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Київський

університет

на

шпальтах

періодичних

видань :

щоквартальний науково-аналітичний огляд / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка,
Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Інформ.-бібліогр. від. ; наук. ред. д-р наук з

соціальних комунікацій О. О. Сербін ; за заг. ред. І. І. Тіщенко ; упоряд.
Н. В. Кошлякова. – [Київ : б. в.], 2017. – 2016, № 11/12 (листопад–грудень). –
121 с.

Науково-аналітичний огляд статей з історії та сьогодення Київського
університету, упорядкований з поточних надходжень до бібліотеки
періодичних видань та матеріалів конференцій.

Даний випуск призначений для науковців, студентів, працівників

М.

ім.

На

ук

ов

системи освіти і бібліотекарів.
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Офіційні матеріали

1.

Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти :

указ Президента України від 29 липня 2016 р. № 315/2016 // Офіційний
вісник Президента України. – К., 2016. – № 21. – С. 26–29.

До складу Комітету також увійшли: ректор КНУ імені Тараса

Шевченка, голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України
Л. В. Губерський та завідувач кафедри системного аналізу та теорії

прийняття рішень КНУ, президент громадської організації "Академія наук
вищої школи України" О. Г. Наконечний.

2.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди

Дня працівників освіти : указ Президента України від 1 жовтня 2016 року
№427/2016 // Освіта. – К., 2016. – 28 верес.–5 жовт. (№ 41/42). – С. 1.

За значний особистий внесок у розвиток національної освіти,

підготовку

кваліфікованих

фахівців,

багаторічну

плідну

педагогічну

діяльність та високий професіоналізм почесне звання "Заслужений

працівник освіти України" присвоєно Данилюку Івану Васильовичу – деканові
КНУ імені Тараса Шевченка.

3.

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів

України студентам вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету

ов

Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 863-р // Урядовий кур’єр. – К.,
2016. – 13 груд. (№ 234). – С. 9.

Стипендію призначено Хміль Тетяні Михайлівні, студентці КНУ

імені Тараса Шевченка.

ук

4.

Про

призначення

стипендій

Президента

України

переможцям VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та

М.

студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ Президента України від
8 листопада 2016 р. № 493/2016 // Офіційний вісник Президента України. –

Переможцем конкурсу став Добруцький Андрій – курсант КНУ імені
Тараса Шевченка.

ім.

На

К., 2016. – № 31 (364). – С. 25–26.
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5.

Про присудження премій Президента України для молодих

вчених 2016 року : указ Президента України від 17 листопада 2016 р.
№ 509/2016 // Урядовий кур’єр. – К, 2016. – 22 листоп. (№ 219). – С. 10.

Премії Президента України для молодих вчених 2016 року також
присуджено науковцям КНУ імені Тараса Шевченка: за роботу "Керування
динамікою

електромагнітних

збуджень

в

надпровідних

та

магнітних

наноструктурах зі складною геометрією" – кандидатові фізико-математичних

наук Попову Максиму Олександровичу; за роботу "Плазмове та плазмово-

каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ" – кандидатові фізикоматематичних наук, завідувачеві сектору Недибалюку Олегу Анатолійовичу; за

роботу "Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших

захворювань органів травлення" – кандидатові біологічних наук Прибитько Ірині
Юріївні, асистентові Береговому Сергію Михайловичу.

Загальні праці

6.

"Блокбастери"

народжуються

в

КНУ

// Київський

університет. – К., 2016. – Листоп. (№ 10). – С. 1, 3.

Університет відкритий для реалізації цікавих проектів – довів перший

Фестиваль інновацій КНУ імені Тараса Шевченка, який пройшов 16–
18 листопада

2016 року.

Переможці

конкурсів

наукових

проектів

і

ов

стартапів Фестивалю зможуть представити свої розробки в ефірі каналу
«1+1». Конкретні інвестори готові вкладати у них кошти задля доведення

лабораторних зразків до ринкового продукту і виходу університетських
розробок на національний та міжнародний ринки.

ук

7.

Від теорії до практики один крок // Київський університет. – К.,

М.

На кожному з Днів відкритих дверей, що пройшли на більшості

факультетів та інститутів КНУ імені Тараса Шевченка, потенційні
абітурієнти могли дізнатися чимало цікавого і обрати напрямок собі до
вподоби.

ім.

На

2016. – Груд. (№ 11). – С. 4.
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8.

Враження

року

/ Д. Лібов,

В. Щербина,

Ж. Панченко,

Д. Сидоренко, І. Мельник // Київський університет. – К., 2016. – Груд.
(№ 11). – С. 3.

Співробітники, студенти КНУ імені Тараса Шевченка підводять

особисті підсумки року, що минає.

9.

Галата С. Коли українці – попереду світу / С. Галата // Освіта

України. – К., 2016. – 31 жовт. (№ 43). – С. 13.

Про видатного економіста, громадського діяча та мецената Богдана

Гаврилишина. Згадуються його зустріч зі студентами КНУ імені Тараса
Шевченка.

10.

Гаращук О. Інноватика в освіті – шлях до її якості, досвід

США / Олена Гаращук, Віра Куценко // Вісник Національного університету
"Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу : зб.
наук. пр. – Л., 2015. – № 831. – С. 41–50.

Розкривається сутність інноватики, основні напрями інноваційної

діяльності. Подається взаємозв’язок розвитку науково-технічного прогресу
та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, наводиться в цьому

аспекті досвід США щодо розвитку дослідницьких і підприємницьких
університетів. "...Знаменитий в усьому світі Гарвардський університет має

ов

річний бюджет 36,9 млрд. дол. Для порівняння: бюджет Київського

національного університету ім. Т. Шевченка у 2012 р. становив 911,8 млн.
грн".

11.

Губерський Л. В.

Вітання

ректора

/ Л. В. Губерський

ук

// Київський університет. – К., 2016. – Груд. (№ 11). – С. 2.

Вітання колективу КНУ імені Тараса Шевченка із прийдешнім Новим

12.

М.

2017 роком та Святом Різдва Христового від ректора Леоніда Губерського.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

На

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України. – К.,

ім.

2016. – 7 листоп. (№ 44). – С. 15.
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13.

Кіт Л. Мова – це стильно / Л. Кіт // Київський університет. – К.,

2016. – Листоп. (№ 10). – С. 2.

"Україна на зламі тисячоліть" – тема цьогорічного радіо-диктанту,

який у черговий раз об’єднав українців навколо рідного слова та вкотре

довів, що українська мова – це стильно, українська мова – сучасна.
Всеукраїнський радіо-диктант національної єдності у День української

писемності та мови зібрав у стінах аудиторії імені М. Максимовича
студентів, викладачів, співробітників КНУ імені Тараса Шевченка і просто
охочих долучитися до популярного флешмобу.

14.

Кіт Л. Чоловіча справа – захищати / Л. Кіт // Київський

університет. – К., 2016. – Жовт. (№ 9). – С. 4.

У серпні 2014 року в фойє Головного корпусу Університету з’явився

плакат із зображеннями перших добровольців – вихованців КНУ, які
боронять країну на Сході. Серед них – Олександр Приходін, нині
співробітник групи технічних засобів НМЦ організації навчального процесу.

15.

#КНУ дайджест подій // Київський університет. – К., 2016. –

Жовт. (№ 9). – С. 2, 3.

КНУ посів позицію 801+ у рейтингу світових вищих навчальних

закладів

Times Higher Education World University Rankings (2016-2017);

21 жовтня

–

Ректор

Університету

академік

Леонід

Губерський

ов

нагороджений медаллю Національної академії педагогічних наук України
«Володимир

Мономах»;

21 жовтня

–

відкриття

Центру

кримськотатарської мови і літератури та лабораторії сучасних технологій

усного перекладу в Інституті філології; 19 жовтня – Студентський

електронних

КНУ

презентував

виборів

до

інноваційний

органів

проект

студентського

впровадження

самоврядування

М.

Університету. Учасниками цікавої дискусії стали: заступник Міністра
освіти і науки України Роман Греба, ректор Леонід Губерський, проректор з
науково-педагогічної роботи (виховна робота)В’ячеслав Шамрай, директор
Центру комунікацій Олена Добржанська, керівник відділу по роботі зі
студентами

Віктор

ім.

На

ук

парламент

Собко,

представники
9
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«Електронна демократія»; 19 – 21 жовтня – ХІІ міжнародна наукова
конференція

«Електроніка

та

прикладна

фізика»

радіофізики,

електроніки

та

комп’ютерних

на

систем

факультеті

за

участю

представників провідних міжнародних та українських компаній, які
працюють у дослідницькій та виробничій галузі електроніки, комунікаційних

систем та інформаційних мереж; 12–14 вересня – VIII Міжнародна
конференція «Біоресурси і віруси» на базі ННЦ «Інститут біології». До

участі в заході долучилися провідні вірусологи з України, Білорусі, Грузії,

Іспанії, Молдови, США, Чехії та Швеції; 12 жовтня – вшанування
студентів, викладачів і співробітників – учасників АТО та волонтерів із

нагоди Дня Захисника України у Мистецькому салоні; 11–13 жовтня –
Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки вищих навчальних
закладів:

досвід

та

перспективи»

у

Науковій

бібліотеці

імені

М. Максимовича; 11 жовтня – круглий стіл «Відповідальність за злочини
проти міжнародного права в контексті збройного конфлікту на території

України» в Інституті міжнародних відносин; 10–11 жовтня – німецькопольсько-український семінар «Людська гідність у праві Німеччини, Польщі

та України» у рамках програми Міністерства закордонних справ ФРН на

базі Центру німецького права та Центру польського права КНУ; 10 жовтня
– міжнародна конференція «Кореєзнавство у Східній Європі: сучасність і
за

ов

перспективи»

Республіки Корея
чемпіонат

КНУ

підтримки

Надзвичайного

і

Повноважного

Посла

Лі Янг Гу в Інституті філології; 9 жовтня – ІІІ

серед

науково-педагогічних

працівників

з

більярду

«Динамічна піраміда»; 8–14 жовтня – міжнародна школа-конференція з

Інституту високих технологій КНУ за підтримки центру з вивчення
явищ

(SPICE)

університету

Майнца.

Серед

120 учасників

М.

спінових

конференції – керівники провідних дослідницьких груп світу у галузях
спінтроніки, квантових обчислень, новітніх матеріалів; 7 жовтня –
Генеральний директор Міжнародної організації з міграції Вільям Лейсі Свінг
виступив перед студентами з лекцією «Впорядкована міграція в безладному

ім.

