними постановами: Цензурним уставом 1826 р. і

Валуєвським циркуляром 1863 р. "...Заснувати 1834 р. при Київському
університеті періодичні видання намагався і М. Максимович, який з цією
метою склав програми майбутніх друкованих органів: наукового журналу
"Ученые записки", де видавець планував друкувати праці професорів та
викладачів університету, і популярний журнал "Киевские новости", зміст

якого передбачав короткі відомості про накази і розпорядження влади,

новини про найвидатніші події, оголошення про контракти, ярмарки,

історичні та археологічні відкриття і тогочасні статистичні дані, що
стосуються Києва, відомості про Київський навчальний округ і про
університет Св. Володимира з конспектами лекцій, які тут читаються,
політичні новини з іноземних газет і журналів, огляд найкращих книжок, що

будуть друкуватися в Києві та за кордоном, повідомлення про найважливіші
відкриття у науці, мистецтві та промисловості".

Прищепа Т. Професійна підготовка болгар в Київському

ов

36.

університеті

Святого

Володимира

(друга

половина

ХІХ століття)

/ Т. Прищепа // Вісник Київського національного університету імені Тараса

Досліджуються основні особливості професійної підготовки болгар у

навчальних закладах Російської імперії. Визначено передумови навчання
болгарських

державно-чиновницьких

М.

майбутніх

кадрів

у

навчальних

установах імперії. В статті аналізуються основні напрямки підготовки
болгарської молоді в Київському університеті Святого Володимира після
відновлення болгарської держави.

ім.

На

ук

Шевченка. Історія. – К., 2014. – Вип. 5 (123). – С. 47–50.
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37.

Харчук Р. Українська історія в Кирило-Мефодіївському братстві

/ Р. Харчук // Дивослово : українська мова й література в навчальних
закладах. – К., 2015. – № 12 (705). – С. 32–40.
38.

Цалик С. Kijow в Киеве / С. Цалик // Антиквар. – К., 2013. –

№ 9 (76) : Polska sztuka в Украине. – С. 18–28.

Украинскую столицу связывают с Польшей сотни видимых и

невидимых нитей, которые формировались на протяжении столетий. В

1844 г. во время правления Николая I в Киев впервые приехал выпускник
Харьковского университета Николай Костомаров. "Интеллигентный язык

во всем крае был исключительно польский", – вспоминал он много лет
спустя. И действительно, в том же Университете св. Владимира, где

Костомаров начал преподавать, более половины студентов оказались
поляками. Поляком был и каждый пятый коллега Костомарова. Особой

известностью пользовались историк права Александр Мицкевич (брат
великого польского поэта), химик Стефан Зенович, математики Стефан

Выжевский и Гжегож Хречин, физик Игнатий Абламович, филолог
Максимилиан Якубович и др. Учитывая столь значительный процент
поляков,

император

Николай I

разрешил

открыть

при

Киевском

университете католическую часовню. Ее устроили в левом крыле главного
корпуса, на втором этаже.

Шпак В. Еволюція покарань армією / В. Шпак // Урядовий

ов

39.

кур’єр. – К., 2016. – 16 січ. (№ 9). – С. 8.

115-річчя примусового відправлення 183-х студентів Київського

40.

Науково-дослідна робота

М.

ук

університету у солдати.

Кіт Л. А у нас синтез-газ. А у вас? / Л. Кіт // Київський

Про проект переможців конкурсу науково-дослідних робіт молодих
учених – групи науковців факультету радіофізики, електроніки та

ім.

На

університет. – К., 2016. – Січ. (№ 1). – С. 7.

комп’ютерних систем "Розробка динамічних плазмово-рідинних систем з
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метою підвищення ефективності використання природних енергоресурсів".

Свій генератор синтез-газу університетські радіофізики "заправляють"

рослинною олією (біоетанол для нього теж підходить), в якості додаткових

реагентів використовують тільки воду й повітря. А далі – лише принципові
особливості технології. Аналогів у світі чимало, але саме цей конвертор на

два порядки перевищує відношення енерговмісту синтез-газу до витраченої
на його генерацію електроенергії. Собівартість газу, отримуваного за

методом молодих учених, залежатиме в першу чергу від вартості сировини.

Найбільш відома з них – ріпак, посіви якого впродовж останніх десятиліть в

Україні дедалі зростають. Отриманий газ науковці випробовували на 20кіловатному водонагрівальному котлі, надалі планують вивести на
виробничі потужності Дарницької ТЕЦ.

41.

Черепанов М. Від ідеї до успішного бізнесу – один крок

/ М. Черепанов // Київський університет. – К., 2015. – Груд. (№ 16). – С. 5.

Ідея виконання інноваційних стартап-проектів об’єднала молодих

науковців та студентів на базі КНУ ім. Тараса Шевченка в молодіжну
бізнес-платформу Start-up Business Incubator KNU (скорочено SBI) . Команда

SBI допомагає активним і підприємливим поринути в справжнє бізнессередовище, приміряти на себе роль підприємця.

ов

Міжнародна наукова робота

42.

За

програмою

подвійного

дипломування

// Київський

університет. – К., 2015. – Верес. (№ 12). – С. 4.

Дванадцять студентів спеціальності “Медіакомунікації” Інституту

дипломів. Запроваджена два роки тому Програма відкрила можливості

М.

здобути два дипломи, навчаючись два семестри в Києві, а два – в
університеті імені Адама Міцкевича (Познань, Польща). В Інституті
міжнародних

відносин

з

офіційним

візитом

перебувала

делегація

факультету політології Університету Марії Кюрі-Складовської (УМКС,
Люблін, Польща). Під час візиту підписано Угоду про спільне навчання

ім.

На

ук

журналістики КНУ успішно завершили навчання за програмою подвійних
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студентів, яка визначає порядок здобуття освіти та можливості

навчатися студентам-міжнародникам у Любліні за програмою подвійних
дипломів.

43.
Адамас

Заславський В. Започатковано співпрацю з Університетом
/ В. Заславський

// Київський

університет. –

К.,

2015. –

Груд. (№ 16). – С. 2.

Наприкінці 2015 року укладено угоду про наукову, навчальну та

культурну співпрацю між КНУ ім. Т. Шевченка та Університетом Адамас
(м. Калькутта, Індія), яка дозволить науковцям, викладачам і студентам

співпрацювати з індійськими колегами. Закордонних гостей приймали:

перший проректор університету професор О. Закусило та проректор з

міжнародних зв’язків професор П. Бех. На зустрічі були присутні:
заступник декана з міжнародного співробітництва хімічного факультету,
проф. З. Войтенко та проф. О. Ястремський.

44.

Лук’янець І.

Дипломатичне

стажування

в

Угорщині

/ І. Лук’янець // Київський університет. – К., 2015. – Верес. (№ 12). – С. 5.
Група

студентів

ім. Т. Г. Шевченка

взяла

Інституту

участь

у

міжнародних

другій

програмі

відносин

КНУ

дипломатичного

стажування Єврошколи “Угорщина: досвід країн Вишеградської групи в
ЄС”, організованій за сприяння Посольства Угорщини в Україні та

ов

Посольства України в Угорщині. Під час стажування студенти ІМВ
долучилися до робочих заходів і зустрічей у Парламенті Угорської

Республіки, Міністерстві закордонних справ та торгівлі Угорщини,
Департаменті

міжнародних

зв’язків

Мерії

Будапешта,

Інституті

ук

закордонних справ і торгівлі, Будапештському університеті імені Матвія
Корвіна та Посольстві України в Угорщині.

Ніколаєнко Т. Спільний науковий проект – досвід кооперації

М.

45.

Упродовж 2015 року на базі фізичного факультету Київського
університету спільно з ННЦ “Інститут біології” та Інститутом хімії

ім.

На

/ Т. Ніколаєнко // Київський університет. – К., 2015. – Груд. (№ 16). – С. 4.

поверхні імені О. О. Чуйка НАН України молоді вчені виконували проект
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“Розробка системи спрямованого транспорту ліків на основі фізичних

принципів нанотехнологій”. Ключова перевага методики спрямованого

транспорту ліків в організмі – можливість підвищення їхньої ефективності
та зменшення небезпеки від побічних ефектів завдяки концентрації діючої
речовини

в

окремій

ділянці

організму.

Це

особливо

важливо

при

використанні високотоксичних препаратів, зокрема – при лікуванні
онкозахворювань. Автори розробили і реалізували оригінальну методику
контролю концентрації наночастинок на основі вимірювання магнітних

властивостей зразків, а також отримали патент України на корисну
модель для визначення кількості магнітних частинок у зразку.

46.

Підписано угоди з вишами Франції // Київський університет. –

К., 2015. – Верес. (№ 12). – С. 5.

Наприкінці червня в Україні в рамках Французько-українського

форуму закладів вищої освіти і науки працювала делегація освітян із
Франції. Керували її роботою Посол Франції в Україні пан Ален Ремі, радник

Президента Французької республіки Венсан Берже та Генеральний
директор із питань досліджень Міністерства національної освіти, вищої

освіти та наукових досліджень Франції Роже Жоне. За результатами
Форуму налагоджено освітню та наукову співпрацю з французькими

вишами, здійснено обмін досвідом щодо впровадження реформ, а також

ов

створено міжнародну дослідницьку лабораторію.

47.

Рейтинги

Університет знов у топ-500 світового рейтингу // Київський

Від 2010 року британська компанія Quacquarelli Symonds (QS), яка

щорічно

М.

пропонує широкий спектр консультацій для охочих навчатися за кордоном,
складає

рейтинг

The

QS

World

University

Rankings

–

найпопулярніший рейтинг університетів у світі, розробленийдля зручності
студентів. Він базується на шести ключових показниках: академічній
репутації (40% оцінки), репутації серед роботодавців (10%), співвідношенні

ім.

На

ук

університет. – К., 2015. – Верес. (№ 12). – С. 2.
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кількості викладачів та студентів (чим менші групи, тим якісніше

викладання) (20%), цитованості наукових пр. у Scopus (20%) та частці

іноземних студентів й викладачів (5%+5%).В основі рейтингу – анкетування
роботодавців та викладачів з усього світу. Перші 400 університетів

отримують власний номер у рейтингу. КНУ ім. Тараса Шевченка, як і
торік, увійшов до групи вишів 421–430, що є найкращим результатом серед
українських ВНЗ.

48.

Шелестова А. М.

Веб-сайт

інформаційно-комунікаційного

ВНЗ

як

середовища:

ключовий

компонент

формування

контенту

/ А. М. Шелестова // Науково-технічна інформація. (НТІ). – К., 2015. –
№ 4 (66). – С. 43–49.

Дослідження та вивчення нових вимог, що висуваються до наповнення

веб-сайтів вишів. Є таблица "Рейтинг прозорості українських ВНЗ (ТОП10) (за даними аналітичного центру CEDOS). Послідовність рейтингу

університетів: Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Харківський Нац. ун-т ім.

В.М. Каразіна; Тернопільський нац. ун-т ім. І. Франка; КНУ ім. Т. Шевченка;
НТУ "КПІ".

Культурно-просвітницька робота

49.

Відкриття

пам’ятника

першому

ректорові

Михайлу

Максимовичу // Київський університет. – К., 2015. – Верес. (№ 12). – С. 1.
в

ов

15 вересня,

день

народження

першого

ректора

Київського

університету Михайла Максимовича, у внутрішньому дворику Червоного

корпусу його вдячні нащадки й послідовники урочисто відкрили пам’ятник.

Бронзовий бюст Михайла Максимовича авторства скульпторів Олександра

50.

Факультети, інститути та підрозділи

М.

На

ук

і Максима Рачковських став уже другим на Алеї слави КНУ.

Факультети

Географічний факультет

Березка І. Формування бази даних регіональної екомережі (на

ім.

прикладі Заставнівського району Чернівецької області) / І. Березка, М. Лупол,
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М. Мошенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія : зб.
наук. пр. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 5–9.

Згадуються дослідження вчених-географів Київського університету:

М. Д. Гродзинського, Н. П. Корогоди, В. М. Самойленка та П. Г. Шищенка.

51.

Любіцева О. О. Кафедра країнознавства та туризму Київського

національного університету імені Тараса Шевченка в становленні туризму в

Україні / О. О. Любіцева // Географія та туризм : наук. зб. / Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. – К., 2015. – Вип. 34. – С. 3–12.

Кафедрі виповнюється 25 років. Вона була відкрита у 1990 р. на

географічному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка, яку очолив канд. геогр.

наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії Яценко Б П. До
складу нової кафедри перевели з кафедри фізичної географії і охорони
природи трьох викладачів: Короткову А. Я., Бейдика О. О., Винниченко І. І.

52.

Сніжко С. Німецькі інвестиції в університетську метеорологію

/ С. Сніжко ; розм. вела Л. Кіт // Київський університет. – К., 2015. –
Верес. (№ 12). – С. 3.

Наприкінці навчального року на кафедру метеорології та кліматології

географічного факультету надійшла звістка зі штаб-квартири Німецького
товариства академічних обмінів (DAAD) у Бонні про надання молодим

ов

ученим кафедри трьох дослідницьких грантів на загальну суму близько

38 000 євро. Завідувач кафедри, професор Сергій Сніжко розповів про

розвиток наукових досліджень на кафедрі та співвиконавців міжнародних
наукових проектів: О. Шевченко, Є. Галицьку, Ю. Дідовця, О. Бобришева.

Стафійчук В. Тематика політико-географічних публікацій в

ук

53.

Україні за 1990–2012 роки / В. Стафійчук // Економічна та соціальна

М.

географія : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2015. –

Для наукометричного аналізу були відібрані всі фахові географічні

видання, рекомендовані Державною атестаційною комісією МОНУ та
найвпливовіші географічні часописи, що не потрапили до цього списку.

ім.

На

Вип. 1 (71). – С. 55–61.
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Загалом, за період 1990–2012 рр. було виявлено 368 статей політикогеографічного

змісту

у

14 часописах.

Лише

з

2009 р.

кафедра

країнознавства і туризму КНУ ім. Т. Шевченка видає науковий збірник
"Географія та туризм", однак за різноманітністю тематики статей
політико-географічного змісту він вже серед лідерів. Редакційна колегія
наукового

збірника

"Економічна

та

соціальна

географія"

майже

пропорційно акцентує увагу на проблемах кордонів (17%), електоральної
географії

(17%),

Популярними

прикладних

напрямками

аспектах

наукових

політичної

розвідок

географії

"Вісника

(13%).

Київського

національного університету імені Тараса Шевченка. Географія" є історія

розвитку політичної географії (17%) та визначення місця і ролі України в
Балто-Чорноморському регіоні (12%).

54.

Шевчук Ю. Ф. Водні ресурси України та їх використання

/ Ю. Ф. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія :
зб. наук. пр. / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці,
2015. – Вип. 762/763. – С. 79–83.

Згадуються дослідження вчених-географів Київського університету:

В. К. Хільчевського, С. І. Сніжка, В. І. Осадчого, О. Г. Ободовського та ін.

Економічний факультет

Бойко С. В. Фінансова думка України як навчальна дисципліна

ов

55.

та складова формування професійної компетентності майбутніх фінансистів

/ С. В. Бойко // Бізнес Інформ. – Х., 2015. – № 9: Економічна безпека регіонів

Розглянуто питання необхідності підвищення якості підготовки

студентів у напрямі посилення уваги до еволюції фінансового господарства,

М.

становлення та розвиток фінансової думки України. Згадуються викладачі
Київського

університету

І. Т. Тарасов,

Г. Д. Сидоренко.

ім.

На

ук

України в процесі децентралізації. – С. 84–90.
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Історичний факультет

56.
обміну

Кошелєв А. Мій факультет стає ефективною платформою для
ідей

/ А. Кошелєв

// Київський

університет. –

К.,

2015. –

Груд. (№ 16). – С. 3.

На історичному факультеті наприкінці 2014 р. відбулися вибори

декана.

Фізичний факультет

57.

Добоні М. Школа репетиторів. Створено студентами / М. Добоні

// Київський університет. – К., 2015. – Груд. (№ 16). – С. 5.

Другий рік успішно працює на ринку України репетиторська компанія

“Букі”. Вона поєднує зусилля батьків і репетиторів, створюючи таким

чином оптимальні умови для обох сторін: батьки та учні знаходять

хороших викладачів, а репетитори – хорошу роботу. Компанію створили
студенти фізичного факультету університету: Вадим Синжерецький,

Валентин Бовчалюк та Олександр Ярусевич. Ідея створення репетиторської

школи прийшла незалежно до Вадима й Валентина з Олександром у
2013 році.

Юридичний факультет

58.

Андрусишин Б.

Форма

сучасної

національної

української

держави: реалії та перспективи / Б. Андрусишин, О. Бучма // Право України.

ов

– К., 2015. – № 9. – С. 189–191.

Міжнародна наукова конференція "Одинадцяті юридичні читання.

Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації", яка відбулася 21–
22 травня 2015 р. в НПУ імені М.П. Драгоманова. У конференції також

ук

взяли участь представники КНУ ім. Тараса Шевченка. З особливостями
нетрадиційних форм держави ознайомила учасників конференції професор

59.

М.

кафедри теорії права та держави юридичного факультету С. Бобровик.

Біленчук П. Наукове забезпечення криміналістичних досліджень

На

у третьому тисячолітті / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Історико-правовий

ім.

часопис. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 114–118.
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В 2002–2004 навчальних роках здійснили розробку, провели пілотажне

дослідження та організували експериментальну апробацію у навчальний
процес

юридичного

і

економічного

факультетів

та

Інституту

журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка новітні методики Навчальнонаукового інституту підготовки слідчих і криміналістів "V3 – Юлій Цезар",
"Сократ".

60.

Кисіль Л. Адміністративно-правове забезпечення прав людини

органами публічної адміністрації в Україні (за матеріалами круглого столу)
/ Л. Кисіль // Право України. – К., 2015. – № 11. – C. 174–177.
24 вересня

2015 року

в

Інституті

держави

і

права

ім. В. М. Корецького НАН України відбулося засідання круглого столу

"Адміністративно-правове забезпечення прав людини органами публічної
адміністрації в Україні", організоване відділом проблем державного

управління та адміністративного права. Також серед учасників вченіправознавці КНУ ім. Тараса Шевченка.

61.

Русанова І. Актуальні проблеми судового права: (за матеріалами

Міжнародної

науково-практичної

конференції,

присвяченої

пам’яті

професора І. Є. Марочкіна) / І. Русанова, І. Юревич // Право України. – К.,
2015. – № 11. – C. 192–194.
Конференція

проходила

30 жовт.

2015 р.

у

Національному

ов

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Серед учасників також
професори кафедри правосуддя КНУ ім. Тараса Шевченка О. Яновська та

62.

Інститути

Військовий інститут

М.

ук

С. Прилуцький.

Балабін В. Виклики часу / В. Балабін // Військовий інститут. – К.,

Військовий інститут КНУ ім. Тараса Шевченка – єдиний в Україні
військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу, який здійснює

ім.

На

2015. – Груд. (№ 16). – С. 1. – Додаток до газети «Київський університет».

підготовку професіоналів з повною вищою освітою для Збройних Сил
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України та інших силових структур сектору безпеки й оборони України. Під
час

мобілізаційної

підготовки

навчання

проводили

фахівців

різних

спеціальностей, але переважну більшість складали військові психологи. Їх
під свою опіку взяла кафедра військової педагогіки та психології на чолі з

начальником, кандидатом психологічних наук, доцентом полковником
Сергієм Васильєвим. До змісту підготовки було внесено конкретні зміни з
урахуванням досвіду АТО.

63.

Подкіч В. Патріотизм = висока відповідальність / В. Подкіч

// Військовий інститут. – К., 2015. – Груд. (№ 16). – С. 2. – Додаток до газети
«Київський університет».

Військовий інститут КНУ ім. Тараса Шевченка має ким пишатися.

Нещодавно Президент України Петро Порошенко нагородив 23-річного
заступника начальника першої застави Херсонського прикордонного загону

лейтенанта Єлисея Махова, вихованця ВІКНУ, орденом “За мужність”
ІІІ ступеня. 4 вересня 2014 року, перебуваючи на черговому патрулюванні в
зоні АТО на Луганщині, прикордонники зіткнулися з колоною російської
техніки. Єлисей Махов першим відкрив вогонь на ураження і знищив ворога.

Інститут журналістики

64.

Вернигора Н. М.

Бібліографічний

огляд

видань

Інституту

ов

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

за 2010 рік / Н. М. Вернигора, О. С. Задорожна // Актуальні питання масової

комунікації / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К.,

ук

2011. – Вип. 12. – С. 43–50.

Протягом 2010 та початку 2011 року науковцями та викладачами

М.

Інституту журналістики підготовлено до друку та надруковано низку

монографій, підручників, навчальних і практичних посібників, конспектів і

На

текстів лекцій, навчально-методичних комплексів та методичних видань.

65.

Вовк Т. А. Становлення журналістської освіти в КНУ ім. Тараса

ім.

Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947–1953).
Частина

шоста:

1952–1953

навчальний
27
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// Українське журналістикознавство / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інт журналістики. – К., 2011. – Вип. 12. – C. 41–55.
Дослідження

присвячено

вивченню

умов

становлення

та

особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики
філологічного факультету Київського державного університету імені

Т. Г. Шевченка (1947–1953). Попередні частини публікації монографічного

дослідження дивіться у 8–11 випусках видання за 2007–2010 роки.
Згадуються

викладачі:

І. В. Прокопенко,

М. І. Пригодій,

М. А. Климов,

М. Г. Карпов, В. О. Смородін та ін.

66.

Гусак О. П. Особливості кризової комунікації у сфері зв’язків із

громадськістю / О. П. Гусак // Інформаційне суспільство / Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – Вип. 14. – С. 52–54.

Розглянуто теоретичні підходи у сфері досліджень з кризової

комунікації. Зокрема проаналізовано сучасні розробки як вітчизняних, так і
зарубіжних

теоретиків.

"...Ідеї

Г. Почепцова

деталізувала

у

своїй

дисертаційній праці "Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних

відносинах (на прикладі України та Російської Федерації)" вітчизняна
дослідниця О. Запорожець".

67.

Ковпак В. А.

Книжкова

комунікація

в

інформаційно-

комунікаційній діяльності (на прикладі української діаспори в Канаді в

ов

повоєнний період) / В. А. Ковпак // Держава та регіони. Гуманітарні науки

/ Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 1/2 (36/37). – C. 100–
104.

ук

Аналізуються

поняття

"книжкова

комунікація",

"видавнича

комунікація" як сегмент інформаційно комунікаційної діяльності української

М.

діаспори в Канаді в повоєнний період. М. Тимошик виокремив тематичний
репертуар книговидавничої діяльності українців у Канаді.

68.

Перехейда В. В. Медіавплив на читацьку аудиторію як мотивація

ім.

На

до аксіологічного вибору / В. В. Перехейда // Наукові записки Інституту

28

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

журналістики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К.,
2012. – Т. 47, квіт.–черв. – С. 159–163.

Розглянуто проблему аксіологічної природи медіавпливу. На досвіді

педагогічного тижневика "Освіта" розкрито механізми мотивації читача

до прийняття християнських цінностей. В. Різун у книжці "Маси"
розмірковує про феномен медійного впливу: "Формування суспільної думки

<…> може бути різним: нав’язливим, агресивним, диктаторським і
демократичним, лояльним, толерантним".

69.

Пономарів О. Щоб по всій Україні відродити українську мову,

нам треба агресивно її захищати / О. Пономарів ; розмову вела Юлія
Дембовська // Українське слово. – К., 2016. – 6–9 січ. (№ 1/2). – С. 7.

Доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики

Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка про мовну політику в
Україні, про становище української мови на східних землях.

70.

Рябічев В. Л.

Розвиток

інтернет-аудиторії

(2000–2011)

/ В. Л. Рябічев, Г. В. Станкевич, Є. О. Каранов // Наукові записки Інституту

журналістики : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т
журналістики. – К., 2011. – Т. 45, жовт.–груд. – С. 85–88.
Наведено

результати

вимірювання

інтернет-аудиторії,

ов

проаналізовано основні тенденції розвитку мережевих ЗМІ. Проведено
анкетування кафедрою соціальних комунікацій інституту журналістики

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка у період
1 лютого–15 березня 2011 р. у Києві.

Свінціцька Р. Г. Телебачення України в умовах ринкової

ук

71.

економіки / Р. Г. Свінціцька // Наукові записки Інституту журналістики: наук.

М.

зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2010. –

Розглядається особливість функціонування українського телебачення

в умовах ринкової економіки. Досліджується вплив ринку на інформаційну
політику ЗМІ та поширення нових форм медіавласності в Україні. "...Ігор

ім.

На

Т. 40, лип. – верес. – С. 199–204.
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Паримський звертає увагу на: <…> необхідність перетворення українського
інформаційного

простору

на

субстанцію

із

власною

оригінальною

ідеологією, а не засіб користування лише чужими знаннями". На думку
професора В. Шкляра, "Україна в значній мірі поки-що випадає із світового
інформаційного процесу. У країни немає стратегії вигідної і систематичної
інтеграції у світовий телекомунікаційний та інформаційний простори".

72.

Тернова А. І.

Інноваційні

підходи

підготовці

журналістів-

телевізійників / А. І. Тернова // Журналістика : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – Т. 42, січ.–берез. – С. 89–
92.

Представлено сучасні методи й засоби в підготовці журналістів-

телевізійників у Запорізькому національному університеті, проаналізовано

напрями практичної діяльності та її роль у становленні майбутніх фахівців.

"...Як зазначає В. Гоян, телебачення необхідно розглядати у кількох

площинах: "технічній – як спосіб поширення на відстані за допомогою
електричних систем та електронних засобів зв’язку зображень рухомих і

нерухомих об’єктів зі звуковим супроводом; професійній – як аудіовізуальний
засіб масової інформації й комунікації;суспільній – як галузь науки, техніки і
культури".

73.

Трачук Т. А. Загальний погляд на розвиток українського

ов

журналістикознавства / Т. А. Трачук // Українське журналістикознавство :

/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. –
Вип. 13. – C. 5–9.

Визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в

потреба визначити теоретичні та методичні засади вивчення масової

М.

комунікації. Навчальну дисципліну "Теорія масової комунікації" починають
викладати майже в усіх навчальних закладах, де готують журналістів.
Вченою радою КНУ ім. Тараса Шевченка було затверджено наукову школу з
журналістикознавства та теорії масової комунікації під керівництвом

ім.

На

ук

Україні протягом 1990-х років. На початку 2000-х років постала гостра

професора В. Різуна.
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74.

Трачук Т. А. Загальний погляд на розвиток українського

журналістикознавства протягом 90-х років ХХ століття / Т. А. Трачук

// Українське журналістикознавство / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інт журналістики. – К., 2011. – Вип. 12. – C. 5–8.

Визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в

Україні протягом 1990-х років. Коло виконання головних завдань з розвитку
журналістикознавчих досліджень у 1990-х роках знаходилися національні
університети. Почесну й нелегку місію флагмана розвитку української науки

про журналістику взяв на себе Інститут журналістики, організований у

1993 р. на базі факультету журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка.
Першим директором Інституту журналістики був проф. А. Москаленко.

Дослідницькі роботи активно здійснювали: В. Різун, В. Іванов, О. Пономарів,
М. Тимошик, К. Серажим, А. Мамалига та ін.

75.

Хоменко І. А.

журналістикознавчого
журналістикознавство

Натурний

дослідження

/ Київ.