На

ук

проблем нанонауки та квантового транспорту «nanoQT-2016» на базі
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світі»; 7 жовтня – осінній Шевамаркет – благодійний ярмарок для
допомоги студентам Університету, які беруть участь у бойових діях на

Сході України; 6 жовтня – Президент України Петро Порошенко зустрівся

зі студентами-істориками київських вишів у КНУ Зустріч була присвячена

150-річчю з дня народження Голови Центральної Ради УНР (1917–
1918 років), видатного історика Михайла Грушевського; 5 жовтня – перше

заняття «Університету юних правознавців», організованого за ініціативою
юридичного факультету, зібрало в стінах КНУ понад сотню школярів;

4 жовтня – міжнародна науково-практична конференція «Голодомор 1932 –
1933 років: втрати української нації» у Червоному корпусі КНУ; 3–
7 жовтня – «Тиждень права» в Університеті: зустрічі з юристами

(практиками й теоретиками) у різних галузях права; 3 жовтня – мітингреквієм студентів і викладачів Інституту філології на вшанування пам’яті
студента-японіста

Святослава

Горбенка

–

захисника

Донецького

аеропорту; 3 жовтня – зустріч представників Студентської гвардії КНУ з
військовим кореспондентом «The Daily Signal» Ноланом Петерсоном;

30 вересня – заходи з нагоди Дня ветерана: розширене засідання Ради

ветеранів КНУ, вітання ректора Леоніда Губерського, вручення грамот,
святковий виступ гурту «Роксоланія», Ветеранська хода та покладання

квітів до пам’ятних знаків Університету; 29 вересня – конференція,

ов

присвячена 160-річчю від дня народження Івана Франка «Титан духу і чину»

в Інституті філології за участі представників навчальних закладів України,
Грузії та Польщі. Завітав на пленарне засідання й онук Івана Франка Роланд

Тарасович; 27 вересня – ректор Леонід Губерський прийняв Надзвичайного і

27 вересня – ректор КНУ відкрив реконструйовану аудиторію на

М.

факультеті комп’ютерних наук і кібернетики. Утеплена, обладнана
сучасними технічними засобами, вона здатна вмістити 220 осіб і готова
для проведення навчальних занять, велелюдних конференцій, круглих столів і
зборів; 27 вересня – презентація літературного альманаху «Мова неба» в
Інституті філології. До видання ввійшли поезія і проза 25 авторів, серед

ім.

На

ук

Повноважного Посла Турецької Республіки в Україні Йонета Джана Тезеля;
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яких студенти і випускники Інституту, чия творчість перекладена

письменниками Грузії та викладачами Тбіліського університету; 26 вересня
– зустріч студентів КНУ з членами Нагородної ради недержавної нагороди

Народний Герой України; 14–19 вересня – українсько-польська міжнародна
конференція «Класичний університет у контексті викликів епохи»,

організована КНУ спільно з Міністерством освіти і науки України, Спілкою
ректорів ВНЗ України, Національною радою науки та вищої освіти Польщі.

До участі у конференції долучилися понад 120 учасників із 12 провідних
університетів України та 5 найбільших університетів Польщі.
16.

#КНУ дайджест подій // Київський університет. – К., 2016. –

Листоп. (№ 10). – С. 2, 3.

23 листопада – Президент Спілки ректорів ВНЗ України, ректор

КНУ Леонід Губерський і Президент Конференції чеських ректорів

професор Томаш Зіма підписали Угоду про співробітництво; 23 листопада –
Меморандум про взаємодію між КНУ та громадським об'єднанням

"Бастіон" підписали проректор із науково-педагогічної роботи Володимир
Бугров та координатор ГО МІК "Бастіон", народний депутат України

Дмитро Тимчук; 21 листопада – у День Гідності та Свободи круглий стіл
"Революція гідності: виклики і перспективи" зібрав усіх охочих поділитися

думками й почути оцінки учасників тих подій; 17–19 листопада – КНУ взяв

ов

участь у Міжнародній спеціалізованій виставці "Освіта та кар’єра – 2016",

що пройшла в "Українському домі"; 17 листопада – початок циклу науковопопулярних лекцій для школярів на факультеті радіофізики, електроніки та

комп'ютерних систем; 17 листопада – щорічний конкурс "Веселка країн" в

країн світу; 16–18 листопада – фестиваль інновацій КНУ; 16 листопада –

М.

ректор Леонід Губерський виступив на парламентських слуханнях на тему
"Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні"; 14–
15 листопада – у Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом студенти,
викладачі й співробітники КНУ змогли перевірити рівень цукру у крові
методом скринінгу; 10 листопада – День правничої кар'єри в Головному

ім.

На

ук

ІМВ ознайомив усіх гостей та учасників із культурою та традиціями різних
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корпусі КНУ, організований юридичною клінікою "Pro bono", показав

студентам можливості стажування і працевлаштування. Учасниками

заходу стали відомі українські та міжнародні юридичні фірми; 9 листопада
– ректор КНУ Леонід Губерський і ректор Національної академії Служби
безпеки України Сергій Кудінов підписали

Договір про співпрацю між

нашими вишами; 9 листопада – у День української писемності та мови
студенти, викладачі та співробітники КНУ долучилися до написання

Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності; 9 листопада –
відкрита лекція професора Олександра Пономарева "Українська мова в
Україні і в світі" в Інституті журналістики; 8–11 листопада – тиждень
Інституту філології з нагоди його 15-річчя: зустрічі з випускниками, наукові
читання, ярмарки, літературні вечори, екскурсія "Ніч у корпусі";
8 листопада

–

Конференція

трудового

колективу

Університету.

Обговорювали доповнення до Статуту КНУ та Постанову Кабінету

Міністрів України щодо раціонального використання державних коштів; 4–
5 листопада – Перший Всеукраїнський форум "Дискримінація в Україні: від
усвідомлення до протидії" в КНУ, організований Уповноваженою Верховної
Ради України з прав людини, Офісом Ради Європи в Україні та нашим
Університетом;

3 листопада

–

II Всеукраїнська

науково-практична

конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в

ов

контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів". Відкрив роботу

конференції виступ ректора Леоніда Губерського; 2 листопада – делегація

Глобального університету імені О. П. Джіндала (Індія) відвідала КНУ.
Меморандум про взаєморозуміння між двома університетами підписали

Сані; 31 жовтня–4 листопада – щорічний тиждень тюркських мов в

М.

Інституті філології; 31 жовтня – зустріч із заслуженим лікарем і народним
депутатом України Ольгою Богомолець на тему медичного страхування в
Україні; 28 жовтня – Рада ветеранів університету з нагоди відзначення 72-ї
річниці визволення України від нацистських загарбників заклала клумбу
пам'яті в Ботанічному саду імені академіка О. Фоміна; 8 жовтня –

ім.

На

ук

проректор із науково-педагогічної роботи Петро Бех та доктор Сенджіва
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Меморандум про розширення співпраці між КНУ та компанією Huawei
Ukraine, відомим у світі експортером обладнання та послуг для мережевих і
комунікаційних технологій, підписали в урочистій атмосфері ректор КНУ

Леонід Губерський та директор "Huawei Ukraine" Чжоу Хаодзе; 23 жовтня
– VIІ Чемпіонат КНУ з більярду "Вільна піраміда" у більярдному клубі
"Променада". У командному заліку восьмий раз поспіль чемпіоном стала

команда Військового інституту; 27–30 жовтня – перший в Україні
соціологічний батл на факультеті соціології, на якому студенти змагалися

у креативності та інноваційності; 27 жовтня – профорієнтаційний захід
"Географічні професії: шлях до успіху" на географічному факультеті. У

відкритті взяв участь проректор із науково-педагогічної роботи Володимир
Бугров; 27 жовтня – лекція легендарного журналіста, автора книги
"Аеропорт" Сергія Лойка "Військова журналістика. Яка вона насправді" у

Червоному корпусі університету; 25–27 жовтня – КНУ нагороджено

дипломом лауреата І ступеня у номінації "Інновації з інтенсифікації
міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури" та

дипломом за активну участь в інноваційній освітній діяльності на Восьмому
міжнародному форумі "Інноватика в сучасній освіті" у Київському Палаці

дітей та юнацтва. Подяки отримали ректор КНУ Леонід Губерський за
впровадження інноваційних технологій для підвищення якості освітнього

ов

процесу та проректор із науково-педагогічної роботи Володимир Бугров за

активну діяльність із упровадження інноваційних наукових і навчальновиховних проектів в освітню практику; 25–26 жовтня – міжнародна
наукова

конференція

діалог",

і

присвячена

сучасний

15-річчю

світ:

міжмовний

Інституту

та

філології;

25 жовтня – Павло Шеремета, екс-міністр економічного розвитку та

М.

торгівлі України, прочитав лекцію "Співвідповідальність задля спільного
прориву" у Школі лідерства та підприємництва Наукового парку "Київський
університет імені Тараса Шевченка"; 25 жовтня – літературна зустріч із
письменником, журналістом, лауреатом Шевченківської премії Мирославом

ім.

На

ук

міжкультурний

"Україна
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Дочинцем в Інституті філології; 25 жовтня – фестиваль українського слова
та мовної комунікації "Стиль-М-К-Фест" в Інституті філології.

17.

#КНУ дайджест подій // Київський університет. – К., 2016. –

Груд. (№ 11). – С. 3.

КНУ увійшов у топ-10 навчальних закладів світу за рівнем підготовки

висококваліфікованих програмістів (за дослідженням аналітиків сайту

HackerRank). 15 грудня – КНУ отримав відзнаку «Найпродуктивніший
університет за кількістю публікацій» на церемонії «Лідер науки України:

Web of Science Award 2016». Науковці Інституту високих технологій КНУ
Дмитро Говорун та Ольга Броварець удостоєні нагороди «Вчений України.
За надзвичайні досягнення» (Молекулярна біологія (як колектив учених);

13 грудня – благодійна вистава «Блокпост Україна» театру української
традиції «Дзеркало» в актовій залі Головного корпусу. Кошти, зібрані під

час вистави, передали дітям героїв, які загинули в АТО; 12 грудня –
благодійний бал-маскарад у приміщенні КМДА, ініційований Студентським

парламентом КНУ; 12 грудня – концерт стародавньої музики Хорея
Козацька у Мистецькому салоні. Прозвучали зразки пісенної творчості

бароко, пам’ятки романтизму, пісні про визвольні змагання та сучасні

мелодії; 10 грудня – перший Всеукраїнський IT-хакатон на факультеті

комп’ютерних наук та кібернетики. 8-9 грудня – День народження

ов

відсвяткували на механіко-математичному факультеті: прес-конференція
викладачів, інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», інтерактивні та ділові

ігри з бізнес-аналітики; 7 грудня – соціально-освітній проект «Ті, що
вражають» завершився виступами зіркових спікерів у Червоному корпусі

публічна дискусія «Дороговкази свободи» за участі істориків та експертів з

М.

Чехії, Польщі та України про значення політики національної пам’яті для
демократії (у залі засідань Вченої Ради); 6 грудня – міжнародний круглий
стіл «На лінії розлому: як цінувати мир у час війни?», ініційований
факультетом соціології; 5 грудня – в КНУ вітали військовослужбовців,
учасників бойових дій на Сході, ветеранів, молодих воїнів і майбутніх

ім.

На

ук

КНУ. Тур, присвячений 20-річчю ТСН, охопив 7 міст України; 7 грудня –
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офіцерів, волонтерів, медиків і капеланів з 25-ю річницею Збройних Сил
України; 2 грудня – доцента кафедри фольклористики Інституту філології,

активну волонтерку Олесю Наумовську нагороджено медаллю 28-ої окремої

механізованої бригади ЗСУ «За службу»; 1 грудня – ректор Леонід
Губерський та голова Громадської організації “Електронна демократія”

підписали Меморандум про співпрацю; 30 листопада – зустріч ректора

Леоніда Губерського, директора Наукової бібліотеки Олега Сербіна та
начальника НДЧ Ганни Толстанової з представниками всесвітньовідомого
видавництва
співпрацю;

Elsevier.

Обговорювали

30 листопада

–

підготовку

«Концерт

меморандуму

дуетів»

(вокальна

про

та

інструментальна музика) у Мистецькому салоні КНУ; 29 листопада –
журналісти різних країн дискутували на тему «Якісна журналістика в час

війни та кризи – між пропагандою та звинуваченнями в брехні» у залі Вченої
Ради; 27 листопада –

Міжнародна науково-практична конференція

«Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє», присвячена пам’яті

Сергія Жукова, у ВІКНУ; 25 листопада – мітинг-реквієм і запалення свічки
пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років у Червоному корпусі.