нац.

експеримент

як

/ І. А. Хоменко

ун-т

ім. Тараса

метод

// Українське

Шевченка,

Ін-т

журналістики. – К., 2011. – Вип. 12. – С. 13–20.

У 2006 р. в ефір Національної радіокомпанії України вийшла

двосерійна радіодрама "Псевдонім" (автори: І. Хоменко, В. Фоменко, реж.
В. Обручов). Вистава вміщувала окремі деталі з журналістської практики
які

ов

авторів,

на

той

час

поєднували

літературну

співпрацю

з

журналістським розслідуванням. У радіоп’єсі йшлося про журналіста, якій
несподівано прочитав у газеті чужу статтю, підписану його прізвищем.

Хтось скористався його його ім’ям і репутацією, щоб оприлюднити

авторами. Але наприкінці 2009 р. до журналістів звернулося керівництво

М.

незалежної телерадіокомпанії "Високий Вал" (Чернігів). Виявилося, що до
редакції було надіслано статтю, підписану прізвищем В. Фоменка. Потім
з’ясувалося, що ніякої статті, приписаної йому он не готував. Невідомий
автор добре володів спеціальною лексикою силових відомств і вільно

ім.

На

ук

небезпечні кримінальні відомості і залишитися в тіні. Історія була вигадана

користувався даними, здобутими шляхом глибокої оперативної розробки
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комерційної структури. Мистецький твір, побудований як коректна і
внутрішньо несуперечлива художня модель реальності, може не просто
віддзеркалювати минуле, а прогнозувати перебіг подій.

76.

Цимбаленко Є. С. Теоретичне осмислення засад інформатизації

/ Є. С. Цимбаленко // Українське журналістикознавство / Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – Вип. 12. – С. 30–35.

Розглядаються основні тенденції процесів інформатизації в Україні, а

також напрями наукового теоретичного осмислення ідей інформатизації

суспільства. В Інституті журналістики КНУ ім. Т. Г. Шевченка теорія
інформації, соціальна інформатика та інформатизація стали базовими

темами дослідницької діяльності. Ця робота проводиться у межах
задекларованого в 2007 р. наукового напрямку соціальної комунікації,а саме
– за науковою спеціальністю 27.00.97 – Соціальна інформатика.

77.

Чекмишев О. В. Моніторинг ЗМІ та медіакритика в контексті

термінології та методології системи сучасних соціальних комунікацій

/ О. В. Чекмишев // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. / Київ.

нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – Т. 42, січ.–
берез. – С. 93–97.

Наведено результати аналізу нових наукових, методичних, довідкових,

публіцистичних та рекламних матеріалів, які визначають суть, функції й

ов

тенденції розвитку медіакритики та медіамоніторингу. Дослідження

проведено з метою виявлення особливостей вживання термінів та

співвідношення між даними поняттями. "…У матеріалах навчальнометодичного комплексу "Медіакритика", підготовленого доцентом кафедри

національного університету імені Тараса Шевченка В. Михайлютою,

М.

медіакритика визначається як "журналістська критика засобів масової
інформації, галузь сучасної журналістики, суть якої полягає: в оцінюванні і
критиці творчо-виробничої діяльності творців медійного продукту; в
оцінюванні комплексу різноманітних стосунків медіа з аудиторією і

ім.

На

ук

історії літератури та журналістики Інституту журналістики Київського

суспільством взагалі".
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Інститут філології

78.

Кравченко Л. Скажіть мені, КУМе… / Л. Кравченко // Київський

університет. – К., 2016. – Січ. (№ 1). – С. 7.

Понад 30 тисяч відвідувачів за місяць – така статистика не

популярного інтернет-порталу з інформацією про життя зірок, а
електронного зібрання текстів, створеного викладачами і студентами

Інституту філології. Команда дослідників лабораторії комп'ютерної
лінгвістики на чолі з доктором філол. наук Наталією Дарчук створила
потужний

електронний

інформаційно-довідковий

ресурс

–

Корпус

української мови (КУМ) – відкритий і безкоштовний, який не поступається
європейським аналогам, що діють у Польщі, Австрії, Великій Британії та

Німеччині. Викладений на лінгвістичному порталі http://www.mova.info, КУМ

передбачає роботу в режимі on-line і призначений для активного
використання як в Україні, так і за кордоном. Це електронне зібрання
текстів, упорядковане, організоване й оформлене так, щоб ним мали змогу

користуватися як науковці-професіонали, так і пересічні користувачі, які
намагаються вдосконалити своє знання української мови. Тексти призначені
не для читання, а для з'ясування важливих питань: "яке слово краще вжити
в тому чи іншому випадку?", "яке словосполучення буде більш доречним?",

ов

"як часто в текстах використовують ту чи іншу словоформу?" тощо.

Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

79.

Старенький І. О. Давноруські пам’ятки на території Кам’янця-

ук

Подільського

/ І. О. Старенький

// Краєзнавець

Хмельниччини :

зб.

/ Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Хмельницька обл. орг. Нац.

М.

спілки краєзнавців України, Центр дослідження історії Поділля. – Кам’янець-

На сьогодні й досі дискусійним залишається питання про час
виникнення Кам’янця-Подільського. Значна частина дослідників схиляються

ім.

На

Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 62–67.

до думки, що в період Київської Русі. У ході археолого-архітектурних
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досліджень башти Денної було встановлено, що в її основі лежить

прямокутна вежа початку XIII ст. Хімічний аналіз розчину зі стін,
проведений лабораторією петрографії Київського державного університету
у 1967 р., дав підставу датувати будівництво періодом Київської Русі.

Коледжі, ліцеї

80.
–

Заверталюк Т. Коледжу геологорозвідувальних технологій КНУ

85 років

/ Т. Заверталюк

// Київський

університет. –

К.,

2015. –

Верес. (№ 12). – С. 7.

З жовтня 2012 року технікум приєднано до Київського національного

університету імені Тараса Шевченка та реорганізовано в Коледж
геологорозвідувальних технологій. Сьогодні Коледж геологорозвідувальних

технологій – єдиний навчальний заклад України, який готує молодших

спеціалістів усіх геологорозвідувальних спеціальностей. Він є колективним
членом Спілки геологів України, Спілки буровиків України, Українського

товариства охорони природи, членом Міжнародної асоціації науковотехнічного і ділового співробітництва з геофізичних досліджень і робіт у

свердловинах. На сьогоднішній день у коледжі навчаються 800 студентів на
трьох відділеннях денної форми навчання – геологорозвідувальному,
геофізичному, економічному та заочному відділенні.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ов

81.

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Українського

фізико-математичного ліцею // Освіта України. – К., 2016. – 18 січ. (№ 1/2). –

82.

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича

М.

ук

С. 6.

6 марта 1870 года в возрасте 77 лет умер Дмитрий Бибиков

Інформація містить відомості про те, що Київський губернатор ще
за життя передав в дар Університету св. Володимира свою бібліотеку в

ім.

На

// Факты и комментарии. – К., 2016. – 5 марта (№ 42). – С. 15.

17 тис. томів.
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83.

Rostovtsev S. S. Web Analytics Usage in Online-activity of

Ukrainian Libraries / S. S. Rostovtsev // Вісник Харківської державної академії

культури. Соціальні комунікації : зб. наук. пр. – Х., 2015. – Вип. 46. – С. 53–
60. – Текст англ.

Використання веб-аналітики бібліотеками України. Досліджується

рівень упровадження інструментів веб-аналітики в бібліотеках України.
Представлена модель процесу безперервного вдосконалення бібліотечного

веб-сайта з метою досягнення ефективності діяльності в онлайн-

середовищі. Пропонується поетапний план оцінювання для впровадження
інструментів веб-аналітики у вітчизняних бібліотеках. Наведені приклади
цілей, стратегій та тактик, які можуть використовувати бібліотеки.

Особлива увага приділена ключовим показникам ефективності, які необхідно
відстежувати

для

отримання

необхідних

даних.

Згадується

НБ

ім. М. Максимовича.

Нагороди

84.

Зінченко К.

Літературні

підсумки

року

"Глиняний

кіт"

/ К. Зінченко // Літературна Україна. – К., 2016. – 3 берез. (№ 8). – С. 13.

У Національній спілці письменників України відбулася церемонія

вручення нагород за найкращі книжкові видання 2015 року "Глиняний кіт".

ов

Це спільний проект НСПУ, Інституту літератури НАН України імені
Тараса Шевченка, Національного музею літератури України та Київського

національного університету імені Тараса Шевченка. У номінації "Проза" "за
яскравий дебют у жанрі оповідання" приз отримала Марина Єщенко,

85.

М.

ук

співробітник бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка.

Науковці університету

Айсфельд О. В. "И слов не вырубит никто и топором...":

На

рецензия на книгу И. Винниченко "Немцы в Украине" / О. В. Айсфельд

ім.

// Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / М-во образования и науки
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Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. –
[Вып. 39]. – С. 302–307.

Автор рецензії вважає: "Любое благое дело может быть испорчено

некомпетентностью. У всякого специалиста, действующего в одиночку и
замахнувшегося на энциклопедический труд, должны иметься адекватные

познания по крайней мере, в той области знаний, которую он избрал для
популяризации путем печатного слова, чтобы не попасть впросак".

86.

Апрелько К. Від дервішів до модерну / К. Апрелько // Голос

України. – К., 2016. – 6 лют. (№ 22). – С. 10.
Побачила

світ

монографія

"Незамкненість

канону:

поетика

турецької драматургії" (Київ, "Український письменник", 2015). Автор,

Ірина Прушковська – перекладач, літературознавець, доцент кафедри
тюркології КНУ ім. Тараса Шевченка.

87.

Арасланова С. М. Археолог Юліан Кулаковський: сучасна

історіографія / С. М. Арасланова // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр.
/ Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам’яткознавства Нац. акад. наук України

і Українського т-ва охорони пам’яток історії та культури. – К. ; Глухів,
2014. – Вип. 7. – C. 195–198.

Йдеться про відомого науковця Ю. А. Кулаковського та його

ов

досягнення в сфері археології.

88.

Барвінська П.

Михайло

Грушевський

і

становлення

східноєвропейських студій у німецькомовному академічному середовищі

/ П. Барвінська // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса

Розглянуто роль Михайла Грушевського у процесах становлення й

М.

інституалізації східноєвропейських історичних студій у німецькомовному
академічному середовищі. Відзначено здійснені ним заходи по виокремленню
історії України як складової східноєвропейської історії.

ім.

На

ук

Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 253–256.
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89.

Бібліографія праць професора А. А. Бойко // Наукові записки

Інституту журналістики наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т
журналістики. – К., 2011. – Т. 42, січ.–берез. – С. 60–62.
90.

Богиня

Дем’ян

Петрович

// Вісник

Хмельницького

національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2015. –
№ 4, т. 2. – С. 233.

Доктор економічних наук, проф., заслужений діяч науки і техніки

України, академік Академії економічних наук України, викладач на кафедрі
міжнародних

економічних

відносин

Хмельницького

національного

університету. З 1986 р. Дем’ян Петрович одночасно працював професором
КДУ ім. Т. Г. Шевченка, читав спецкурси лекцій в Інституті підвищення
кваліфікації викладачів суспільних наук.

91.

Бровко А. Отаман П. Калнишевський – останній кошовий отаман

Запорозької Січі: сучасна історіографія / А. Бровко // Воєнна історія. – К.,
2006. – № 4/6 (28/30). – С. 97–104.
92.

Бугров В. "Треба бути зрозумілими для західних партнерів

/ В. Бугров ; записав розмову Максим Короденко // Освіта України. – К.,
2016. – 18 січ. (№ 1/2). – С. 11.

Про підтвердження якості освіти за європейськими стандартами,

ов

вимоги до акредитаційних процедур і необхідність бути зрозумілими для

іноземних колег розповідає проректор з науково-педагогічної роботи КНУ

ім. Тараса Шевченка В. Бугров. В розмові Володимир Анатолійович згадує
ректора

Л. Губерського,

директора

Науково-методичного

центру

ук

організації навчального процесу А. Гожика, директора з навчальнометодичної роботи Інституту філології М. Денисенко.

Бурега В. В. Вивчення Київською духовною академією власної

М.

93.

історії: здобутки останніх років і перспективи / В. В. Бурега // Труди

На

Київської Духовної Академії. – К., 2015. – № 23. Ювілейний збірник. –

ім.

С. 105–117.
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У 2014–2015 рр. в рамках ювілейної серії було видано 2 томи

"Биографического словаря выпускников КДА 1819–1920-х гг.". В перший том
увійшли персоналії від букви А до Й. Другий том охоплює персоналії від букви
К до П.

Наразі

триває

робота

над

третім

томом

словника.

"Биографический словарь..." являє собою реалізацію проекту проф.

протоієрея Федіра Івановича Титова, розпочатого ще в перші роки XX ст.

Під час Першої світової війни і революції роботу над словником було
припинено. Зібрані Ф. І. Титовим матеріали зберігалися в його особовому

фонді в Інституті рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського.

Вже на початку XXI ст. проф. КНУ ім. Тараса Шевченка В. І. Ульяновський
вирішив продовжити цю роботу. Він опрацював і підготував до видання

матеріали, зібрані протоієреєм Ф. І. Титовим. До словника були внесені
доповнення, які стосуються життєвого шляху випускників КДА в
післяреволюційний період. Текст також оздоблений посиланнями на
новітню літературу, присвячену згадуваним у словнику персоналіям.

94.

Бутиріна М. В.

Анатоліївни

Бойко

Моральні

й

/ М. В. Бутиріна

наукові

// Наукові

імперативи

записки

Алли

Інституту

журналістики : наук. зб. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т
журналістики. – К., 2011. – Т. 42, січ.–берез. – С. 57–59.

Висвітлюються основні етапи наукової творчості професора
наголошується

ов

Бойко А. А.,

на

її

внеску

у

розвиток

українського

журналістикознавства.

95.

В. О. Кістяківський (150 років від дня народження) // Наука та

ук

наукознавство. – К., 2015. – № 3 (89). – С. 164.

Володимир Олександрович – відомий фізико-хімік, академік УАН

(1919) та АН СРСР (1929), представник яскравої української династії

96.

М.

вчених і громадських діячів Кістяківських.

Вежель Л. М. Валерій Іванов. Нарис про науковця. Список

На

наукових праць Іванова Валерія Феліксовича / Л. М. Вежель, М. П. Бабак

ім.

// Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім.
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Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – Т. 44, лип.–верес. – С. 91–
103.

Присвячено ювілею професора В. Іванова. Йдеться про наукові

досягнення доктора філологічних наук, наводиться біографічна та
бібліографічна інформація.

97.

Вернигора Н. М.

Наукова

діяльність

Катерини

Серажим

/ Н. М. Вернигора // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб.

/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – Т. 45,
жовт.– груд. – С. 146–148.

Про наукові напрацювання доктора філол. наук, проф. кафедри

видавничої справи та редагування Інституту журналістики Катерини

Степанівни Серажим, окреслено коло наукових інтересів педагога і
науковця, подано огляд наукових праць.

98.

Віктор Григорович Бар’яхтар (до 85-річчя від дня народження)

// Український фізичний журнал. – К., 2015. – Т. 60, № 8. – С. 826–829.
99.

Вовкотруб Л. М.

Видавнича

діяльність

М. Максимовича

/ Л. М. Вовкотруб // Сторінки історії. – К., 2009. – Вип. 28. – С. 20–27.

Докладно аналізується діяльність М. Максимовича як редактора,

науковця і видавця.

ов

100. Воронов В. І. Д. І. Багалій versus / de О. М. Лазаревський: "поле
дискусій"

в

українській

/ В. І. Воронов

// Вісник

історіографії

доби

Дніпропетровського

класичного

позитивізму

університету.

Історія

та

археологія. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 168–178.

ук

«Максимович зібрав цеглини для історії України, Антонович, як і його

школа, обробляли її окремі сторінки, особливо по Правобічній Україні,

М.

Лазаревський дав історичний опис частини території Лівобічної України».

101. Воронов В. І. У світлі й тіні наукової критики: оцінка доробку

На

Д. І. Яворницького

на

сторінках

"Киевской

старины"

/ В. І. Воронов

// Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр.

ім.

/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т
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ім. О. Гончара, каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. –
С. 79–96.

Проаналізовано бібліографічні огляди та публікації у вигляді рецензій

на окремі наукові й белетристичні праці відомого українського історика

Д. І. Яворницького, уміщені на сторінках часопису "Киевская старина".
Показово, що Дмитро Іванович Яворницький і сам публікувався в часописі,

хоча не часто. За даними відомої сучасної дослідниці історії діяльності
часопису М. Г. Палієнко, протягом 1883-1904 рр. в "Киевской старине" було
опубліковано 11 праць Яворницького.

102. Гаранський С.

Роздуми

Олега

Бабишкіна

про

історію

публіцистики (з ненадрукованого) / С. Гаранський // Журналістика : наук. зб.

/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2009. –
Вип. 8 (33). – С. 143–148.

Ідеться про можливу доцільність зміни пріоритетів у викладанні

курсу «Історія української публіцистики». В основі роботи – аналіз
ненадрукованої праці О. Бабишкіна "З історії української критики та
журналістики початку XX ст.: статті, дослідження".

103. Гірна Н. М. І. Кревецький – представник "державницької школи"

в українській історіографії / Н. М. Гірна // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр.

ов

Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки / Нац. пед. ун-т ім.
М. П. Драгоманова,

ВГО

Українська

акад.

наук.

–

К.,

2015. –

Вип. 102 (№ 11). – C. 56–60.

Висвітлено провідні напрями наукової діяльності українського

ук

історика Івана Кревецького, який був одним із засновників державницької

школи національної історіографії. Проведено науково-критичний аналіз

М.

досліджень ученого, в центрі яких перебувала політична історія Галичини

кінця XVIII – початку XX ст. Доведено, що І. Кревецький, у дослідженнях

національної історії у її державницькій візії.

104. Горькова А. О. Пам’яткоохоронна діяльність Київського воєнно-

ім.

На

окремих подій, фактів, фрагментів мікроісторії вбачав комплексність

історичного товариства / А. О. Горькова // Сіверщина в історії України : зб.
40
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наук. пр. / Нац. заповідник "Глухів", Центр пам’яткознавства Нац. акад. наук

України і Українського т-ва охорони пам’яток історії та культури. – К. ;
Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 16–19.

Стрімкий розвиток історичної думки на початку XX ст. не залишив

осторонь такий напрямок історичної науки, як військова історія. З’явились

перші ініціативні групи з військової інтелігенції, військових істориків,
науковців, які підняли питання про об’єднання своїх сил для наукового

розвитку військової історії. Виключенням не був Київ, в якому 21 лют.

1909 р. відбулось відкриття Київського воєнно-історичного товариства.

Заступником голови було обрано проф. Університету св. Володимира
В. С. Іконникова.

Членами

товариства

стали:

В. В. Хвойка,

Б. С. Стеллецький, В. Г. Ляскоронський та ін.

105. Григоренко О. П. Уродженці міста Летичева Н. Моргуліс і
В. Ройзман

–

видатні

представники

вітчизняної

технічної

науки

/ О. П. Григоренко // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий зб.
/ Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Хмельницька обл. орг. Нац.
спілки краєзнавців України [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2015. –
Вип. 7. – С. 128–134.

Наук Давидович Моргуліс народився в місті Летичев 4 травня

ов

1904 року. Після закінчення Київського університету він залишився в Києві
на все життя. Починав молодий випускник університету з вивчення явищ

термоелектричної хімії. Уже в 1928 році продовжував дослідження в
Інституті фізики Академії наук України. У його лабораторії дослідження

відзначалися високою ефективністю. В 1932 р. Наук Давидович Моргуліс в

ук

28 років став професором Київського університету . Він вперше в Україні

М.

почав вивчення електронних явищ на поверхні металів. Його досягненням

стало створення ним в 1934 році першої квантово-механічної теорії

На

поверхневої іонізації.

106. Гримич М. Теоретичний доробок "Комісії для виучування

ім.

звичаєвого права України" / М. Гримич // Етнічна історія народів Європи : зб.
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наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід.
НАН України. – К., 2002. – Вип. 13. – С. 13–17.
Згадуються

праці

науковців

Київського

університету

О. Кістяківського та А. Кристера щодо дослідження питань походження
права.

107. Грудініна Н. Д. Список використаних джерел як важлива

складова наукової публікації / Н. Д. Грудініна // Педагогіка і психологія .– К.,
2015. – № 4 (89). – С. 82–88.

Окреслено основні підходи до ліквідування "білих плям" у загальній

проблемі складання прикнижкових і пристатейних списків використаних
джерел.

Згадуються

викладачі

Інституту

журналістики

КНУТШ

М. С. Тимошик, М. І. Женченко.

108. Грущинська Н. М. Геоекономічна конкуренція як наслідок

сучасного світового економічного порядку / Н. М. Грущинська // Стратегія
розвитку України. – К., 2015. – № 1. – С. 43–49.

Обгрунтовано особливості геоекономічної конкуренції як сімбіозу

геоекономічної стратегії і міжнародної конкуренції в геопросторі з

урахуванням сучасних глобалізаційних технологічних трансформацій та

еволюції міжнародної спеціалізації України. Теоретичну основу статті
становлять

роботи

провідних

українських

учених

КНУ

ім. Тараса

ов

Шевченка: А. Філіпенка, В. Базилевича, П. Леоненка та ін.

109. Губерський Л. Сторінками біографії / Л. Губерський // Київський

університет. – К., 2016. – Січ. (№ 1). – С. 4. – Фото: Червоний корпус

Пригадуючи свої студентські роки в Університеті Леонід Губерський

М.

розповідає: "Як іногородній, я жив у гуртожитку №4 (тепер №7). Спочатку
в кімнаті мешкало восьмеро студентів – усі демобілізовані з армійської
служби. Хоча кімната була розрахована на чотири ліжкомісця, та про

незручності не думали – були молоді, завзяті та щасливі! <...> управління
гуртожитком було на відповідальності студентів, бо і комендантом, і

ім.

На

ук

університету [60-ті рр. XX ст.].

головою студентської ради гуртожитку були студенти – наші колеги".
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110. Гудзь О. А. Образи-архетипи у повісті М. Костомарова "Сорок

лет" / О. А. Гудзь // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т

ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 138–142. – (Б-ка Ін-ту
філології).

111. Данило Гетманцев увійшов до складу Науково-консультативної
ради при ВАСУ // Юридична газета. – К., 2016. – 23 лют. (№ 8). – С. 41.

Почесний президент Jurimex, адвокат, проф. кафедри фінансового

права КНУ ім. Тараса Шевченка, експерт Taxlink, президент Асоціації

податкових радників Данило Гетманцев увійшов до складу Науковоконсультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

112. Дзюба Т. А. Концепція національної ідентичності в публіцистиці

М. Драгоманова / Т. А. Дзюба // Наукові записки Інституту журналістики :

наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К.,
2010. – Т. 40, лип.–верес. – С. 121–126.

Досліджуються параметри концепції національної ідентичності у

публіцистиці

М. Драгоманова

на

тлі

його

світоглядної

еволюції.

Аналізується концепція національної ідентичності як цілісність. Робиться
спроба внести корективи до усталених уявлень щодо позиції публіциста в
українському питанні.

ов

113. Дмитренко М. Духовні верховини Володимира Качкана (до 75річчя від дня народження) / Микола Дмитренко // Слово і час. – К., 2015. –

№ 10 (658). – С. 106–108. – Рец. на кн.: На гребені думки : вибір пр. : у 3 т.
/ В. Качкан. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. – 3 т.

ук

У другому та третьому томах автор розповідає про заслуги

видатних постатей – В. Антоновича, П. Куліша, В. Навроцького та ін.

М.

114. Єгоров В. В. Науково-публіцистична боротьба М. І. Костомарова

проти антиукраїнської політики царизму (1860-ті – початок 1880-х рр.)

На

/ В. В. Єгоров // Сторінки історії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ;
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", каф. історії ; Асоціація

ім.

істориків вищої школи України. – К., 2010. – Вип. 31. – С. 37–51.
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Представлено аналіз змісту та ідейних основ науково-публіцистичної

боротьби одного з найвідоміших істориків та громадського діяча

М. І. Костомарова за право вільного розвитку української мови та
літератури в Росії у період 1860-х – початку 1880-х рр.

115. Ємець Т. Михайло Драгоманов – очільник українського руху в

еміграції / Т. Ємець // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 227–229.

Михайло Драгоманов – один із провідних діячів українського

відродження ХІХ ст., значну частину свого життя прожив у еміграції.

Перебуваючи поза межами контролю російського самодержавства, він
зумів спрямувати український рух від культурництва до формування
політичних партій.

116. Жиганюк І. В. Інтерв’ю з Леонідом Булавіним / І. В. Жиганюк,
М. П. Маломуж // Український фізичний журнал. – К., 2015. – Т. 60, № 8. –
С. 687–696.

117. Заболотна І. М.
"Українським

історичним

До

історії

журналом"

співпраці

І. Крип’якевича

/ І. М. Заболотна

з

// Український

історичний журнал. – К., 2015. – № 5 (524), верес.–жовт. – С. 112–129.

Розглядається участь академіка І. Крип’якевича в організації й

ов

діяльності єдиного в УРСР історичного часопису. Розкриваються особисті

та офіційні взаємини І. Крип’якевича з відповідальним редактором "УІЖ" –
Федіром Павловичем Шевченком.

118. Заєць Л. Культурна спадщина Волині у періодиці громадських

ук

товариств Правобережної України (остання третина ХIX – початок ХХ ст.) :
історіографічний огляд / Л. Заєць // Історична панорама. Спеціальність

М.

“Історія” : зб. наук. статей ЧНУ. / М-во освіти і науки України, Чернівецький

Значний масив матеріалу з означеної проблеми диктує необхідність

його історіографічного аналізу, який дасть можливість узагальнити
результати наявних досліджень, визначити основні завдання з проблеми та

ім.

На

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – С. 79–92.
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окреслити перспективи майбутніх досліджень. Оцінку публікаціям у
періодиці громадських товариств Правобережної України останньої

третини XIX – початку XX ст. дав М. Дашкевич. Він опублікував

інформацію про "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца".
Однак найбільше матеріалу впродовж дореволюційного періоду було
опубліковано про "Киевскую старину". Про вихід її перших номерів розповів

М. Костомаров у 1882 р. у газетах "Новое время" та "Правительственный
вестник".

119. Зайчуку

Олегу

Володимировичу

–

60 років

// Вісник

Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Президія Нац.
акад.

правових

наук

України,

Нац.

ун-т

"Юрид.

акад.

України

ім. Я. Мудрого". – Х., 2015. – № 3 (82). – C. 155–156.
15 серпня

2015 р.

виповнилося

60 років

відомому

організатору

юридичної освіти і науки, вченому, доктору юридичних наук, професору,
заслуженому юристу України, лауреату Премії імені Ярослава Мудрого,

дійсному члену (академіку) Національної академії правових наук України
Олегу Володимировичу Зайчуку.

120. Захарченко В. Михайло Драгоманов про життя і творчість
Миколи Костомарова / В. Захарченко // Емінак. – К. ; Миколаїв, 2007. –
№ 2 (2), жовт.–груд. – С. 41–44.

ов

Дослідники відносять М. П. Драгоманова до "школи Костомарова", бо

він поглибив вивчення багатьох проблем, піднятих істориком у русі його
концепції й є автором однієї із перших наукових біографій вченого.