18.

Коваль Р. "Полтавець" воював у батальоні "Донбас" / Р. Коваль

// Незборима нація. – К., 2016. – Листоп. (ч. 11). – С. 3.

Студенти КНУ імені Тараса Шевченка Антон Цедик і

ов

Святослав Горбенко загинули на Донбасі як герої. Їх іменами названі
аудиторії Університету, де вони навчалися.
19.

Нобелівська лауреатка в КНУ // Київський університет. – К.,

ук

2016. – Верес. (№ 7). – С. 2. – Дайджест.

Нобелівський лауреат з літератури за 2015 рік Світлана Алексієвич

уперше після присудження премії відвідала Україну. У рамках візиту

20.

М.

письменниця виступила з лекцією у КНУ імені Тараса Шевченка.

Проект зібрав небайдужих // Київський університет. – К.,

ім.

На

2016. – Верес. (№ 7). – С. 2. – Дайджест.
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З нагоди Дня захисника України в Університеті відбулася прем’єра

благодійного мистецького проекту «Наш Шевченко», який об’єднав зусилля
діячів науки, культури, політики, благодійних фондів та організацій різних

рівнів для збору коштів на забезпечення 46-го батальйону спецпризначення,
у складі якого воює студент історичного факультету КНУ імені Тараса
Шевченка Артем Новіков.

21.
стратегія

Сакаль-Лісніченко Л. «Вік живи – вік учись», або незмінна

успіху

від

Євгена

Глібовицького

/ Л. Сакаль-Лісніченко

// Київський університет. – К., 2016. – Жовт. (№ 9). – С. 6.

З початком нового навчального року Університет поринув у бурхливе

науково-просвітницьке та культурне життя. Різноманітні події та заходи
– конференції, лекції, зустрічі, школи, майстер-класи, концерти, фестивалі
та виставки – те, без чого сьогодні важко уявити саморозвиток та

самовдосконалення. На одному з таких заходів пройшла лекція Євгена
Глібовицького – журналіста, політолога, експерта з довготермінових
стратегій,

учасника

Несторівської

групи,

відомого

інтелектуала

сучасності – «Як придумати Україну у світі, який придумали раніше?».

22.

Сидоренко Д.

День

гідного

громадянина

/ Д. Сидоренко

// Київський університет. – К., 2016. – Жовт. (№ 9). – С. 4.

Другий рік поспіль 14 жовтня у КНУ імені Тараса Шевченка як і по

ов

всій Україні, святкують День захисника України, який символізує
нерозривний

зв’язок

усіх поколінь

захисників

України:

від

княжих

дружинників Русі-України, січовиків Запоріжжя, героїв Крут, воїнів УПА –
до тих українців, які боролися проти нацизму в лавах Червоної армії. Але

учасниками нинішньої війни за нашу незалежність. Урочисті заходи з

М.

ушанування їхнього бойового подвигу пройшли на факультетах та в
інститутах КНУ. З нагоди свята Рада ветеранів війни та праці спільно з
музеєм історії Університету організувала поїздку історичними місцями
Черкащини. Проводив екскурсію доцент історичного факультету, учасник
АТО Олександр Надтока. У Науковій бібліотеці імені М. Максимовича

ім.

На

ук

найбільше День захисника України пов’язаний із сучасними героями –
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пройшла тематична виставка «Незгасаючий вогонь Безсмертя», а у ВІКНУ
– експозиція військово-історичного фотопроекту батальйону «Донбас».
12 жовтня

захисників

тепло

вітали

у

Мистецькому

салоні

члени

університетської родини. Від імені адміністрації КНУ проректор з науковопедагогічної роботи В’ячеслав Шамрай висловив слова вдячності та вручив
Грамоти за мужність і патріотизм викладачам і співробітникам

Університету, офіцерам і курсантам ВІКНУ та волонтерам, які сьогодні
активно допомагають армії.

23.

Сорока В. Екосистема з єдиними цінностями. Законопроект

"Про освіту" дає бачення цілісної системи та допоможе подолати ключові
проблеми / В. Сорока // Освіта України. – К., 2016. – 12 груд. (№ 49). – С. 12.

Про можливості, які відкриває новий Закон "Про освіту", що нині

готується до другого читання, нещодавно обговорили в Українському
кризовому медіа-центрі. Представники вишів одностайно висловилися про

те, що законопроект дає бачення того, яким бути українській освіті, і є
рухом у потрібному напрямі. Про досвід "профілізації" в КНУ імені Тараса

Шевченка розповів проректор з науково-педагогічної роботи Володимир
Бугров.

24.

Уложенко В. М. Правові засади становлення дослідницьких

університетів в Україні / В. М. Уложенко // Часопис Київського університету

ов

права. – К., 2016. – № 2. – С. 128–133.

Надано характеристику університетів як одного з провідних типів

вищих

навчальних

закладів.

Проаналізовано

практику

набуття

вітчизняними вищими навчальними закладами статусу дослідницького
протягом

2009–2016

років.

"...у

Концепції

освітньої

діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

М.

на період до 2019 року, схваленій Вченою радою університету 6 жовтня
2014 р., цей провідний сучасний науково-навчальний центр України
визначено як багатогалузевий класичний університет дослідницького типу,
основними завданнями якого є освітня, науково-дослідницька та інноваційна
діяльність".

ім.

На

ук

університету
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25.

Я є, я справжній, я – живий! // Київський університет. – К.,

2016. – Груд. (№ 11). – С. 4.

Потреба бути почутим і побаченим покликала містера Yeti до стін

Червоного корпусу. Поблукавши парком Шевченка й не зустрівши там

розуміння перехожих пізньої післяобідньої пори грудня 2016 року він
відчинив масивні двері Головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка в надії

на тепло й увагу. І тут отримав їх сповна! Перформанс було оцінено. Хто,
як не студенти найкращого Університету країни можуть зігріти й

зрозуміти, та навіть власним обідом поділитися за щастя пригорнутися до
велетенської загадкової постаті.

Освітня та методична діяльність

26.

Вибори керівництва НАЗЯВО // Освіта України. – К., 2016. –

31 жовт. (№ 43). – С. 5.

21 жовтня у Національній академії мистецтв України відбулися

вибори голови та заступників голови агентства. За результатами

голосування головою обрано С. Храпатая, д-ра фіз.-мат. наук, доц. кафедри
КНУ імені Тараса Шевченка.

27.

Деякі

питання

діяльності

Національного

агентства

із

забезпечення якості вищої освіти // Офіційний вісник України. – К., 2016. –

ов

№ 70. – С. 7–14.

До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої

освіти також увійшли представники КНУ імені Тараса Шевченка: завідувач

кафедри геофізики, д-р геолог. наук, проф. С. А Вижва, академік-секретар

ук

відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук,

28.

М.

проф. кафедри цивільного права, д-р юрид. наук, проф. Н. С. Кузнєцова.

Пряма

мова

/ В. Кириленко,

Т. Скорик,

Л. Губерський,

Г. Труханов, В. Головінов, Ю. Безвершенко, О. Ворона ; шпальти підготував

ім.

На

Дмитро Шулікін // Освіта України. – К, 2016. – 21 листоп. (№ 46). – С. 9.
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Парламентські слухання на тему: "Про стан

та проблеми

фінансування освіти і науки в Україні".

Рейтинги

29.

2016-й: запам’ятаємо його таким // Київський університет. – К.,

2016. – Груд. (№ 11). – С. 6.

Серед важливих подій 2016 р. є звістка про те, що КНУ імені Тараса

Шевченка посів позицію 801+ у рейтингу світових вищих навчальних
закладів

Times Higher Education World University Rankings (2016-2017),

уперше потрапив до Шанхайського академічного рейтингу університетів

світу (The Academic Ranking of World Universities), посівши в ньому позицію

601(з 800-т позицій). Посів 431позицію (з 440-т позицій) у світовому
рейтингу QS World University Rankings.
30.

Демичева А. В.

Вибір

вищого

навчального

закладу

абітурієнтом: між бажанням та реальністю / А. В. Демичева // Соціологічна
наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого

столу, Дніпропетровськ, 20 квітня 2016 р. / МОН України, Дніпропетр. нац.

ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України. –
Дніпропетровськ, 2016. – С. 16–18.

ов

Рейтинг ВНЗ України за результатами вступної кампанії 2015 р.

Серед лідерів – КНУ імені Тараса Шевченка.
31.

"Місце йде за абітурієнтом": ТОП-20 ВНЗ, які збільшили

державне замовлення // Вища школа. – К., 2016. – № 9 (146). – С. 4–5.
ТОП-20

ВНЗ,

що

отримали

найбільшу

кількість

додаткових місць держзамовлення завдяки цьогорічному нововведенню

М.

"місце йде за абітурієнтом". Відкриває двадцятку "Львівська політехніка"порівняно з минулим роком вона отримала 498 додаткових місць, друга
позиція за КНУ імені Тараса Шевченка – 393 додаткових місця, на третій
сходинці КНЕУ ім. Вадима Гетьмана – 253 місця.

ім.

На

ук

Визначено
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32.

Опубліковано консолідований рейтинг ВНЗ України – 2016

// Хімія. – Х., 2016. – № 15/16. – С. 4.

Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2016 року

включає 269 ВНЗ III–IV рівнів акредитації, а також 7 підрейтингів ТОП-10:
«Кращі класичні університети України», «Кращі приватні ВНЗ», «Кращі

київські вузи», «Кращі вузи регіонів України», «Кращі педагогічні вузи»,

«Кращі медичні університети України», а також кращі навчальні заклади
областей України. Вихідними даними для складання консолідованого

рейтингу вищих навчальних закладів України були найбільш авторитетні

серед експертів і ЗМІ рейтинги університетів, оприлюднені 2016 року: «Топ200 Україна», «Scopus» та «Webometrics», кожен з яких використовує різні

критерії оцінювання вищих навчальних закладів. Консолідований рейтинг

підсумовує загальні рейтингові місця навчальних закладів за версією «Топ200

Україна»,

«Scopus»

та

«Вебометрикс».

За

результатами

консолідованого рейтингу, свої провідні позиції підтверджує Київський

національний університет ім. Т. Г. Шевченка, який 2016 року знову очолив
Консолідований рейтинг.

Міжнародне співробітництво

Візит делегації Батумського державного університету ім. Шота

ов

33.

Руставелі (Грузія) // Часопис Київського університету права. – К., 2016. –
№ 2. – С. 415–416.

26 квітня 2016 р. Київський університет права НАН України відвідала

центру мов та інформаційних технологій факультету освіти Батумського

М.

державного університету ім. Шота Руставелі, академіком Інженерної
академії Грузії, професором Ібраімом Дідманідзе. Предметом зустрічі було
обговорення питань співпраці в рамках уже підписаної минулого року угоди
про співпрацю. На зустрічі був присутній завiдувач кафедри системного
аналiзу та теорiї прийняття рiшень КНУ iменi Тараса Шевченка,

ім.

На

ук

делегація з Грузії на чолі з керівником направлення інформаційних технологій

21

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Президент Академії наук Вищої школи України, доктор, професор,
Олександр Наконечний.

34.

Губерський Л. В. Результативна співпраця / Л. В. Губерський

// Освіта України. – К., 2016. – 7 листоп. (№ 44). – С. 3.

У КНУ імені Тараса Шевченка було підписано Меморандум про

розширення співпраці між університетом і відомою китайською компанією

Huwei Ukraine. Його підписали ректор КНУ Леонід Губерський і директор
компанії Чжоу Хаодзе.

35.

Протидіяти агресії разом // Київський університет. – К., 2016. –

Листоп. (№ 10). – С. 4.

Меморандум про взаємодію уклали КНУ імені Тараса Шевченка та

Міжнародний інформаційний консорціум «Бастіон» під час засідання

круглого столу «Нереалізований потенціал України у протидії російській
агресії.

Формування

23 листопада

нових

2016 року.

механізмів

Меморандум

інформаційної

підписали

активності»

координатор

МІК

"Бастіон" Дмитро Тимчук та проректор Володимир Бугров. Необхідність
звернутися у питаннях захисту інформаційного простору до університетів

викликана усвідомленням того, що інформаційний фронт сьогодні для
держави не менш важливий, ніж реальний фронт на Сході.

36.

У співпраці з лідером інформаційних технологій // Київський

ов

університет. – К., 2016. – Листоп. (№ 10). – С. 2.

28 жовтня 2016 року в КНУ імені Тараса Шевченка підписано

Меморандум про розширення співпраці з одним із лідерів у галузі

інформаційно-комунікаційних технологій – компанією Huawei Ukraine. В

ук

урочистій атмосфері документ підписали ректор Леонід Губерський та
директор «Huawei Ukraine» Чжоу Хаодзе.

Успішного наукового стажування! // Київський університет. –

М.

37.

70 заявок зі всієї України надійшло на конкурс стипендій для
досвідчених науковців, який уперше провело Посольство Франції в Україні.

ім.

На

К., 2016. – Жовт. (№ 9). – С. 5.

22

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

Комісія обрала 11 лауреатів, які вже до кінця 2016 року поїдуть на наукове

стажування до провідних наукових установ Французької Республіки. З-

поміж 11 стипендіатів – кращих представників університетів та науководослідних інститутів із Києва, Львова, Тернополя, Харкова та Дніпра –

троє науковців КНУ імені Тараса Шевченка: заступник декана з наукової
роботи хімічного факультету Наталія Куцевол, доцент кафедри органічної

хімії Ольга Гордієнко та доцент кафедри ядерної фізики фізичного
факультету Олег Безшийко.
38.

Як

Ізраїль

став

інноваційною

теплицею

// Київський

університет. – К., 2016. – Верес. (№ 7). – С. 3. – Дайджест.

На початку року до КНУ імені Тараса Шевченка завітав ректор

університету міста Аріель (Держава Ізраїль) професор Міхаель Зініград.
Він прочитав блискучу лекцію про те, як перетворити технологічні
розробки на бізнес. Відомі на весь світ ізраїльські технологічні теплиці

намагалися відтворити в багатьох країнах світу, і лише тут вони мали
успіх. Суть проекту проста: держава надає науковцю гроші, готову

інфраструктуру і два роки часу на розробку ідеї. Навіть якщо результату

не буде, гроші повертати не потрібно. Навіть якщо з 10 проектів 2 будуть

успішними, результат вважатимуть добрим. Сьогодні уже 7-8 проектів з
10 дають позитивний результат, звідти така кількість стартапів в Ізраїлі.

ов

Важливо бачити перспективу, пропонувати те, на що буде попит через
20 років. Так було створено легендарний ізраїльський «Залізний купол».

ук

39.

Грицик Л.

Історія Університету

Повсякденність

студентства

Наддніпрянщини

другої половини XIX початку XX ст. в українській історіографії / Л. Грицик

М.

// Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / ПереяславХмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, кафедра історії та

ім.

На

культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 149–155.
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Соціальний портрет тогочасного студентства репрезентувався

авторами з акцентом на міжнаціональні відносини всередині студентської

корпорації у другій половині XIX ст. Національний чинник поєднувався із
віросповідним та залежав від майнового становища, факультетської
приналежності.

Особлива

увага

у

даному

контексті

приділялась

Університету св. Володимира, у якому національність студентів визначала

їх громадсько-політичну позицію, що ілюструвало переважання багатих
осіб польського походження, для яких пріоритетним заняттям була
політична діяльність.

40.

Животівська Д. Міжнародна діяльність фізико-математичних

товариств в Україні в другій половині XIX – на початку XX ст.

/ Д. Животівська // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст.
/ Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, кафедра

історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. –
С. 173–178.

”На основі звітної документації (звіти та протоколи засідань, звіти

про відрядження, щоденники міжнародних з’їздів) та періодичних видань

висвітлена міжнародна діяльність Київського фізико-математичного
товариства, Харківського математичного товариства, Новоросійського

товариства. Надзвичайно цінні джерельні відомості з даної проблематики

ов

вміщено в науковій періодиці другої половини XIX – початку XX ст., де
друкувалися протоколи засідань та річні звіти товариств, в яких
відобразилася

важлива

інформація

щодо

співпраці

із

зарубіжними

науковими та культурно-освітніми установами. Так, Київське фізико-

ук

математичне товариство видавало "Отчеты и протоколы физикоматематического общества при университете Св. Владимира”.

Клецька Т.

Історичні

М.

41.

витоки

Київської

школи

теорії

ймовірностей / Т. Клецька // Історія науки і техніки : зб. наук. пр. / МОН

На

України, Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту, Центр досліджень з іст.

ім.

науки і техніки ім. О. П. Бородіна. – К., 2016. – Вип. 8. – C. 123–129.
24

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча
М. Є. Ващенка-Захарченка було запрошено до викладання теорії

ймовірностей в Київському університеті в якості приват-доцента з
ІІ семестру 1863–1864 навчального року. Перший в Україні підручник з

теорії ймовірностей опублікував у 1878 році учень і колега ВащенкаЗахарченка професор Василь Петрович Єрмаков (1845–1922). Згадуються
вчені університету: Д. А. Граве, М. П. Кравчук, М. М Боголюбов, Й. І. Гіхман
та ін.
42.

Коваленко Т.

Зародження

еколого-правових,

земельно-

правових та аграрно-правових досліджень на юридичному факультеті

університету Святого Володимира / Т. Коваленко // Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К.,
2016. – Вип. 1. (102). – С. 18–21.

Аналізуються особливості започаткування наукових досліджень

правового та законодавчого регулювання природо-ресурсних, земельних та

сільськогосподарських відносин в кінці ХІХ – початку ХХ ст. на юридичному
факультеті Університету св. Володимира. Проведено огляд монографічних

досліджень, історико-правових праць, а також результатів роботи
Київського юридичного товариства та цивілістичного студентського
гуртка у зазначених сферах.

43.

Коломієць А. І. До національно-ідейних імплікацій історичних

ов

типів суспільної єдності у вітчизняній філософії XIX – початку XX століття
/ А. І. Коломієць // Гілея : зб. наук. пр. Історичні науки. Філософські науки.

Політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Українська

М. І. Костомаров, В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов, А. Кримський,

М.

М. С. Грушевський та ін. українські мислителі й громадсько-політичні діячі
на засадах відповідних соціально-філософських підходів формували ідейнодуховні універсуми самобутності вітчизняного національно-культурного
буття як об'єктивної передумови й основи національного самовідтворення,
буття нації на засадах її об'єднання.

ім.

На

ук

акад. наук. – К., 2016. – Вип. 113, № 10. – C. 266–270.
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44.

Комарніцький О. Партійний та комсомольський осередки і

студентство

/ О. Комарніцький

// Вісник

Київського

національного

університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2015. – Вип. 1 (124). –
С. 21–26.

Показано роботу більшовицького партійного та комсомольського

осередків Київського інституту народної освіти (соціального виховання і

професійної освіти, педагогічного інституту) у 20-30-х рр. ХХ ст., які
виконували функції провідників політики партійно-державного керівництва

у студентському середовищі. Автор доводить, що вони були одним із

визначальних факторів в організації ідеологічної роботи серед студентів –
майбутніх учителів, які мали взяти на себе функції пропагандистів

більшовицької політики і забезпечити ідеологічне виховання дітей і
підлітків у марксистсько-ленінському дусі.

45.

Кузик В.

М. Леонтовича.

Універсальні

Спроба

коди

полівекторного

"Щедрика"

аналізу

в

опрацюванні

/ В. Кузик

// Слово

Просвіти. – К., 2016. – 29–31 груд. (№ 52). – С. 8–9.

»Феноменальний успіх у Києві в Різдвяних концертах хору студентів

Свято-Володимирського університету під орудою О. Кошиця в 1916 р. <...>
став для "Щедрика" першим щаблем сходження до світової слави».

46.

Лазоренко В. В. Процес отримання звання вчителя гімназії та

ов

училища в 30-х рр. ХІХ ст. у Київському учбовому окрузі / В. В. Лазоренко
// Гілея : зб. наук. пр. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки

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

ук

2016. – Вип. 113, № 10. – C. 19–23.

Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя

47.

На

лікарів

у

М.

були складені і затверджені Радою Університету св. Володимира.

Левченко І. Наукова діяльність членів Київських об’єднань
другій

половині

ХІХ

–

початку

ХХ ст.

/ І. Левченко

ім.

// Переяславський літопис : зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім.
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Григорія Сковороди, каф. історії та культури України. – ПереяславХмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 157–165.

Товариства лікарів Київщини відіграли помітну роль у розвитку

медичної науки не в лише Російській імперії, а й далеко за її межами. Члени
товариств

систематично

заслуховували

доповіді

про

відкриття

в

теоретичній і клінічній медицині, знайомилися з новими досягненнями

медичної науки і техніки. Найактивнішим доповідачем Товариства

київських лікарів був Н. О. Хржонщевський. Українські вчені у другій
половині XIX ст. випередили багатьох зарубіжних дослідників у галузі

мікробіології, створюючі дуже важливі положення, які й сьогодні мають
велике значення. Київська школа мікробіологів формувалась всесвітньо
відомими

вченими

та

Д. К. Заболотним,

лікарями:

Г. М. Мінхом,

О. Д. Павловським.

Засновник

В. В. Підвисоцьким,
Київської

школи

мікробіологів – Володимир Костянтинович Високович (1854–1912).

48.

Максюта М. Є. Рецепції ідей громадянського гуманізму у

вітчизняній філософії другої половини XIX – першої третини XX століття
/ М. Є. Максюта, Я. Л. Мала // Гілея : зб. наук. пр. Історичні науки.

Філософські науки. Політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова,
ВГО Українська акад. наук. – К., 2016. – Вип. 113, № 10. – C. 186–192.

Суспільно–політичні ідеї вітчизняних мислителів другої половини XIX

ов

– перших десятиліть XX ст. чітко відзначені громадянсько-гуманістичною
спрямованістю,

зокрема,

в

дослідженнях

М. П. Драгоманова,

В. Б. Антоновича, М. С. Грушевського, Б. Кістяківського, започаткованих
працями представників Кирило-Мефодіївського братства.

ук

49.

Нагайко Т.

Українофільство

як

світоглядна

парадигма

М.

громадівського руху в історичному дискурсі / Т. Нагайко // Переяславський

літопис : зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія
Сковороди, каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький,

ім.

На

2016. – Вип. 9. – С. 88–96.
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Одним

з

українофільства,

ключових

стало

чинників,

створення

що

вплинули

університетів.