121. Зражевський С. Клим Чурюмов: "Я завжди повторюю, що я –

ук

українець. Для мене це принципове питання" / С. Зражевський // Future

М.

Автор звітує про круглий стіл "Клим Чурюмов – людина сторіччя",

що відбувся 29 квітня 2015 року у Переяслав-Хмельницькому педагогічному
університеті
виступила

імені

Наукова

ім.

На

human image. – К., 2015. – № 2 (5). – С. 179–188.

Григорія
бібліотека

Сковороди.

Співорганізатором

ім. М. Максимовича

Шевченка.
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122. Іванов В. Образ людини в образній структурі журналістики

/ В. Іванов, О. Мелещенко, О. Дудко // Образ : наук. зб. / Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2010. – Вип. 11. – С. 14–23.

Розглядаються образи людини, що створюються в публіцистичних

творах. Розкривається роль журналістського образу при формуванні
суспільної свідомості та громадської думки. Згадуються професори КНУ

ім. Тараса Шевченка: Л. Губерський, А. Москаленко, В. Іванов, В. Шкляр,
О. Гриценко, Г. Кривошея, І. Надольний., П. Шляхтун, В. Різун.

123. Іванчишен В.

Невідома

спадщина

Андрія

Ярошевича

/ В. Іванчишен // Народна творчість та етнологія. – К., 2015. – № 5 (357),
верес.–жовт. – С. 86–88.

Український статистик і фахівець з економічної географії проф.

А. Ярошевич був приват-доцентом кафедри політичної економії та
статистики Київського університету (1919).

124. Киридон П.

Сучасна

історіографія

діяльності

партійно-

державної номенклатури Української РСР у 1945–1964 роках / П. Киридон

// Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб.
наук. пр. – Львів, 2012-2013. – Вип. 13/14. – С. 417–423.

"Питання формування більшовицьких керівних кадрів в Українській

ов

РСР детально проаналізовано в роботі М. Дорошка і В. Колесника".

125. Коваленко Т.

До

90-річчя

від

Дня

народження

Василя

Зіновійовича Янчука / Т. Коваленко // Юридична Україна. – К., 2015. – № 6. –
С. 100–101.

українського вченого-юриста, педагога, фундатора вітчизняної школи

М.

колгоспного та аграрного права, проф., академіка Академії правових наук
України Василя Зіновійовича Янчука. Із 1952 по 1985 рр. В. З. Янчук
працював на юрфаці КДУ імені Тараса Шевченка на посадах викладача,
старшого викладача, доцента, професора. Він був першим завідувачем
створеної в 1972 р. кафедри трудового, колгоспного і земельного права".

ім.

На

ук

Стаття присвячена 90-річчю від дня народження видатного
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126. Когут Т. Б. Інтенціональне наповнення у романі "Володар мух"

В. Голдінга / Т. Б. Когут // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології – К., 2010. – Вип. 26. – С. 277–282.

Голдінг за життя сприймався як класик. Як зазначає Соломія

Дмитрівна Павличко, "проза Голдінга належить до того напряму сучасної
західної літератури, яка змальовує не людські характери, а узагальнені ідеї,

алегорично втілені в ситуаціях та образах, <…> у непрямій формі
письменник торкнувся найважливіших соціальних проблем нашої епохи,
котру не сприйняв і прийняв як епоху негуманну, небезпечну, апокаліптичну".

127. Краснодемська І. Й. Джерельна база розвитку українознавчих

студій у Європі (1920–1960-ті роки) / І. Й. Краснодемська // Збірник наукових
праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та
всесвітньої історії. – К., 2012. – Т. 30. – С. 114–131.

Джерельну базу з розвитку українознавства за кордоном умовно

можна поділити на архівні документи та опубліковані джерела. Всі ці
матеріали розширюють уявлення про визначних учених, які залишили
помітний слід в українознавчій науці. Згадуються вчені Університету:
О. Ейхельман, І. Огієнко, О. Оглоблін, Н. Полонська-Василенко.

128. Кращі

викладачі

2014–2015 навчального

року // Київський

ов

університет. – К., 2015. – Верес. (№ 12). – С. 6.

Вчена рада університету за поданням вчених рад факультетів та

інститутів визначила найкращих викладачів року, серед яких: Д. В. Лукашов
– доктор біологічних наук, завідувач кафедри екології та охорони

навколишнього середовища (ННЦ “Інститут біології”), А. Є. Мазко –

М.

геології”), А. А. Балдецький – ст. викладач-начальник фізичної підготовки і
спорту кафедри загальновійськових дисциплін факультету фінансів і права,
підполковник (Військовий інститут), В. З. Лозовський – доктор фізикоматематичних наук, проф., завідувач кафедри теоретичних основ високих
технологій

(Інститут

ім.

На

ук

асистент кафедри загальної та історичної геології (ННІ “Інститут

високих

технологій),

О. Я. Гоян

–

доктор

філологічних наук, проф., завідувач кафедри телебачення та радіомовлення
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(Ін-т журналістики), В. П. Мазуренко – канд. екон. наук, проф. кафедри

міжнародного бізнесу (Інститут міжнародних відносин), Т. М. Бульба –
канд. юрид. наук, тимчасово виконуючий обов’язки завідувача спеціальної
кафедри № 2, підполковник (Ін-т Управління держ. охорони) та ін.

129. Кращі

освітяни

2015

року

// Освіта. –

К.,

2016. –

6–

13 січ. (№ 1/2). – С. 6–11.

Список "Кращих освітян 2015-го року" за версією тижневика

"Освіта". Кращими освітянами також визнані: декан економічного

факультету Віктор Базилевич – лауреат відзнаки "Лиш Храм збудуй";

проф., письменник Михайло Наєнко – лауреат відзнаки "Залиш мені в

спадщину думку найвищу" за книгу "Вечірні світанки: Беребійське Гуляйполе
"Від Києва до Лубен" і літературні візії"; доцент Дмитро Сизонов та

асистент каф. української філології Ольга Злотник-Шагіна – лауреати

відзнаки "Засвіти вогонь" за новаторське науково-педагогічне видання
"Українська мова та література".

130. Кудряшов Г. О. Видавнича діяльність товариств "Просвіта"
Лівобережної

України

(початок

XX ст.):

історіографія

проблеми

/ Г. О. Кудряшов // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. / Київ.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. –Т. 45, жовт.–
груд. – C. 158–166.

ов

Подано огляд і зроблено критичний аналіз наукової літератури та

популярних видань вітчизняних і зарубіжних дослідників із культурнопросвітницької діяльності українських товариств "Просвіта", одним із

провідних напрямів якої була видавнича справа. Згадується монографія

ук

С. Єфремова "В тісних рамцях. Українська книга в 1798–1916 рр.".

131. Кудряшов Г. О. Панукраїнська мовна позиція у видавничій

М.

діяльності Полтавського товариства "Просвіта" (початок ХХ століття)
/ Г. О. Кудряшов // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. / Київ.

На

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2010. – Т. 40, лип.–

ім.

верес. – С. 155–158.
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У розвідці автор виступив оглядачем особливостей організації

видавничої діяльності Полтавського товариства "Просвіта" на початку
ХХ століття в умовах стагнації всього українського. Схарактеризовано
боротьбу полтавських просвітян за утвердження української мови в
Лівобережній

Україні

засобами

українського

друкованого

слова.

М. Грушевський у своїх статтях і замітках "Визволення Росії та українське
питання" писав: "Великорусская книга для украинского крестьянина

оставалась недоступною по непонятности, украинская была недоступна
также, благодаря административным и цензурным стеснениям".

132. Купрієнко О. В.

Проблематика

дослідження

розвитку

комп’ютерної техніки в Україні / О. В. Купрієнко // Історія науки і техніки :
зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. економіко-технолог. ун-т

транспорту, Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О. П. Бородіна. – К.,
2015. – Вип. 6. – С. 46–52.

В. М. Глушков – основоположник інформаційних технологій в Україні.

133. Леськів М. М.

Історичні

погляди

Михайла

Драгоманова

/ М. М. Леськів // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. Історичні науки.

Філософські науки. Політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова,
ВГО Українська акад. наук. – К., 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 48–52.

ов

134. Лисанюк Е. Н. У. Ховельд и Л. Петражицкий о нормативных
отношениях

и

нормах

/ Е. Н. Лисанюк

// Известия

высших

учебных

заведений. Правоведение. – СПб., 2015. – № 1 (318). – С. 112–134.

135. Литвин С. Погромник чи захисник євреїв: найсуперечливіша

ук

проблема петлюріани в українській історіографії / С. Литвин // Етнічна
історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка,

М.

Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 23–29.
Згадуються праці науковців КНУ ім. Тараса Шевченка В. Сергійчука

На

та В. Солдатенка.

136. Лиховид І. Про скандал у педагогічному журналі. Як стаття

ім.

професора Віктора Короля спричинила дискусію про якість дискусії в
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українському науковому середовищі / І. Лиховид // День. – К., 2016. –
25 лют. (№ 33). – С. 11.

Журнал "Історія в школі" (видавець – Національний педагогічний

університет імені М. Драгоманова; виданню часопису сприяють: Інститут
історії України НАН України, Київський національний університет іменті

Тараса Шевченка, Інститут педагогіки НАПН, низька громадських

організацій та творчих спілок). У 9–10 номері журналу за 2015 рік
опубліковано статтю доктора іст. наук, проф. Віктора Короля "Пам’ятки
історії України: минуле і сучасне"."Проблема статті не в тому, що вона

зачіпає президента чи є антисемитською, що теж обурливо, а в тому, що
це – просто антинаукова маячня, а не наука. На подібні речі треба

реагувати, щоб це не сприймалось як норма", – стверджує Ірина Когут,
освітній експерт аналітичного центру Cedos.

137. Лицар героїчної праці. До 145-річчя від дня народження

А. Ю. Кримського (1871–1942) // Календар знаменних і пам’ятних дат / Держ.
наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – К., 2015. –
№ 1, 2016 р., 1 кв. – С. 25–38.

Агатангел Юхимович Кримський – видатний учений, письменник,

дослідник Сходу та збирач фольклору, поліглот-перекладач, зробивший
величезний внесок у розбудову української науки. Згадуються науковці

ов

Київського університету: С. Єфремов, Н. Полонська-Василенко.

138. Лой А.

Яценко О. І.

–

наставник

із

Снєжного

/ А. Лой

// Практична філософія. – К., 2015. – № 3 (57). – C. 176–179.

Яценко Олександр Іванович у 1980–1984 рр. – завідувач кафедри

ук

філософії Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при
Київському університеті. Згадується філософський факультет КНУ

М.

ім. Т. Шевченка, викладачі – В. Шинкарук, А. Горак.

139. Лук’янчук Г. Агатангел Кримський – постать справді дивовижна

До 145-річчя Агатангела Юхимовича Кримського в Національному

ім.

На

/ Г. Лук’янчук // Українське слово. – К., 2016. – 27 січ.–2 лют. (№ 4). – С. 9.
музеї літератури України відбулася презентація експонатів з архівів
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інституту Літератури та самого музею, присвячених життю і творчості

видатного діяча української і світової культури. Захід проходив в історичній
залі Бібліотеки Колегії Павла Галагана, де і навчався в юності Агатангел.

Вчений працював над історичними й літературними архівами 60-ма тільки
східними мовами. Його учнем був видатний вчений-сходознавець Омелян
Пріцак.

140. Ляхоцький В. Раритети педагогічної думки у книжковому
депозитарії

наукової

бібліотеки

Університету

менеджменту

освіти

/ В. Ляхоцький, І. Гриценок // Післядипломна освіта в Україні. – К., 2015. –
№ 2 (37). – С. 68–79.

Згадуються

роботи

М. П. Драгоманова,

М. С. Грушевського,

І. І. Огієнка.

141. Мамалига А. І. Дискурс життя і творчості К. С. Серажим

/ А. І. Мамалига // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. / Київ.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2012. – Т. 47, квіт.–
черв. – С. 147–149.

Йдеться про наукову і творчу діяльність доктора філологічних наук,

проф. кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики
Катерини Степанівни Серажим.

ов

142. Мамалига А. І. До ювілею (з нагоди 60-річчя професора Наталії

Шумарової) / А. Мамалига // Стиль і текст : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2010. – Вип. 11. – С. 148–152.

Третього січня 2011 року завідувачці кафедри мови та стилістики

ук

Інституту журналістики Київського національного університету імені

Тараса Шевченка проф. Н. П. Шумаровій виповнилося – 60. Колектив

М.

Інституту журналістики щиро вітає її з ювілеєм.

143. Мамалига А. І. Пошановування видатного педагога і науковця

На

А. П. Коваль / А. І. Мамалига, І. М. Забіяка // Стиль і текст : наук. зб. / Київ.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2011. – Вип. 12. –

ім.

С. 141–146.
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Пошанування пам’яті доктора філологічних наук, професора, першої

завідувачки

кафедри

мови

та

стилістики

факультету

Інституту

журналістики Алли Петрівни Коваль, окреслюється коло її наукових
інтересів і напрямів та узагальнюється її багатий педагогічний досвід.

144. Матвеев О. В.

Украинские

мотивы

в

творчестве

М. Ю. Лермонтова / О. В. Матвеев // Славяноведение. – М., 2015. – № 6. –
С. 62–66.

Украинская тема в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. Автор

приходит к выводу, что «обращение поэта к украинским сюжетам и
образам были подчинены, прежде всего, важнейшим художественным
задачам.

<…>

М. Ю. Лермонтова,

Изучение

украинских

свидетельств

личного

экскурсов

общения

произведений

с

уроженцами

малороссийских губерний говорит о том, насколько неразделимы в

мировоззрении поэта были судьбы двух славянских народов». Среди
преподавателей Лермонтова был известный украинский фольклорист,
историк

и

естествоиспытатель

М. А. Максимович.