на

Саме

розвиток

в

їхньому

середовищі постали початки громадянства як форми суспільно-політичного
діалогу. Упродовж 1860–188 рр. студентсько-професорська інтелектуальна
громада реалізувала справу національного самоусвідомлення, підвівши її до
рівня

політичної

конкуренції.

Згадуються

праці

В. Антоновича,

М. Костомарова, М. Зібера.

50.

Нестеренко Л. Б.

Розвиток

науки

фінансового

права

в

Київському університеті Святого Володимира / Л. Б. Нестеренко // Науковий

вісник Чернівецького університету. Правознавство : зб. наук. пр. – Чернівці,
2015. – Вип. 765. – С. 31–34.

На прикладі діяльності Київського університету cв. Володимира

простежено становлення вітчизняної фінансово-правової науки в XIX ст. у
взаємозв'язку з фінансовою наукою та політичною економією. Перевага на

юридичному факультеті університету була віддана праву Російської імперії.
Правнича освіта засновувалася на вивченні діючого законодавства, зокрема

фінансового, що відповідало політиці Миколая I. За таких умов в
університеті

розпочали

В. А. Незабитовський,

свою

наукову

Г. О. Цвєтков,

та

викладацьку

Е. А. Шварц,

діяльність

М. Х. Бунге,

М. П. Яснопольський, М. М. Цитович.

Осіння Н. В. Дисертації вчених-геологів та гірників України

ов

51.

XIX – початку XX ст. (історико-книгознавчий та бібліографічний аналіз)

/ Н. В. Осіння // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук.

конф., Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім.

ук

В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ.

М.

”В Київському університеті св. Володимира на окрему увагу

заслуговують дисертаційні праці К. М. Феофілактова, П. Я. Армашевського,
В. Ю. Тарасенка,

А. С. Роговича,

П. А. Тутковського,

В. І. Лучицького,

В. М. Чирвинського. Еволюцію й трансформацію дисертацій ХIХ – початку

ім.

На

центрів академій наук – членів МААН [та ін.]. – К., 2015. – Ч. 2. – С. 209–212.
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ХХ ст. можна побачити на прикладі праць цих вчених. Якщо дисертації
К. М. Феофілактова були представлені десятками сторінок, то праці

П. Я. Армашевського, П. А. Тутковського та В. І. Лучицького мають від
400 до 700 сторінок. Розширилися регіональні дослідження, деталізувалися
окремі геологічні питання,висновки зазнали певної систематизації, набули

поширення огляди літератури та довідково-пошуковий апарат. Дисертація
П. Я. Армашевського щодо геологічного нарису Чернігівської губернії

відіграла важливу роль у регіональному дослідженні України. Геологи того

часу часто посилалися на цю роботу і до нашого часу вона зберегла
історичний інтерес. У дисертації розглядалася орографічна будова губернії,

опис відслонень, загальна характеристика геологічних утворень. Було
представлено детальну геологічну карту і 5 таблиць. Текст забезпечено

численними підрядковими примітками, які іноді досягали до 15 рядків
дрібного шрифту. Висновки написані стисло, доступною науковою мовою.

Бібліографічна інформація представлена в оглядовому розділі й в
підрядкових посиланнях в основних розділах”.

52.

Подлесный Д. В. Обеспечение всеобщего права на получение

высшего образования: опыт революционного периода (1917–1921 гг.)
/ Д. В. Подлесный // Вчені записки Харківського гуманітарного університету
"Народна українська академія" : зб. наук. пр. – Х., 2015. – Т. 21. – С. 91–99.

ов

Використання широкого кола джерел дозволяє зробити висновок, що

в період Революції та Громадянської війни було реалізовано низку заходів,

спрямованих на забезпечення загального та рівного права на здобуття
вищої освіти. Зміна правил прийому до вишів відбувалась за ініціативою

дореволюційних обмежень в праві на здобуття вищої освіти та Раднаркому

М.

УСРР, який керувався метою забезпечення масовості вищої освіти та
«пролетарізації»

студентського

контингенту.

При

цьому

ліквідація

гендерних та національно-релігійних обмежень вкупі з відміною плати за
навчання стали безпрецедентним кроком у світовій історії. Професор
П. І. Фомін

характеризував

ім.

На

ук

Тимчасового уряду, провідним напрямом роботи якого було зняття

студентство
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психологическая

зрелость

и

начитанность

встречаются

рядом

с

совершенно сырым материалом».

53.

Поліщук В. Іван Котляревський у студіях Павла Филиповича

/ В. Поліщук // Слово і час. – К., 2016. – № 9 (669). – С. 35–42.

Згадуються праці вчених Університету св. Володимира: М. Зерова,

В. Перетца, М. Драгоманова, А. Кримського.

54.

Прокопенко М. План Павла Альошина. Історія Києва – у

проектах славетного архітектора. / М. Прокопенко // День. – К., 2016. – 16–
17 груд. (№ 230/231). – С. 8–9.

У післявоєнний час Павло Альошин займався відбудовою "Червоного

корпусу" КДУ ім. Т. Г. Шевченка.

55.

Рабчун І.

Склад

та

зміст

бібліотеки

університету

св. Володимира / І. Рабчун // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII
Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська

весна – 2015 : історія", Київ, 1–3 квіт. 2015 р. / Київ. нац. ун-т. імені Тараса
Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.:

І. К. Патриляк (голова), Б. М. Гончар, Г. Д. Казьмирчук та ін.]. – К., 2015. –
С. 192–195.
56.

Салата С. А. Розбудова та модернізація садиби Київської

ов

університетської астрономічної обсерваторії у 1839–2014 рр., періоди змін

комплексної пам’ятки науки і техніки / С. А. Салата, Л. В. Казанцева
// Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : зб. тез доп. :

міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки, присвяч. 170-й річниці

ук

Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 110-й
річниці проф. С. К. Всехсвятського, 100-й річниці М. А. Яковкіна, 25–

М.

29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет:

На

Вижва С. А. (голова) та ін.]. – К., 2015. – С. 114.
57.

Самойленко Л. О. Київська школа логіки у ХІХ ст. – на

ім.

початку ХХ ст. (на матеріалах рукописів) / Л. О. Самойленко // Гілея : зб.
30
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наук. пр. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки / Нац. пед. ун-

т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Українська акад. наук. – К., 2016. – Вип. 113,
№ 10. – C. 262–266.

Проаналізовано лекційні курси з логіки викладачів Київського

університету: М. Скворцова, О. М. Новицького, П. Д. Юркевича та ін.

58.

Сорокін А. Газета "Київський університет" як джерело з історії

Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів XXI
скликання доби суверенізації Української РСР (1900–1991) / А. Сорокін
// Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф.

студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна – 2015 :
історія", Київ, 1–3 квіт. 2015 р. / Київ. нац. ун-т. імені Тараса Шевченка, Іст.

ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І. К. Патриляк (голова),
Б. М. Гончар, Г. Д. Казьмирчук та ін.]. – К., 2015. – С. 196–199.
59.

Стріха М. В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки та

український внесок / М. В. Стріха // Країна знань. – К., 2016. – № 8 (119). –
С. 4–11.

Один з великих здобутків напівпровідникової науки 20 століття

пов’язаний з Києвом, з КДУ ім. Т. Г. Шевченка, кафедрою напівпровідників,
яку очолювали В. Є Лашкарьов, В. І. Стріха.

Шемета Ю. Символи студентського навчання Університету

ов

60.

св. Володимира: перо, папір, чорнило / Ю. Шемета // Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 4 (127). –

Розглянуто

маловивчену

частину

повсякдення

Інституту

казеннокоштних студентів Університету св. Володимира (1834–1858), що

М.

має практичне значення. Проаналізовано види і якість паперу, якими
користувалися студенти – білий, цупкий, для навчання і творчої праці, і
синій, що мав більше господарське значення, хоча на ньому теж писали.
З'ясовано, що одна людина мала можливість протягом місяця використати
близько 72 аркушів різного паперу для записування лекцій, творів, інших

ім.

На

ук

К., 2015. – C. 49–52.
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потреб. Очевидно, що у вказаний час використовували звичайні, а не

металеві пера, що вимагали заточування ножем і порівняно швидко
списувалися. В якості чорнильниць використовували відносно дешевий

матеріал – вони були скляними, мабуть, подібними до аптечних склянок, але

недорогими, зазвичай, прийнятими у той час. Чорнило спочатку могло
виготовлятися у самому навчальному закладі, але згодом його купували.

Безумовно, зміст канцелярії, якою користувалися студенти, впливав на
швидкість та якість їхнього навчання, а сама вона була своєрідним
символом епохи і студентства.

61.

Шпагін В. Ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна у добу

В. І. Беретті / В. Шпагін // Вісник Київського національного університету
імені

Тараса

Шевченка.

Інтродукція

та

збереження

рослинного

різноманіття. – К., 2016. – Вип. 1 (34): присвячено 100-літтю Івана Петровича
Білоконя. –

С. 43–50.Досліджено

історію

заснування

університетського

ботанічного саду, показано вирішальну роль В. І. Беретті у виборі і відстоюванні
місця для ботанічного саду, розкрито ідеєю митця зі створення перед західним

фасадом будинку Університету відкритого простору і показано, що для цього

митець пропонував на яристій частині ботанічного саду розбити пейзажний сад в
англійському стилі.
62.

"Щедрик": 100 років разом // Київський університет. – К.,

ов

2016. – Груд. (№ 11). – С. 1.

Рівно 100 років тому світ уперше почув пісню, якій судилося стати

всесвітньо відомим Різдвяним гімном. 25 грудня 1916 року хор студентів

Університету св. Володимира під керівництвом О. Кошиця виконав

Bells.

М.

перелетить через океан і перетвориться на «Колядку дзвонів» – Carol of the

Факультети, інститути та підрозділи

ім.

На

ук

«Щедрика» М. Леонтовича. За кілька років це маленьке українське диво

Факультети
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63.

Клімат-контроль по-українськи // Київський університет. – К.,

2016. – Жовт. (№ 9). – С. 5.

На початку навчального року учасники наукового семінару у

Потсдамському університеті заслухали дисертаційну роботу аспіранта
кафедри

метеорології

та

кліматології

КНУ

Юлія

Дідовця.

Його

дослідження, присвячене впливу кліматичних змін на стан водних ресурсів

різних природних зон України, отримало схвальну оцінку та рекомендоване

до захисту. Захистом Ю. Дідовця завершився «сендвіч-проект» Німецького
товариства академічних обмінів під керівництвом двох наукових керівників

– професорів Акселя Бронстерта (Потсдамський університет) та Сергія
Сніжка (КНУ імені Тараса Шевченка). Уперше для таких досліджень на
території нашої країни застосовано найсучасніші чисельні моделі прогнозу

клімату та моделі оцінки клімату на водні ресурси із залученням даних як

наземних, так і дистанційних (супутникових) спостережень. У процесі
роботи

молодий

науковець

успішно

оволодів

сучасним

науковим

інструментарієм отримання та обробки великих обсягів кліматичних даних,

методологією вибору та використання кліматичних моделей. Результати

досліджень Юлія Дідовця попередньо апробовані на кількох міжнародних та
вітчизняних конференціях, а тепер і рекомендовані до захисту. Кафедра

ов

метеорології та кліматології КНУ вже понад 10 років співпрацює з
Потсдамським університетом та Потсдамським інститутом клімату
задля створення кадрового потенціалу досліджень змін клімату.
64.

Козир М. Twitter-вимір університетського простору / М. Козир

Мистецтво роботи з Big Data опанували у науково-дослідному
регіональних

проблем

М.

секторі

економіки

і

політики

географічного

факультету КНУ імені Тараса Шевченка. У тестовому дослідженні на
прикладі даних соцмереж було проаналізовано, наскільки привабливими є
провідні університети з точки зору позиціонування студентів, а також
наскільки символічним для них є простір біля свого вишу.

ім.

На

ук

// Київський університет. – К., 2016. – Груд. (№ 11). – С. 5.

33

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча
Історичний факультет

65.

Березанська О. Лицарі у наших стінах / О. Березанська

// Київський університет. – К., 2016. – Жовт. (№ 9). – С. 6.

Вісім років поспіль ранньої осені КНУ імені Тараса Шевченка звично

поринає в атмосферу романтики та величі, коли настає час вечірки в
середньовічному стилі. Нещодавно у внутрішньому дворику Червоного

корпусу відбувся вже VIII фестиваль, який цього року називався «Medieval.
Inspiration». Гості свята слухали волинку, кельтський фолк та скальдичні

співи. Таким музичним розмаїттям організаторам – студентам і

аспірантам історичного факультету – вдалося відтворити аутентичну
атмосферу середньовіччя на святі. Родзинкою вечора традиційно став
вишуканий лицарський турнір.

66.

Історію пишемо ми з вами // Київський університет. – К.,

2016. – Жовт. (№ 9). – С. 1, 3.

6 жовтня 2016 р. перед студентами-істориками КНУ імені Тараса

Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та
Національного

педагогічного

університету

імені

М. П. Драгоманова

виступив Президент України Петро Порошенко. Зустріч відбулася з нагоди

150-ліття з дня народження Голови Центральної Ради Української

ов

Народної Республіки, видатного історика Михайла Грушевського. Петро
Порошенко поділився зі студентами власним баченням ролі історії та

істориків у житті сучасної України та вручив пам’ятні подарунки

переможцям конкурсу проектів «Як зробити історію України цікавою для

ук

молоді?». Серед призерів конкурсу – восьмирічний школяр із Житомира.
67.

Історія надихає на нові звершення // Київський університет. –

М.

На історичному факультеті діє проект під назвою «Історія для

воїна», організований студентами за сприяння Українського Інституту
національної пам’яті. У його рамках студенти-історики виступають з
лекціями,

що

охоплюють

ім.

На

К., 2016. – Верес. (№ 7). – С. 2. – Дайджест.

важливі
34

проблеми

історії

України

та

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

національного державотворення, перед військовослужбовцями, які сьогодні

захищають країну від ворожої агресії. Наприкінці грудня учасники проекту
виїхали на Луганщину, у містечко Щастя. Це була перша поїздка в зону АТО,

під час якої Олег Глиняйлюк, Георгій Борисов та Василь Ютовець виступили
перед військовими 92-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ.

68.

Каліщук О. М. Міжнародна наукова конференція "Етнічні

конфлікти у роки Другої світової війни: досвід Центрально-Східної Європи"

/ О. М. Каліщук // Український історичний журнал. – К., 2016. – № 4. –
С. 222–223.

Науковий захід відбувся 23–25 червня 2016 р. в Луцьку. Першим було

виголошено реферат д-ра іст. наук, проф. Івана Патриляка.

69.

Тоїчкін Д. В.

II міжнародна

зброєзнавча

конференція

/ Д. В. Тоїчкін // Український історичний журнал. – К., 2016. – № 4. – С. 227–
230.

Захід відбувся 16–18 травня 2016 р. в Києві. Доповідачи: асистент

кафедри історії слов’ян КНУ імені Тараса Шевченка канд. іст наук Артем

Папакін, доцент кафедри давньої та нової історії України університету
Олексій Сокирко.

Механіко-математичний факультет

Не просто вгадати відповідь // Київський університет. – К.,

ов

70.

2016. – Верес. (№ 7). – С. 3. – Дайджест.
Четвертий

рік

поспіль

допомагає

відшукати

обдарованих

і

ук

талановитих міська олімпіада з математики для учнів 4–6 класів. Цієї зими
вона так само відбувалася під егідою КНУ імені Тараса Шевченка.

Український прорив // Освіта України. – К., 2016. – 19 груд.

М.

71.

Марина В’язовська, випускниця механіко-математичного факультету

КНУ імені Тараса Шевченка, українська дослідниця, що нині живе і працює в

ім.

На

(№ 50). – С. 11.
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Німеччині, розв’язала задачу з області комбінаторної геометрії, над якою
кілька століть билися математики.

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

72.

Кіт Л. Трансформери на службі здоров’я / Л. Кіт // Київський

університет. – К., 2016. – Листоп. (№ 10). – С. 4.

Кілька років тому науковці факультету кібернетики КНУ імені

Тараса Шевченка створили складні трансформери – «Екзоскелетони».
Навіть найпростіші з їхніх модифікацій здатні суттєво поліпшити фізичні

можливості людини у багатьох галузях життя. Екзоскелетон(ЕКС)
допомагає рухатися людям із травмами хребта, кінцівок, порушенням

спинномозкового кровообігу, ревматологічними захворюваннями. Пристрій
відносять до трансформерів через те, що він може виконувати різні задачі
залежно від потреб – трансформуватися, як дитяча іграшка. На відміну від

закордонних аналогів, що працюють на батарейках, український скелетон –
біомеханічний

пристрій:

він

використовує

силу

пацієнта,

дозволяє

натренувати м’язову систему, сформувати новий навик. Винахід України

2016 року «Екзоскелетон хребта» (автори: Анатолій Анісімов, Олег

Горбунов та Євген Осадчий) забезпечений новітньою інформаційною
трансформерною

технологією

медичної

реабілітації

пацієнтів

із

ов

захворюваннями та порушеннями хребта.

73.

Сертифікати ІВМ – студентам-кібернетикам // Київський

університет. – К., 2016. – Верес. (№ 7). – С. 3. – Дайджест.

Компанія IBM, один зі світових лідерів з виробництва програмного і

кібернетики урочисто відзначили талановитих студентів, які завдяки

М.

продуктам IBM досягли значних успіхів у застосуванні на практиці набутих
знань і технологічних навичок. Урочисте нагородження стало результатом
активної співпраці факультету кібернетики з компанією IBM у рамках
програми IBM Academic Initiative, яка надає широкі можливості доступу до
провідних сучасних інформаційних технологій, навчальних курсів та інших

ім.

На

ук

апаратного забезпечення, консалтингу та ІТ-сервісу, разом з факультетом
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освітніх матеріалів, а також можливості науково-практичної співпраці
студентам та співробітникам Університету.

74.

100 балів зі 100 // Київський університет. – К., 2016. – Жовт.

(№ 9). – С. 2.

Найвищу оцінку – 100 балів зі 100 отримали випускники 4 курсу

бакалаврату факультету комп’ютерних наук та кібернетики Марія

Вартузова, Микита Картавов, Наталія Поліщук та Богдан Рашитов. Їхні
успіхи

та

неординарні

кваліфікаційної

роботи

результати

засвідчили

під

спільні

час

виконання

документи

випускної

Українського

підрозділу ACM та рідного факультету.

75.

ІТ-хакатон: будьте здорові! // Київський університет. – К.,

2016. – Груд. (№ 11). – С. 5.

На факультеті комп’ютерних наук та кібернетики пройшов перший

всеукраїнський ІТ-хакатон за напрямами: weHealth – аналіз стану здоров’я
через моніторинг серцево-судинної системи, weData (eGov) – аналіз
відкритих державних джерел даних методами DataMining. Зареєструвалося

більше 50 учасників із різних університетів Києва. За результатами

фінальних презентацій більшість команд отримали пропозиції щодо
фінансування подальших розробок від присутніх інвесторів. Переможцем

стала команда КНУ імені Тараса Шевченка, яка продемонструвала

ов

прототип пристрою для моніторингу стану здоров’я під час тренування
cross-fit.

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

ук

76.

4G із китайським акцентом // Київський університет. – К.,

М.

Унікальну можливість пройти підготовку та ознайомитися з

сучасним телекомунікаційним обладнанням компанії Huawei для мереж
3G/4G отримали студенти факультету радіофізики, електроніки та
комп’ютерних систем Марія Краснолоб, Олександр Загарія, Іван Андріяш

ім.

На

2016. – Груд. (№ 11). – С. 5.
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та

Володимир

Басюк

(внаслідок

підписання

Меморандуму

про

співробітництво між КНУ та корпорацією Huawei).

77.

Vasylets M. Analisys of university students grading aimed to ECTS

grading scale implementation / M. Vasylets, A. Udachyna, V. Gryaznova // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика
та електроніка. – К., 2015. – Вип. 1 (23). – С. 13–17.

Класифікація викладачів Київського національного університету імені

Тараса Шевченка за характером оцінювання успішності студентів

методами кластерного аналізу. Кластеризація була проведена за допомогою
алгоритму k-середніх з Евклідовою відстанню у якості метрики. Розгляд

проблеми переведення балів зі 100-бальної шкали оцінювання до шкали ECTS.
Дослідження різних способів розрахунку ECTS.

Факультет соціології

78.

Сьомкіна Н. Хакатон – битва соціологічних ідей / Н. Сьомкіна,

П. Байкова // Київський університет. – Київ, 2016. – Листоп. (№ 10). – С. 5.

Фінал першого соціологічного Хакатону – практичного інтенсиву з

розробки проектного рішення в сфері соціального життя – пройшов на
факультеті соціології. Чотири команди, які складалися зі студентів різних

курсів, презентували результати своєї чотириденної інтенсивної роботи –

ов

розробки проектного рішення соціальної кампанії «Залишайся в Україні!».

Проблемне коло кампанії молоді соціологи мали визначити самостійно. Усі

команди зробили акцент на проблемі «витоку мізків» (brain drain) та

прагненні української молоді навчатися у західних вишах. Маючи у

прагнула

максимально

продуктивно

та

ефективно

впоратися

з

М.

поставленою задачею: розробити сценарій діяльності, визначити цільову
групу, відзняти відео та створити логотип, слоган із серією постерів
кампанії, а також визначитися з критеріями оцінки ефективності власного

ім.

На

ук

сформульованому завданні часові та фінансові обмеження, кожна команда
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проекту та показати у всьому спектрі можливості студентів-соціологів як
майбутніх соціальних технологів та аналітиків.

79.

Фітісова А. Про "СВОЄ", або Хочеш прочитати цікавий

журнал про соціологію – напиши його! / А. Фітісова // Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – К., 2016. –
Вип. 1 (7). –С. 66–67.
"СВОЄ"–

це

оригінальне

соціологічне

видання,

історія

якого

починається в 2010 році, коли декілька студентів другого курсу бакалаврату
заснували студентську газету факультету соціології КНУ імені Тараса

Шевченка. Перший "червоний" випуск видання в статусі всеукраїнського
студентського соціологічного часопису вийшов у новорічну ніч 2015 року.

80.

Шляхом до гендерної рівності в освіті (досвід проведення

гендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного

університету імені Тараса Шевченка) / С. Бабенко, Л. Малес, О. Харченко,
Т. Червінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Соціологія. – К., 2016. – Вип. 1 (7). – С. 59–64.