Упоминается

украинский литературовед, проф. КНУ им. Т. Шевченко И. Я. Заславский.

145. Мельниченко В. В ім’я українського слова. До 150-річчя з дня
народження Михайла Грушевського / В. Мельниченко // Слово Просвіти. –
К., 2016. – 14–20 січ. (№ 2). – С. 10–11.

ов

146. Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Шевченко не розділяє,

а єднає" / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – К., 2016. – 11–17 лют. (№ 6). –
С. 8–9.

ук

До 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського.

147. Мельничук А. "Ми не з книг прийшли..." / А. Мельничук

М.

Присвячено пам’яті відомого організатора газетної справи Якова

Семеновича Грицая. Він працював у Радіотелеграфному агентстві України
(колишнє РАТАУ, нині – Укрінформ), обіймав посаду начальника головного
інформаційного аналітичного управління Міністерства інформації України.

ім.

На

// Літературна Україна. – К., 2016. – 18 лют. (№ 6). – С. 7.

Журналісти особливо добре пам’ятають його як відповідального секретаря
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та заступника голови Спілки журналістів України і як старшого викладача
Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка.

148. Мирончук А. Традиції козацько-старшинського автономізму
другої

половини

ХVІІІ століття:

стан

історіографічної

розробки

/ А. Мирончук // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. унт ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – К.,
2000. – Вип. 4. – С. 44–50.

Згадуються науковці Київського університету: В. Б. Антонович,

М. С. Грушевський, М. П. Драгоманов, М. І. Костомаров, М. О. Максимович,
О. П. Оглоблін, Н. Д. Полонська-Василенко.

149. Михайлов В. 70 років у геології / В. Михайлов // Київський
університет. – К., 2015. – Верес. (№ 12). – С. 7.

Виповнилось 70 років діяльності в геологічній галузі заслуженого

професора КНУ, академіка Академії інженерних наук України, головного

наукового співробітника ННІ “Інститут геології” Михайла Івановича

Толстого. Його трудовий геологічний шлях розпочався восени 1945 р. зі

вступу до Київського геологорозвідувального технікуму, а за рік – на
геологічний

факультет

Київського

держуніверситету.

Професор

М. І. Толстой за матеріалами багаторічних досліджень, в кооперації з
науковцями інших університетів видав низку монографій, статей, звітів,

ов

17 випусків щорічного збірника наукових праць НДС. Його зусиллями
створено

наукову

школу

“Прикладна

петрохімія

і

петрофізика

магматичних порід”, яка існує й дотепер. Він автор понад 250 наукових
праць, 12 винаходів, 11 монографій, 4 підручників та запатентованого

ук

наукового відкриття. Під його керівництвом захищено 14 кандидатських та
підготовлено 16 докторських дисертацій.

М.

150. Мойсей А. Еволюція сімейної обрядовості українців у творчості

Михайла Грушевського / А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та

ім.

На

історії медицини. – Чернівці, 2015. – № 2 (6). – C. 19–24.
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151. Наєнко М. К. "Вивести нас на дорогу може тільки геній на
зразок Шевченка...". Шевченківські мотиви в мемуарах Сергія Єфремова.
/ М. Наєнко // Літературна Україна. – К., 2016. – 3 берез. (№ 8). – С. 1, 5.

152. Наєнко М. К. Російський романтизм в інтерпретації Дмитра

Чижевського / М. К. Наєнко // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ.

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 425–
432.

153. Немич О. В. Локальні конфлікти 1980-х рр. у Близькосхідному
регіоні та інтереси "Групи семи" / О. В. Немич // Вісник Дніпропетровського

університету. Історія та археологія. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. –
С. 160–167.

Виявлено та висвітлено мотиви держав G7 у врегулюванні

близькосхідних локальних конфліктів. Робота політолога-міжнародника
Київського університету О. Коппель стосується проблем безпеки Перського
регіону. Автор досліджує ступінь ефективності проблем безпеки цієї зони з

огляду на вплив "центросилової динаміки" суб’єктів міжнародних відносин

на територію, що досліджується. Політолог Ю. Скороход зазначає, що
"Сімка" не стояла осторонь врегулювання Ліванського конфлікту, тим не
менше роль "Групи" у цьому питанні розкрита ще недостатньо.

ов

154. Ніколаєва Н. Б. Репресований викладач Київського державного

університету Богданович Борис Вікторович / Н. Б. Ніколаєва // Гілея : наук.
вісн. : зб. наук. пр. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки

/ Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ВГО Укр. акад. наук. – К., 2015. –

Розглянуто біографію викладача КДУ Б. Богдановича. Досліджено

М.

причини його арешту та негативного ставлення чекістів до представників
українських наукових осередків у 1920-х – 1930-х рр. Серед найбільш
важливих праць про долю репресованих київських викладачів становлять
дослідження І. Біласа, С. Білоконя, В. Заруби, Д. Табачника, Ю. Шаповала,

ім.

На

ук

Вип. 102 (№ 11). – C. 60–64.
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О. Рубльова,

Л. Шевченко,

О. Юркової,

В. Скопенка,

В. Короткого,

І. Тіщенко, К. Довганя, Н. Литвин та багатьох ін.

155. Ніхто,

крім

нас

// Київський

університет. –

К.,

2015. –

верес. (№ 12). – С. 8.

Рік захищав державу на Сході доцент кафедри давньої та нової

історії

України

КНУ

ім. Тараса

Шевченка

Олександр

Надтока.

Демобілізувався Олександр наприкінці серпня 2015 р.– встиг якраз до
початку нового навчального року. На військову службу він прийшов як

доброволець і був зарахований до 3-го батальйону “Фенікс” 79-ї окремої
Миколаївської

аеромобільної

бригади.

Близько

80% його

складу

–

добровольці, які прагнули допомогти своїй країні після трагічних подій під
Іловайськом.

156. Ольхіна Н. І. Костомаров як історик християнської козацької

республіки / Н. І. Ольхіна // Сторінки історії : зб. наук. пр. / М-во освіти і

науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", каф. історії,
Асоціація істориків вищої школи України. – К., 2009. – Вип. 29. – С. 21–29.

157. Остапенко О. Наукова спадщина Павла Чубинського: вивчення і

збереження / О. Остапенко // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр.
/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН

ов

України. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 97–102.
Згадуються

науковці

М. П. Драгоманов,

Університету:

О. Ф. Кістяківський,

В. Б. Антонович,

М. І. Костомаров,

М. А. Максимович. "...П Чубинський плекав мрію про створення наукової
щоб

можна

було

відкрито

займатись

народознавчою

діяльністю, видавати наукові праці, згуртувати розпорошені сили навколо

М.

відбудови української культури, літератури, етнографії, фольклористики

тощо. Сповнений надій П. Чубинський написав листа до М. Максимовича,
датованого 25 січня 1872 року: "Я буду клопотатися про створення
Південного відділу Російського Географічного Товариства. Ця установа
необхідна, вона була б рушієм вивчення краю і народу…".

ім.

На

ук

структури,
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158. Остапченко Л. "Іде пошук нових алгорітмів" / Л. Остапченко ;
розмову вела С. Горська // Освіта. – К., 2016. – 6–13 січ. (№ 1/2). – С. 4.

Інтерв’ю з директором Навчально-наукового центру "Інститут

біології" КНУ ім. Тараса Шевченка проф. Л. Остапченко щодо шляхів
зближення університетів

та НАН

України та розвитку сучасної

університетської науки.

159. Осташко Т.

Філософія

"малих

справ"

Євгена

Чикаленка

/ Т. Осташко // Український тиждень. – К., 2015/2016. – № 51/52 (423/424),
25 груд.–14 січ. 2016. – С. 54–57.

"У юнацькі роки на формування його свідомості серйозний вплив

справили

представники

національної

демократії:

відомий

історик

В. Антонович, член Драгоманівського гуртка В. Мальований".

160. Ототюк О. В.
В. Б. Атоновича,

Наукові

школи

на

М. В. Довнар-Запольського,

прикладі

діяльності

Є. Д. Сташевського

та

Б. Г. Курца / О. В. Ототюк // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. Історичні науки.

Філософські науки. Політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова,
ВГО Укр. акад. наук. – К., 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 36–39.

161. П. Т. Тронько (100 років від дня народження) // Наука та
наукознавство. – К., 2015. – № 3 (89). – С. 164–165.

ов

162. Памяти Игоря Ивановича Лукашука (01.06.1926–27.01.2007)
// Український часопис міжнародного права. – К., 2007. – № 3 : Міжнародне
право. Порівняльне правознавство. – С. 109–111.

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

ук

Юридичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України. – К., 2015. – Вип. 70. – С. 250–252.

М.

16 листопада 2015 року на 94-му році пішов з життя відомий

На

вітчизняний вчений-правознавець у галузі екологічного, земельного та
аграрного права, доктор юридичних наук, проф. Мунтян Василь Лук’янович.

164. Панасенко Е. А. Психолого-педагогічний експеримент: віхи

ім.

становлення та розвитку (друга половина XIX – початок XX ст.)
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/ Е. А. Панасенко

// Науковий

вісник

Миколаївського

національного

університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : зб. наук. пр.

/ Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського ; М-во
освіти і науки України. – Миколаїв, 2015. – № 2 (15), жовт. – С. 90–98.

Проаналізовано внесок видатних вітчизняних учених В. Бехтерєва,

М. Грота, І. Сікорського та ін.

165. Парахіна М. Наукова спадщина Катерини Грушевської 20–30-х
років ХХ століття / М. Парахіна // Етнічна історія народів Європи : зб. наук.
пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН
України. – К., 2002. – Вип. 13. – С. 62–66.

Реальним кроком у розвитку етнології стала діяльність на цій ниві

видатного українського історика, академіка Михайла Грушевського. У

червні 1924 р. при академічній кафедрі історії українського народу

Грушевський створив і очолив Культурно-історичну комісію та Комісію
історичної пісенності, основним завданням яких стало студіювання
досліджень за допомогою методів порівняльної етнології і історіографії
історії України від найдавніших часів до сучасної доби. Обов’язки секретаря

Культурно-історичної комісії виконувала Катерина Грушевська. Вона
читала для гуртківців (етнографічна секція) Київського інституту народної
освіти короткий курс методології збирання етнологічного матеріалу.

ов

Згадуються науковці В. Б. Антонович, Й. Ю. Гермайзе, М. П. Драгоманов,
А. С. Синявський та ін.

166. Перехейда В. В. Дмитро Степовик – видатний український

ук

культуролог і богослов / В. В. Перехейда // Наукові записки Інституту
журналістики : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т

М.

журналістики. – К., 2011. – Т. 42, січ.–берез. – С. 117–120. – Рец. на кн.:

Дмитро Степовик : життя і наукова діяльність : монографія / М. С. Тимошик.

На

– К. : Наша культура і наука, 2010. – 559 с.
167. Петражицкий Л. И. О старой школе и новых течениях в науке

ім.

права. По поводу книги проф. А. Пиленко "Очерки по систематике частного
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международного права". 1911 г. / Л. И. Петражицкий // Известия высших
учебных заведений. Правоведение. – СПб., 2015. – № 2 (319). – С. 153–179.

168. Пилипчук Д. Загине чи не загине? / Д. Пилипчук // Слово
Просвіти. – К., 2016. – 11–17 лют. (№ 6). – С. 15. – Початок. Закінчення: 18–
24 лют. (№ 7).

Анжеліка Рудницька (співачка, телеведуча, письменниця, викладач

КНУ ім. Т. Шевченка та ін.) поширила у Фейсбуці інформацію від Центру

фольклору та етнографії Університету про існування близько 200 тисяч
українських народних пісень. Автор статті, Дмитро Пилипчук, член НСПУ

не згоден з Рудницькою. Він впевнений, що справжні розміри нашого
пісенного багатства у рази більше. Тільки у фондах Інституту

мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського АН
України зберігається 200 тисяч українських народних пісень.

169. Погуляєв О. Громадсько-політичний рух поляків Правобережної

України у добу Української Центральної Ради (березень 1917 – квітень

1918 рр.). / О. Погуляєв // Історична панорама. Спеціальність “Історія” : зб.
наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – С. 7–20.

Акцентується увага на діяльності польських політичних партій

ов

Правобережжя та їх впливу на законодавчу політику Української

Центральної Ради. Дослідник О. Калакура вважає, що ще на початку XX ст.
політика поліцейських репресій і утисків знизила активність польської

громади, зумовила відсутність легальних діяльних організацій і рухів. Так

ук

сформувався консервативний напрямок польського суспільно-політичного
руху.

Особливості

використання

знань

при

М.

170. Подлужна Н. О.

формуванні людського капіталу підприємства / Н. О. Подлужна // Економіка

Досліджено взаємозв’язок між категоріями "знання" та "людський
капітал". Огляд наукових джерел не дає вичерпного розуміння місця терміну

ім.

На

та право. – Донецьк, 2015. – № 1 (40). – С. 94–99.
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"знання" в понятті "людський капітал". Немає єдиної думки щодо тих видів

знань, які саме формують людський капітал. За визначенням А. А. Чухна
"людський капітал як економічна категорія знаменує собою новий етап у
розвитку людини і його праці, коли в одній особі поєднуються і власник знань
як основного виробничого ресурсу, і власник умінь їх використовувати у
процесі виробництва".

171. Поліщук Ю. М. Українська і російська історіографія XVIII –
середини XIX століть про витоки етнокультурної ідентичності українців
/ Ю. М. Поліщук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2014. – № 4/5 (72/73), лип.–
жовт. – С. 197–215.

Представлено різні точки зору українських і російських дослідників

XVIII – середини XIX ст. на витоки етнокультурної ідентичності українців.

На думку сучасного російського історика О. Міллера, переписка між

М. Максимовичем і М. Погодіним була чи не першою спробою "розділити
Русь", коли за допомогою історичних аргументів намагалися обґрунтувати

права на територію, на встановлення того чи іншого варіанта "етнічної
ієрархії".

172. Полум’яна патріотка. До 160-річчя від дня народження

С. Ф. Русової (1856–1940) // Календар знаменних і пам’ятних дат / Держ.

ов

наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – К.,
2015. – № 1, 2016 р., 1 кв. – С. 69–81.

Софія Федорівна Русова – видатний етнограф, мистецтвознавець,

історик, громадський діяч, письменник, одна з засновниць жіночого руху в

ук

Україні, а головне – талановитий педагог, психолог, автор оригінальної
національного

виховання.

Згадуються

науковці

Київського

М.

концепції

університету: М. Грушевський, М. Зеров, С. Єфремов.

173. Реєнт О. П. Політика державної влади Російської імперії з

На

"українського питання" напередодні Першої світової війни / О. П. Реєнт

ім.

// Історико-політичні студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України,
59

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Ін-т історії укр.
суспільства. – К., 2014. – № 2. – С. 5–13.

У XX ст. під час видання Валуєвського циркуляру та Емського указу,

урядові антиукраїнські розпорядження з’явилися внаслідок тісної спільної

роботи центральної влади та ідейних опонентів українського руху з числа
місцевих

діячів-малоросів.

У

цій

роли

виступили:

С. Гогоцький,

Т. Флоринський, В. Шульгін та ін. учасники російського націоналістичного
руху.

174. Родіонова Л. Питання ідентичності сучасного інституціоналізму

як напряму економічної думки. Економічні науки / Л. Родіонова // Вісник
Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль,
2015. – вип. 3, лип.–верес. – C. 111–125.
Згадуються праці А. А Чухна.

175. Рудакевич О. Феномен українськості Володимира Антоновича в

умовах імперської Росії / О. Рудакевич // Українознавчий альманах / Київ.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 124–127.

Розкрито сутнісні риси та соціокультурні чинники українськості

Володимира Антоновича в складних умовах відродження української нації в

другій половині ХІХ ст., здійснено критичний аналіз його етнополітичних

ов

поглядів щодо сутнісних рис української та російської націй, а також
характеру і змісту їх взаємовідносин.

176. Савенко Т. С. Співпраця Наукового товариства ім. Т. Шевченка

з Всеукраїнською академією наук / Т. С. Савенко // Гілея : наук. вісн. : зб.

ук

наук. пр. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки / Нац. пед. ун-

т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук. – К., 2015. – Вип. 102 (№ 11). –

М.

Автор досліджує наукові контакти та співробітництво НТШ й

ВУАН упродовж 20 – до другої половини 30-х рр. ХХ ст. та з’ясовує напрями
та динаміку розширення наукової співпраці інституції. Спільними зусиллями
учених НТШ й ВУАН у жовтні 1927 р. організовано й проведено

ім.

На

C. 85–90.
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масштабний захід із нагоди 100-річчя з часу виходу першої збірки
українських пісень М. Максимовича. Історичною секцією ВУАН та комісією

української історіографії з приводу 20-х роковин В. Антоновича проведено
урочисте зібрання.

177. Світленко С. І. Історіософське осягнення історії України у

творчості М. О. Максимовича / С. І. Світленко // Вісник Дніпропетровського

університету. Історія та археологія / Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся

Гончара, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Дніпропетровськ,
2015. – Т. 23, № 1. – C. 38–50.

Проаналізовано праці М. О. Максимовича в царині української історії

та пісенної народної творчості, в яких міститься ряд узагальнень
історіософського

характеру.

Згадуються

В. Б. Антонович,

М. П. Драгоманов та сучасний український історик В. А. Короткий.

178. Світленко С. І.

Постать

Т. Г. Шевченка

Б. Д. Грінченка на Катеринославщині

в

діяльності

/ С. І. Світленко // Придніпров’я:

історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України,
Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т, Дніпропетр. обл. центр з
охорони

іст.-культ.

цінностей,

Ін-т

суспільних

досліджень. –

Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 76–84.

ов

Показано,

що

в

період

перебування

на

Катеринославщині

Б. Д. Грінченко неодноразово звертався у своїй діяльності до постаті

Т. Г. Шевченка. У центрі уваги праця Бориса Дмитровича Грінченка "Листи
з України Наддніпрянської", в якій висвітлено важливі проблеми історичної

ук

місії

української

інтелігенції,

формування

української

національної

ідентичності. У "Листах..." Б. Д. Грінченко вступив у полеміку з ряду

М.

аспектів української національної справи з М. П. Драгомановим.

179. Світленко С. І.

Українські

науковo-освітні

інтелектуальні

На

комунікації Д. І. Яворницького 1920-х – початку 1930-х рр. / С. І. Світленко
// Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр.

ім.

/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т
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ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. –
С. 53–73.

"У 1928 р. українські вчені-однодумці організували урочисте засідання

на

пошану

пам’яті

видатного

українського

вченого-енциклопедиста

М. О. Максимовича. Про історичні, лінгвістичні та гуманітарні погляди
Михайла Олександровича виступили Д. І. Яворницький, П. О. Єфремов,
В. О. Пархоменко та ін.

180. Світлій пам’яті академіка НАПрН України Лідії Костянтинівни

Воронової / колектив юрид. ф-ту КНУ ім. Тараса Шевченка // Право
України. – К., 2015. – № 11. – C. 197.

181. Світлій пам’яті Бориса Олександровича Цудзевича // Київський
університет. – К., 2015. – Жовт. (№ 13). – С. 7.

Некролог. Доктор біологічних наук, проф. Б. О. Цудзевич майже

50 років працював у Київському університеті, пройшов шлях від асистента
до професора Навчально-наукового центру "Інститут біології".

182. Семашко Н. В.

Особливості

суспільно-політичних

поглядів

С. В. Петлюри у 1902–1917 рр. / Н. В. Семашко // Наддніпрянська Україна:

історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді
та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, каф. історії

ов

України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 225–234.

Проаналізовано погляди С. В. Петлюри на російський і європейський

варіанти соціалізму, ставлення його до національних потреб українського

народу, визначення їх причин та пошуку шляхів вирішення у 1902–1917 рр.

світ четвертого тому його праць під редакцією В. Сергійчука. Як слушно

М.

зауважив В. Сергійчук: "У вирі першої російської революції Симон Петлюра
цілком свідомо віддався боротьбі за відродження українства через
соціалізм".

ім.

На

ук

Важливим чинником у подальшому вивченні світогляду С. Петлюри є вихід у
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183. Семенко С. "Історія русів" у трактуванні Михайла Драгоманова

/ С. Семенко // Журналістика : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка,
Ін-т журналістики. – К., 2009. – Вип. 8 (33). – С. 104–109.
Досліджується

наукова

розвідка

М. Драгоманова,

присвячена

невідомому авторові "Історії русів". З’ясовано його погляди на художньопубліцистичну та ідейно-проблематичну природу давньоукраїнського твору,
роль "Історії русів" у політичному і культурному житті України.

184. Слинько Д. Площадь Несогласия / Д. Слинько // Кореспондент. –
К., 2015. – № 46 (687), 20 нояб. – С. 46–49.

История Майдана за последние два столетия. Упоминается, что

развитию площади как центра города способствовала продажа огромной

усадьбы Фридриха Меринга, одного из наиболее выдающихся киевских
врачей, заслуженного профессора Киевского университета. Усадьба
занимала

пространство

свыше

10,5 га

между

улицами

Крещатик,

Институтской, Банковой и Лютеранской.

185. Ставнюк В. "XXI століття, попри інформаційність, схильність до
практичних,

прикладних

наук,

буде

гуманітарним"

/ В. Ставнюк ;

спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень. – К., 2015. – № 49 (421),
11–17 груд. – С. 44–46.

ов

Український фахівець з античної історії, доктор іст. наук, завідувач

кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного
факультету КНУ ім. Тараса Шевченка Віктор Ставнюк розповів про те, що
Україна

втратить,

якщо

позбудеться

власної

фундаментальної

гуманітарної і точної науки, про гуманітаристику як один із важливих

ук

аспектів оборони в сучасних гібридних війнах та потребу нострифікації

М.

всесвітньої історії для українців.

186. Стріха М.

Італійський

"прорив"

Шевченка

/ М. Стріха

Шевченківський 2014-й ювілейний рік суттєво підвищив інтерес до
України у світі. Тому подією величезної ваги стала поява в престижному

ім.

На

// Світогляд. – К., 2015. – № 6 (56). – С. 10–11.

італійському видавництві "Le Monnier" книги відомого славіста, іноземного
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члена НАН України, професора Міланського університету Джованні Броджі
й професора Римського університету "Ла Сап’єнца" Оксани Пахльовської

"Тарас Шевченко. Від царських казематів до українського Пантеону". На

презентації книги був присутній Л. В. Губерський, ректор КНУ ім. Тараса
Шевченка.

187. Супрун Л. В.

Український

гумор

як

медіативна

тактика

вісниківської комунікації М. Грушевського / Л. В. Супрун // Стиль і текст :
наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К.,
2010. – Вип. 11. – С. 52–60.

Національний український гумор розглядається як один із медіативних

прийомів

М. Грушевського-вісниківця.

Аналізуються

використані

журналістом мовні засоби творення комічного.

188. Тимошик М. С.

Редагування:

до

проблеми

формування

терміносистеми і тлумачення термінів у науці про видавничу справу та

редагування / М. С. Тимошик // Наукові записки Інституту журналістики :

наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К.,
2009. – Т. 37, жовт.–груд. – C. 6–20.

Простежується еволюція наукової дужки до зближення різних

підходів щодо змісту поняття редагування, його завдань та видів. При

ов

аналізі автор враховує сучасний стан розробки цієї проблематики не лише в
колишньому радянському науковому просторі, а й у світі в цілому.
Згадуються

професори

КНУ

ім. Тараса

Шевченка

Інституту

журналістики: Р. Іванченко, В. Різун, З. Партико, М. Феллер.

ук

189. Тимошик М. С.

Факультет

журналістики

Київського

університету в долі професора Дмитра Степовика / М. С. Тимошик // Наукові

М.

записки Інституту журналістики : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса

У київському видавництві "Архангельський глас" готується до друку

ґрунтовна монографія професора Миколи Тимошика про відомого в Україні і
світі вченого, колишнього випускника факультету журналістики Дмитра

ім.

На

Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2009. – Т. 36, лип.–верес. – С. 174–182.

64

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Степовика, якому виповнилося 70 років. У підготовленій автором спеціально

для "Наукових записок" статті йдеться про період навчання Д. Степовика

на київському журфаці, про атмосферу, що панувала тут у 50-х роках
минулого століття.

190. Тимошина Е. В.

Свобода

судебного

правотворчества:

правосудие или "правоубийство"? (вопросы судебного толкования в
правовой концепции Л. И. Петражицкого) / Е. В. Тимошина // Известия

высших учебных заведений. Правоведение. – СПб., 2015. – № 2 (319). –
С. 142–152.

191. Ткач М. Дозвольте не погодитись, пане Професоре! / М. Ткач
// Літературна Україна. – К., 2016. – 11 лют. (№ 5). – С. 13.

Автор не погоджується з відомим мовознавцем, професором

Олександром Пономаревим щодо відсутності помилки у реченні "Я
розмовляю по-українському".

192. Толочко Д. В. Етнічна самосвідомість українського народу на тлі

закономірностей етнокультурного розвитку людських спільнот ПівденноСхідної Європи / Д. В. Толочко // Збірник наукових пр. Національного

науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К.,
2013. – Т. 31. – С. 99–114.

етнічної

самосвідомості

як

аспект

дослідження

ов

Питання

закономірностей виникнення, функціонування і взаємодії людських спільнот

є важливою складовою вивчення проблеми походження етносів (етногенезу).

Саме етнічна самосвідомість, на переконання В. Г. Балушка, є "основним

термінологічного апарату у напрямку етнічності та ідентичностей,

М.

зробила М. В. Гримич. На її думку, поняття "етнічної ідентичності"
вживається як синонім терміна "етнічна (національна) самосвідомість".

Етнокультурний розвиток людських спільнот тісно пов’язаний з природним
середовищем їхнього існування. В наукових працях П. С. Шидловського
науково доводиться не лише залежність рис матеріальної культури від

ім.

На

ук

індикатором появи етносу". Вдалу спробу впорядкування понятійно-
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ландшафтно-географічного оточення колективу, а й зв’язок господарської
орієнтації населення з його світоглядними комплексами.

193. Толочко Д. В. Розвиток українознавства в галузі охорони та

дослідження пам’яток археології, мистецтва і природи у 20 -х – на початку

30-х рр. XX ст. (за матеріалами наукового архіву Інституту археології НАН
України.). / Д. В. Толочко // Збірник наукових пр. Національного науководослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К., 2012. –
Т. 30. – С. 99–113.

Українські вчені 20-х – на початку 30-х рр. XX ст. велику увагу

приділяли питанню повернення пам’яток української культури, вивезених за
межі України під час війни, охорони пам’яток архітектури та природи.
Однак пріоритетним серед них було питання археологічних досліджень та

створення розгалуженої мережі українознавчих осередків на території
України. Цінність матеріалів наукового архіву Інституту археології НАН
України,

зокрема

документів

науково-організаційної

діяльності

Всеукраїнського археологічного комітету (ВУАК) для визначення загальних
закономірностей

формування

осередків

наукового

українознавства.

Згадуються вчені Університету: В. Г. Ляскоронський, О. П. Новицький,
Л. П. Добровольський.

194. Усатенко Т.

Вітряки

Івана

Забіяки

/ Т. Усатенко

ов

// Журналістика : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т
журналістики. – К., 2010. – Вип. 9 (34). – С. 173–179.

"…Ідея І. Забіяки, кандидата історичних наук, старшого наукового

співробітника

Інституту

журналістики

Київського

національного

ук

університету імені Тараса Шевченка, сина хлібороба з села Ярошівки (нині –
Талалаївського

району

М.