Про результати дослідження, втіленого у вересні-жовтні 2015 р. на

факультеті соціології КНУ імені Тараса Шевченка і проведеного в рамках

проекту "Гендерний мейнстрімінг у ВНЗ України". Цей проект передбачав

ов

проведення гендерного аудиту, що спрямований на широке коло учасників

(participative audit) у 15 вищих навчальних закладах України на основі
методології та процедури гендерного аудиту, розробленого Міжнародною

організацією праці (МОП) для оцінки досягнень організацій на шляху до
гендерної рівності. В дослідженні була з'ясована актуальність проблеми

М.

поширення та прояви гендерних стереотипів у професійній та приватній
сферах, особливості гендерного упередженого ставлення в освітньому
процесі та на ринку праці. Також надані деякі рекомендації для покращення
ситуації з точки зору досягнення гендерної рівності. Проведення гендерного

ім.

На

ук

гендерної рівності в освіті, та соціологічній освіті, зокрема, рівень
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аудиту є важливою стратегією зворотного зв'язку оцінювання процесу та
результативності реформування університетів та системи вищої освіти.

Фізичний факультет

81.

Музика = математика + фізика? // Київський університет. – К.,

2016. – Листоп. (№ 10). – С. 6.

Дні науки на фізичному факультеті пройшли під музику лекцій

серйозних виконавців: професора кафедри експериментальної фізики Ігоря
Дмитрука «Нанофізика: навіщо і куди ми йдемо», старшого наукового

співробітника Інституту математики НАН України Ірини Єгорченко
«Математичні фокуси», асистента кафедри молекулярної фізики Тимофія

Ніколаєнка «Музика = математика + фізика?», студента магістратури

кафедри ядерної фізики Артема Ставенка «Чи варто боятися радіації?» та
інших. Крім того, професор Ігор Дмитрук та інженер Дмитро Гринь
створили для глядачів справжнє наукове шоу, майстерно поєднавши
видовищні демонстрації різноманітних фізичних процесів і явищ із
інтерактивним спілкуванням з аудиторією.

Філософський факультет

82.

Баумейстер А. Чому філософію необхідно вивчати в школі

ов

/ А. Баумейстер // День. – К., 2016. – 18–19 листоп. (№ 210/211). – С. 30.

Точка зору доктора філософських наук, доцента філософського

факультету КНУ імені Тараса Шевченка: "...Школа й університет повинні

формувати такі важливі у найближчому майбутньому компетенції, як

рішення. Для цього особливу увагу варто приділяти трьом, на перший погляд

М.

простим та зрозумілим, навичкам: (1) повільному і вдумливому читанню, (2)
вмінню виражати свої думки у письмовій формі (у формі есе) й (3) умінню
аргументовано викладати й обґрунтовувати власну позицію (у доповідях,
дискусіях і дебатах). Для розвитку цих компетенцій найкраще допомагають

ім.

На

ук

аналітичне і творче мислення, уміння аргументувати і знаходити правильні
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якісна література і філософія (можна сюди додати окрім літератури й
інші мистецтва)".

83.

Хасанова Т. Безсмертна філософія / Т. Хасанова // Київський

університет. – К., 2016. – Жовт. (№ 9). – С. 6.

Збірку наукових праць «Ціннісний вимір політологічного вчення

Аристотеля», присвячену 2400-річчю від дня народження видатного
давньогрецького філософа, презентували на філософському факультеті.

Основу книги склали наукові роботи студентів факультету за підсумками
спеціальних політологічних читань, що проходили на кафедрі політології в
рамках щорічної конференції «Дні науки філософського факультету» КНУ
імені Тараса Шевченка.
84.

Шелухін В.

Соціологічний

круглий

стіл

"Мислення

та

свідомість: від абстракцій до полону науки" / В. Шелухін // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. –
Вип. 1 (7). – К., 2016. – С. 65.

26 листопада 2015 р. на базі філософського факультету КНУ імені

Тараса

Шевченка

відбулася

ІІ Міжнародна

конференція

студентів,

аспірантів і молодих вчених Philosophed–2015, загальною темою якої була

ов

заявлена проблематика.

85.

Хімічний факультет

Носії нового покоління // Київський університет. – К., 2016. –

Верес. (№ 7). – С. 3. – Дайджест.
Винахід

композиція

для

доставки

протиракового

препарату», власником якого є наш Університет, став третім серед

ук

М.

переможців Всеукраїнського конкурсу «Кращий винахід року – 2015». До
його фінальної частини потрапило 285 робіт. Автори розробки – завідувач
лабораторії Лариса Куницька, професор Тетяна Желтоножська (хімічний
факультет КНУ), член-кореспондент НАН України Ростислав Стойка та
старший науковий співробітник Наталія Бойко (Інститут біології клітин

ім.

На

«Міцелярна
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НАН України). Нанорозмірні носії лікарських субстанцій, за які група

професора Желтонозької отримала відзнаку – топ-тема сьогоднішньої
хімії. Найкращі лабораторії світу працюють над розробкою таких

наноконтейнерів, адже саме вони дозволять суттєво знизити активні дози
протиракових препаратів при хіміотерапії, зменшити їхній шкідливий вплив.

Міцелярні наноконтейнери, розроблені в лабораторії Тетяни Борисівни, вже
випробували in vitro в Інституті біології клітини для доставки поширеного
протиракового препарату доксорубіцину на трьох видах ракових клітин.

Юридичний факультет

86.

Воронцова К. Формування змісту вищої юридичної освіти

України у другій половині ХХ століття / К. Воронцова // Молодь і ринок. –
Дрогобич, 2016. – № 8 (139). – C. 150–154.

Автором здійснено аналіз навчально-методичної документації, яка

визначала зміст вищої юридичної освіти, а також охарактеризовано

теоретичну основу підготовки юридичних кадрів. Згадується КДУ імені
Т. Г. Шевченка.

87.

Губерський

Л. В.

Привітання

ректора

Київського

національного університету імені Тараса Шевченка / Л. В. Губерський

// Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : друга міжнар. наук.-практ. конф.

ов

"Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми",
присвяч. п’ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури

/ Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. ф-т, каф. нотар. та виконавч.

ук

процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С. Я., Дерій О. О, Нікітюк О. М. та
ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С. Я. Фурси. – К., 2016. – С. 6.

М.

Л. В. Губерський вітав кафедру нотаріального та виконавчого

процесу і адвокатури КНУ імені Тараса Шевченка з п’ятиріччям створення.

На

88.

Круглий стіл на тему "Адміністративні послуги в аспекті

проведення децентралізації влади" // Часопис Київського університету

ім.

права. – К., 2016. – № 2. – С. 414–415.
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22 квітня 2016 р. в КУ права НАН України відбулося засідання

круглого столу на тему "Адміністративні послуги в аспекті проведення

децентралізації влади". "...При обговоренні алгоритму адміністративних
процедур лунали пропозиції щодо імплементацїі положень міжнародного
законодавства та стандартів ЄС в законодавство України (канд. юрид.

наук, доцент кафедри адміністративного права та процесу КНУ імені
Тараса Шевченка А. Пухтецька)".

89.

Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів

"П’яті харківські кримінально-правові читання" // Часопис Київського
університету права. – К, 2016. – № 2. – С. 417–418.

13–14 травня 2016 р. відбулася Міжнародна наукова конференція

студентів та аспірантів "П’яті харківські кримінально-правові читання". У
заході взяли участь 166 учасників із Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава
Мудрого, КУ права НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка та ін.

90.

Мушенок В. Історико-правові засади формування екологічного

оподаткування в Україні / В. Мушенок, Ю. Юзьків // Вісник Академії праці і
соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне
управління : наук. зб. – К., 2015. – № 3/4. – С. 72–76.

Проаналізовано особливості правового регулювання сучасної системи

екологічного оподаткування та обгрунтована необхідність її подальшого

ов

розвитку для отримання відповідного

еколого-економічного ефекту.

Дослідженню екологічної складової податкового законодавства, на різних
етапах його становлення та розвитку, присвячені праці таких вчених, як
Г. І. Балюк, А. І. Берлач, В. Л. Мунтян та ін.

ук

91.

Науково-практична конференція "Законодавче забезпечення

М.

вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини

і громадянина" // Часопис Київського університету права. – К., 2016. – № 2. –

ім.

На

С. 418.

43

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча
Організатором проведення конференції виступив Інститут права та

післядипломної

освіти

Міністерства

юстиції

України

за

участі

представників КНУ імені Тараса Шевченка, НДІ публічного права та ін.

92.

Сидоренко Д. Лідер – не джин за викликом / Д. Сидоренко

// Київський університет. – К., 2016. – Листоп. (№ 10). – С. 6.
Професор Джеф

Еванс викладає курси лідерства в

Центрі

американського права юридичного факультету.

93.

Фурса С. Я. Роль Кафедры нотариального, исполнительного

процесса и адвокатуры в процессах реформирования правовой системы

Украины и перспективы ее развития / С.Я. Фурса // Sciencia vincemus!
Наукою

переможемо! :

друга

міжнар.

наук.-практ.

конф.

"Нотаріат,

адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч.

п’ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ.
нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. ф-т, каф. нотар. та виконавч. процесу

і адвокатури; [упоряд.: Фурса С. Я., Дерій О. О, Нікітюк О. М. та ін.]; за заг.
ред. д-ра юрид. наук., проф. С. Я. Фурси. – К., 2016. – С. 74–76.
94.

Харь І. О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів

проти волі, честі та гідності особи за КК України / І. О. Харь // Юридична
наука. – К., 2016. – № 7 (61). – С. 92–116.

ов

Дослідженню проблеми суб’єкта злочинів проти волі, честі та

гідності особи займалися такі вчені, як М. І. Хавронюк, С. Д. Шапченко та
ін. У радянський період значний внесок у розвиток теорії і методології з
проблем суб’єкта злочину внесли Я. М. Брайнін, П. С. Матишевський.

ук

95.

Sciencia vincemus! // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! :

друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче

М.

провадження: актуальні проблеми", присвяч. п’ятиріччю створення кафедри
нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка,

ім.

На

юрид. ф-т, каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.:
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Фурса С. Я., Дерій О. О, Нікітюк О. М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук.,
проф. С. Я. Фурси. – К., 2016. – С. 24–26.

Історія Кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Наукою переможемо

– це кредо колективу кафедри, девіз наукової школи. Великий вклад у

розвиток науки та підготовку фахівців з нотаріату внесла канд. юрид. наук
доц. кафедри правосуддя Радзієвська Л. К. Питаннями цивілістичних
процесуальних наук, зокрема цивільного, нотаріального та виконавчого

процесу та адвокатури починаючи з 1997 р. займалась д-р юрид. наук проф.
Фурса С. Я. Внесли свій внесок у подальший розвиток. Сприяли подальшому

розвитку науки виконавчого процесу д-р юрид. наук проф. Заворотько П. П.
та д-р юрид. наук, проф., академік НАН України Штефан М. Й.

Інститути

Військовий інститут

96.

Вогні свята на передовій // Київський університет. – К., 2016. –

Груд. (№ 11). – С. 4.

Оркестр Військового інституту – постійний учасник культурно-

мистецьких турів у районі проведення АТО, його творчий колектив щороку

ов

готує Різдвяну виставу. Військовий диригент ВІКНУ – майор Юрій Копач.

97.

Залєський Є.

Система

дистанційного

навчання

ВІКНУ

/ Є. Залєський, А. Аронов, Ю. Сидоров // Вісник Київського національного

ук

університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – К.,

М.

Обґрунтувано завдання на розроблення електронних (мережевих)

підручників як елементів системи дистанційного навчання (СДН) ВНЗ;
проведено аналіз існуючих програмних засобів створення мережевих
підручників, запропоновано вимоги до них як елементів СДН, які найбільш
відповідають сучасному стану проблем застосування комп’ютерно-

ім.