Українське)

на

Чернігівщині,

видати

збірку

поетичних творів земляків переросла в п’ять випусків альманаху "Вітряк" –

На

громадсько-мистецького, літературно-краєзнавчого спрямування.

195. Франко А. Д. Тарас Шевченко і археологія. Українські археологи

ім.

і етнологи про творчість Тараса Шевченка (до 200-річчя від дня народження)
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/ А. Д. Франко, О. О. Франко // Вісник Інституту археології / Львів. нац. ун-т
ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – C. 53–65.

Висвітлено обставини участі Т. Шевченка в археологічних й

етнографічних

дослідженнях.

З

10 грудня

1845 р.

поет

числився

художником Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (Археографічної

комісії), яка була створена в 1843 р. для збирання і видання історичних
документів, а в 1845 р. ще й археологічних. В роботі Комісії брали участь:

М. Костомаров, М. Максимович, М. Іванишев, І. Каманін, М. Гулак – пізніше
В. Антонович.

196. Харченко Н. А.

Формування

поглядів

Г. С. Костюка

як

передумова його професійного становлення на теренах психологічної думки

України / Н. А. Харченко // Науковий вісник Миколаївського національного

університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : зб. наук. пр. –
Миколаїв, 2015. – № 2 (15), жовт. – С. 162–167.

Закінчив Київський інститут народної освіти (КІНО), зараз КНУ

ім. Тараса Шевченка.

197. Харчук Р. Таємниці Шевченкових малюнків / Р. Харчук // Слово
Просвіти. – К., 2016. – 3–9 берез. (№ 9). – С. 8–9.

Хоча Шевченко цікавився історією України, у його мистецькій

ов

спадщині малюнків на історичні теми небагато. Хоча видання "Живописной

Украины" провалилося, й дослідники називають різні причини цього,
зреалізувати проект чи повернутися до нього згодом Шевченкові
перешкодив арешт і заслання. Роксана Харчук припускає, що Шевченко

перебував під впливом збірки Максимовича, яку шевченкознавці переважно

ук

ігнорують, тоді як вона у 1830–1840 рр. була своєрідною українською міні-

М.

енциклопедією, слугувала Шевченкові за неоціненне джерело не тільки з
огляду на фольклорні тексти, а й через короткі і точні історичні

народные песни" 1834 р. видання.

198. Чечельницька Г. В.

ім.

На

коментарі, в ній уміщені. Згадується збірка М. Максимовича "Украинские

історії

XIX ст.:

Психоісторичний

історіографія
67

дискурс

української

літературознавчого

процесу

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

/ Г. В. Чечельницька

// Філософія.

Культура.

Життя :

зб.

наук.

пр.

/ Дніпропетровська держ. фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. –
Вип. 42. – С. 100–111.
Автор

розглядає

проект

психоісторії

української

літератури

Н. Зборовської, який утворює прецедент для загального психоісторичного

дискурсу української історії XIX ст. Водночас відбувається інтроекція
результатів студій О. Забужко на стан особистісних комплексів, які були
притаманні М. Драгоманову і реалізовані у політичному житті.

199. Шевчук В. В.

Теологічний

і

філософський

напрямки

психологічної думки Полтавщини у XVIII – перший половині XIX століття

/ В. В. Шевчук // Психологія і особистість. – К. ; Полтава, 2015. – № 2 (8),
ч. 2. – С. 292–307.

Проаналізовано розвиток психологічних ідей і думок теологічного та

філософського напрямків. В межах літературного та мовознавчого
напрямку згадується М. Максимович.

200. Ювілей академіка НАПрН України Валентина Степановича

Щербини (до 65-річчя від дня народження) // Право України. – К., 2015. –
№ 11. – C. 195–196.

201. Якімова І. В.
// Вісник

–

Дніпропетровського

поява

нової

університету.

ідентичності
Історія

та

ов

/ І. В. Якімова

Жінка-археолог

археологія / Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і
науки, молоді та спорту України. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. –
C. 213–221.

ук

На прикладі життєвого та творчого шляху П. С. Уварової та

К. М. Мельник-Антонович.

Згадується

Антонович

Володимир

М.

Боніфатійович

202. Яненко А. С. Підготовка музейних працівників в аспірантурі

На

Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка у другій половині
1920-х – на початку 1930-х рр. / А. С. Яненко // Сіверщина в історії України :

ім.

зб. наук. пр. / Національний заповідник "Глухів", Центр пам’яткознавства
68
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Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам’яток історії та
культури. – К. ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – C. 286–299.

Згадується КНУ ім. Тараса Шевченка (у 20-ті роки КІНО) та

викладачі:

Т. А. Тутковський,

В. Ю. Данилевич,

О. П. Оглоблін,

В. Г. Ляскоронський , О. П. Новицький, Ф. Л. Ернст, М. Зеров.

203. Postoiuk N. D. L. Sergienko's pedagogical views and activity (1911–
1984) / N. Postoiuk // Вісник Київського національного університету імені

Тараса Шевченка. Педагогіка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.,
2015. – Вип. 1 (1). – С. 62–65. – Текст англ.

Розглянуто діяльність та педагогічні погляди Д. Л. Сергієнка,

вченого, проф. кафедри педагогіки КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Розкрито
актуальність ідей педагога щодо політехнічної освіти і трудового
виховання, зазначено доцільність їх впровадження в сучасну педагогічну
науку.

204. Research Gate визначив найцитованішого українського вченого
// Київський університет. – К., 2015. – верес. (№ 12). – С. 6.

Ним став відомий український вчений зі світовим ім’ям, член-

кореспондент НАНУ, проф. кафедри молекулярної біотехнології та

біоінформатики Інституту високих технологій КНУ ім. Тараса Шевченка
Дмитро Говорун. Непересічний дослідник та надзвичайно талановитий

ов

викладач, Дмитро Миколайович упродовж останніх років посідає почесне

Іменний покажчик

Антонович В. Б. (113), (157),

М.

Абламович И. (38)
Айсфельд О. В. 85

(159), (165), (175), (176), (201)

Андржейовський А. Л. (22)

Апрелько К. 86

Андрусишин Б. 58

Арасланова С. М. 87

ім.

На

ук

високе місце найбільш рейтингового науковця Університету.

69

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Атонович В. Б.

(100), (148),

Богданов А. (19)

Богданович Б В. (154)

Бабак М. П. (96)

Богиня Д. П. (90)

Бабишкін О. (102)

Бойко А. А. (89), (94)

Багалій І. (100)

Бойко С. В. 55

Базилевич В. (108), (129)

Братущак О (10)

Баканідзе О. 16

Бровко А. 91

Балабін В. 62

Бугров В. (92), (9), (14)

Балдецький А. А. (128)

Булавін Л 116

Балушок В. Г. (192)

Бульба Т. М. (128)

Бар’яхтар В.Г. (98)

Бунге М. Х. (55)

Барвінська П. 88

Бурега В. В. 93

Барвінський О. (19)

Бутиріна М. В. 94

Бах О. М. (23)

Бучма О. 58

Бацманова Л. 23

Валявко І. 17

Бейдик О. О. (51)

Васильєв С. (62)

Березка І. 50

Вежель Л. М. 96

Берже В. (46)

Вернигора Н. М. 64

Берлинський М. Ф. (18)

Вернигора Н. М. 97

Бессер В. Г. (22)

Винниченко І. І. (51)

Бех П. (43)

Воблий К. Г. (55)

Бехтерєв В. (164)

Вовк Т. А. 65

Бец В. А. (23), (29)

Вовк Ф. (19)

Вовкотруб Л. М. 99

Біленчук П. 59

Войтенко З. (43)

М.

Білас І. (154)

Білокінь С. (154)

Воронов В. І. 100, 101

Бобришев О. (52)

Воронова Л. К. (180)

Бобровик С. (58)

Выжевский C. (38)

Бовчалюк В. (57)

Галата С. 7

ім.

На

ук

ов

(160), (175)

70

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча
Губерський Л.

Гаранський С. 102

(122)

Гаранський С. 102

Губерський Л. В.

Гермайзе Й. Ю. (165)

(10), (15)

Гетманцев Д. (111)

Гудзь О. А. 110

Гірна Н.М. 103

Гусак О. П. 66

Глушков В. М. (132)

Данилевич В. Ю. (202)

Говорун Д М. (204)

Данильченко С. (9)

Гогоцький С. (173)

Дашкевич М. (118)

Гожик А. (92)

Дембовська Ю. 69

Голдінг В. (126)

Демуз І. 19

Гончаров О. 18

Денисенко М. (92)

Горак А. (138)

Дзюба Т. А. (112)

Горькова А. О. 104

Дідовець Ю. (52)

Гоян О. Я. (128)

Дмитренко М. 113

Гривинський Р. 11

Добжанський Ф. Г. (23)

Григоренко О. П. 105

Добоні М. 57

Гримич М. В. 106, (192)

Довгань К. (154)

Грицай Я С. (147)

Довнар-Запольський

Гриценко О. (122)

(160)

Грінченко Б. Д. (178)

Дорошенко Д. (19)

Гродзинський М. Д. (50)

Дорошко М. (124)

Грот М. Я. (33), (164)

Драгоманов М.

(92), 109,
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Актуальні питання масової комунікації. – К.,
2011. – Вип. 12.

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. – Чернівці,
2015. – № 2 (6).

Антиквар. – К.,

2013. – № 9 (76) : Polska sztuka в Украине.

Бізнес Інформ. – Х.,
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Додаток
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Дніпропетровськ,
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2015. – Т. 23, № 1.

Вісник Інституту археології. – Львів,
2014. – Вип. 9.

Біологія. – К.,

М.

2015. – Вип. 1 (69).

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Історія. – К.,
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Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Педагогіка. – К.,

2015. – Вип. 1 (1).
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2014. – № 1/2 (36/37).
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Історико-правовий часопис. – Луцьк,
2015. – № 1 (5).

Історична панорама. Спеціальність “Історія”. – Чернівці,
2014. – Вип. 18.

Історія науки і техніки. – К.,
2015. – Вип. 6.
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2015. – № 1, 2016 р., 1 кв.
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Кореспондент. – К.,

2015. – № 46 (687), 20 нояб.
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2015. – Вип. 7.
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Медична психологія. – Х.,

2015. – Т. 10, № 3 (39).
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2015. – Вип. 13.

М.
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Науковий вісник Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. – Миколаїв,
2015. – № 2 (15).

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки. Біологічні науки – Луцьк,
2014. – № 13 (290).

Науковий вісник Чернівецького університету. Географія . – Чернівці,
2015. – Вип. 762/763.

Наукові записки з української історії. – Переялав-Хмельницький,
2015. – Вип. 36.

Наукові записки Інституту журналістики. – К.,
2009. – Т. 36; Т. 37.
2010. – Т. 40.

2011. – Т. 42; Т. 44;Т. 45.
2012. – Т. 47.

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.,
2014. – № 4/5 (72/73).

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. –

ов

Львів,

2012-2013. – Вип. 13/14.

Науково-технічна інформація. (НТІ). – К.,

Образ. – К.,

М.

2010. – Вип. 11.

Освіта. – К.,

2016. – 6–13 січ. (№ 1/2).

Освіта України. – К.,

2016. – 18 січ. (№ 1/2).
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Офіційний вісник Президента України. – К.,

2015. – № 23 (329), – № 26 (332); № 27 (333)

Педагогіка і психологія .– К.,
2015. – № 4 (89).

Післядипломна освіта в Україні. – К.,
2015. – № 2 (37).

Право України. – К.,

2015. – № 9; № 11.

Практична філософія. – К.,
2015. – № 3 (57).

Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. – Дніпропетровськ,
2014. – Вип. 12.

Психологія і особистість. – К. ; Полтава,
2015. – № 2 (8), ч. 2.

Світогляд. – К.,

2015. – № 6 (56).

Сіверщина в історії України. – К. ; Глухів,
2014. – Вип. 7;
2015. – Вип. 8.

ов

Славяноведение. – М.,
2015. – № 6.

Слово і час. – К.,

Слово Просвіти. – К.,

М.

2016. – 14–20 січ. (№ 2); 11–17 лют. (№ 6); 3–9 берез. (№ 9).

Спецвипуск газети "Освіта України". – К.,
2016. – № 2.

Стиль і текст. – К.,

2010. – Вип. 11;
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2011. – Вип. 12.

Сторінки історії. – К.,

2009. – Вип. 28;

2009. – Вип. 29;
2010. – Вип. 31.

Стратегія розвитку України. – К.,
2015. – № 1.

Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К.,
2011. – № 44.

Труди Київської Духовної Академії. – К.,

2015. – № 23. Ювілейний збірник.

Україна молода. – К.,

2016. – 27 січ. (№ 11).

Українознавчий альманах. – К.,
2014. – Вип. 17.

Українське журналістикознавство. – К.,
2011. – Вип. 12.
2012. – Вип. 13.

Українське слово. – К.,

ов

2016. – 6–9 січ. (№ 1/2); 27 січ.–2 лют. (№ 4).

Український історичний журнал. – К.,
2015. – № 5 (524).

2015. – № 49 (421), 11–17 груд.

М.

2015–2016. – № 51/52 (423/424), 25 груд.–14 січ. 2016.

Український фізичний журнал. – К.,
2015. – Т. 60, № 8.

Український часопис міжнародного права. – К.,
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Урядовий кур’єр. – К.,

2015. – 12 груд. (№ 233)

2016. – 16 січ. (№ 9); 10 лют. (№ 26)

Факты и комментарии. – К.,

2016. – 5 марта (№ 42).

Філософія. Культура. Життя. – Дніпропетровськ,
2015. – Вип. 42.

Юридична газета. – К.,

2016. – 23 лют. (№ 8).

Юридична Україна. – К.,
2015. – № 6.
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М.
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2015. – № 2 (5).
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