На

2016. – Вип. 1 (34). – С. 70–74.
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мережевих технологій дистанційного навчання; окреслена можливість
використання СДН як мережевого додатка до традиційного очного
навчального процесу.

Інститут журналістики

98.
прикладі

Галаджун З. Мовленнєві аспекти роботи телеведучого (на

роботи

С. Войцехівська

ведучих

програм

// Збірник

телеканалу

праць

"1+1")

/ З. Галаджун,

Науково-дослідного

інституту

пресознавства. – Л., 2015. – Вип. 5 (23). – С. 367–376.

Проаналізовано значення правильного мовлення у роботі телеведучого

на прикладі ведучих програм телеканалу "1+1", виокремлено основні
порушення мовних норм та запропоновано шляхи їх усунення. Згадуються
професори КНУ імені Тараса Шевченка В. Гоян, Г. Почепцов.

99.

Джеймс

Мейс

і

майбутні

журналісти

/ Д. Трапезнікова,

О. Теребус, Ю. Козир, О. Тараненко, Л. Василик, В. Демченко // День. – К.,
2016. – 25–26 листоп. (№ 215/216). – С. 25, 28.

Йдеться про те, як українські студенти відкривають для себе тему

Голодомору.

100.

Cоколова С. Українська мова в сучасних засобах масової

ов

комунікації: проблеми культури мови, стилістики та соціолінгвістики

/ С. Соколова, С. Бибик // Українська мова. – К., 2014. – № 2 (50). – С. 133–
145.

Н. П. Шумарова, доктор філологічних наук, професор Інституту

дисциплін у системі журналістської освіти, зазначивши передусім, що серед

М.

тих, хто працює в сучасній українській журналістиці, лише близько 40%

мають відповідну фахову освіту. Незважаючи на те, що студенти
вивчають курс сучасної української мови загалом 2,5 роки, кількість
аудиторних годин вкрай мала. Самостійна ж робота студентів нерідко
залишається лише на папері – у робочих планах і розробках.

ім.

На

ук

журналістики КНУ імені Тараса Шевченка розповіла про місце мовних
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101.

Хасанова Т. Перемога складається з людей / Т. Хасанова

// Київський університет. – К., 2016. – Листоп. (№ 10). – С. 5.

З ініціативи студентів Інституту журналістики КНУ імені Тараса

Шевченка пройшла зустріч зі справжніми героями України – кавалерами
ордену "Народний Герой України": Євгеном Межевікіним, Сергієм Козаком,

Євгеном Жуковим, Іваном Звягіним, Костянтином Холодовим та Іриною
Довгань. Вони розповіли про свій досвід у подіях війни на Сході України.
102.

Шеломовська О. М.

дослідження

соціальних

Теоретико-методологічні

комунікацій

в

підходи

управлінському

до

просторі

/ О. М. Шеломовська, Л. М. Сорокіна // Урбаністичні студії : сучасний стан

та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.,

Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України,
Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара; [відп. за вип. В. В. Кривошеїн]. –
Дніпропетровськ, 2016. – С. 96–102.

Згадуються професори В. Різун, Г. Почепцов.

Інститут міжнародних відносин

103.

Воїн:

від

ХІІІ

століття

до

сьогодення

// Київський

університет. – К., 2016. – Верес. (№ 7). – С. 2. – Дайджест.

ов

Унікальний військово-історичний фотопроект Анни Сенік «Воїн крізь

віки» представили в Інституті міжнародних відносин до Дня захисника

України. Світлини виставки розкривають образ українського захисника від
найдавніших часів до сьогодення. На них можна побачити, як виглядали

Холодного Яру, герої нашого часу – бійці АТО та волонтери тощо. Цікаво,

М.

що на світлинах зображені не актори, а історики та професійні
реконструктори, а також військовослужбовці Збройних сил України.

Інститут філології

ім.

На

ук

воїни ХІІІ століття, запорізькі козаки, військові армії УНР, повстанці
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104.

Гривінський Р. "Будительство" як місія / Р. Гривінський

// День. – К., 2016. – 2 листоп. (№ 198). – С. 2.

У Києві відзначили національне свято Болгарії. Центральною подією

заходу стало представлення книги "Сестра моя, Софія...". На запрошення
Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка та директора Центру

болгарської мови, доцента кафедри слов’янської філології Олени Чмир
розповісти про видання прийшли головний редактор газети "День" Лариса
Івшина, його упорядники та автори.

105.

Гривінський Р.

Інтелектуальна

зброя

проти

міфів

/ Р. Гривінський // День. – К., 2016. – 16–17 груд. (№ 230/231). – С. 14.

У стінах парламенту Болгарії представили книгу "Сестра моя,

Софія...". У рамках відкриття виставки доцент кафедри слов'янської

філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Олена Чмир

разом із головою парламентської комісії з національної політики Болгарії
Джемою Гроздановою та послом України в Болгарії Миколою Балтажи
представили новинку Бібліотеки "Дня" – видання "Сестра моя, Софія...".

106.

Гривінський Р.

Про

нерозривне

"братство

сестер"

/ Р. Гривінський // День. – К., 2016. – 4–5 листоп. – С. 31.

В рамках відзначення національного свята Болгарії в Інституті

філології КНУ імені Тараса Шевченка представили нове видання з

ов

Бібліотеки "Дня" –"Сестра моя, Софія...".
107.

Губерський Л. В.

Вітальне

слово

ректора

Київського

національного університету імені Тараса Шевченка академіка Леоніда

ук

Губерського

/ Л. В. Губерський

// Матеріали

круглого

столу

"Князь

Володимир Великий – державник і хреститель Київської Руси-України",

М.

21 трав. 2015 р. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології, каф.
історії укр. літ. і шевченкознавства ; наук. ред. й упоряд. д-р філол. наук,

Л. В. Губерський привітав учасників круглого столу.

ім.

На

проф. Оксана Сліпушко. – К., 2015. – С. 8–9.
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108.

"Драгоманівські студії" – майданчик для україністів у Болгарії

/ В. Жуківський, А. Тертична, Р. Камберова, О. Сорока // День. – К., 2016. –
1 листоп. (№ 197). – С. 6.
У

Софії

"Драгоманівські

відбулася

студії".

XI Міжнародна

Організаторами

наукова

конференція

виступили

Софійський

університет "Св. Климент Охридський", фундація "Мати Україна",
Українська недільна школа та Посольство України. Під час конференції
відбулася перша презентація книжки "Сестра моя, Софія...". До її складу
увійшли тексти відомих українських публіцистів, письменників, науковців,

дослідників. Серед них – Олена Чмир, директор Центру болгарської мови
КНУ імені Тараса Шевченка.

109.

З днем народження, філологи! // Київський університет. – К.,

2016. – Листоп. (№ 10). – С. 6.

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка відсвяткував своє 15-

річчя.

110.

Значні звершення і глобальні плани // Інститут філології. – К.,

2016. – Листоп. (№ 10). – С. 2. – Додаток до газети “Київський університет”.

За 15 років Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

продовжив

традиції

класичного

університету

і

сформував

власне

неповторне обличчя.

Кацан О. 500 миттєвостей життя в відтінку щирості й любові

ов

111.

/ О. Кацан // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 23 груд.
(№ 25/26). – С. 16.

ук

Презентація нової книги Миколи Боровка "500 миттєвостей" на

літературно-музичному вечорі "Рондель і пісня". Теплий відгук про нове
висловив

Анатолій

Мойсієнко,

М.

видання

завідувач

кафедри

сучасної

української мови КНУ імені Тараса Шевченка.

112.

Лучканин С. Незабутній Віктор Баранов у стінах рідної alma

На

mater / С. Лучканин // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. –

ім.

28 жовт. (№ 21). – С. 2.
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В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий

стіл "Портрет письменника на тлі покоління": творчість Віктора
Баранова

і

тенденції

розвитку

сучасного

літературного

процесу",

присвячений пам’яті Віктора Баранова (1950–2014) – випускника рідної
alma mater, відомого поета і прозаїка.

113.

Мукан В. В Інституті філології провели нічні екскурсії

/ В. Мукан // Газета по-українськи. – К., 2016. – 15 листоп. (№ 92). – С. 3.

В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка студенти провели

дві нічні екскурсії. Із 19:30 до 21:30 кожні півгодини набирали групи
відвідувачів та розповідали їм про історію університету.

114.

Партнерство

з

успішним

Сходом.

Освітньо-наукова

комунікація: Україна – Корея // Освіта. – К., 2016. – 26 жовт.–2 листоп.
(№ 45/46). – С. 5.

10–11 жовтня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка

відбулася Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство у Східній

Європі: сучасність і перспективи". Науковий захід пройшов за підтримки
Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу
та Академії кореєзнавства. Учасників конференції урочисто привітали
заступник директора доцент Сергій Скрильник та завідувач кафедри мов і

літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту професор

ов

Іван Бондаренко.

115.

Рятуючи мову – рятуєш етнос // Київський університет. – К.,

2016. – Жовт. (№ 9). – С. 2.

В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка з 1 вересня 2016 р.

література». Підтримка прав національних меншин (насамперед, на
рідною

мовою

М.

навчання

та

підготовку

педагогічних,

культурно-

просвітницьких кадрів) передбачена Законом України «Про національні
меншини в Україні». У місцях компактного проживання гагаузів нині
катастрофічно бракує шкільних вчителів для викладання національної мови

ім.

На

ук

розпочали навчання студенти нової освітньої програми – «Гагаузька мова і
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і літератури. І дотепер в Україні не було жодного вищого навчального
закладу, який готував висококваліфіковані кадри зі знанням гагаузької мови.

116.

Семенюк Г. Ключові зміни у філології від Григорія Семенюка

/ Г. Семенюк // Інститут філології. – К., 2016. – Листоп. (№ 10). – Додаток до
газети “Київський університет». – С. 1.

15 років Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, перед тим

– десятки років існування філологічного факультету і факультету іноземної

філології. Директор Інституту філології професор Григорій Семенюк –
свідок цілої історії. Він ділиться своїми поглядами на подальший розвиток
Інституту.

117.

Семенюк Г. Мова об’єднує / Г. Семенюк // Освіта України. –

К., 2016. – 14 листоп. (№ 45). – С. 6.

Напередодні Дня української писемності та мови пройшла розмова з

директором Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Григорієм

Фоковичем Семенюком щодо змін у розвитку філологічної освіти та науки в
Інституті. Григорій Фокович розповів, що поряд із концепцією вивчення
іноземних мов, украй важливим громадянським і професійним обов’язком є
формування і впровадження концепції вивчення української мови на інших
факультетах КНУ.

118.

Скажи мені, КУМе // Київський університет. – К., 2016. –

ов

Верес. (№ 7). – С. 3. – Дайджест.

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

ук

Інституту філології. Команда дослідників лабораторії комп’ютерної

лінгвістики створила потужний електронний інформаційно-довідковий

119.

М.

ресурс – Корпус української мови (КУМ) – відкритий і безкоштовний.

Снігирьова Л.

Філософські

поняття

життя

і

смерті

в

На

українських народних історичних піснях / Л. Снігирьова // Народознавчі

ім.

зошити. – Л., 2015. – № 3 (123). – С. 740–744.
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В українській теоретичній думці розуміння категорій життя і

смерті починається з праць М. Костомарова, М. Максимовича. У сучасній
фольклористиці категорії життя і смерті розглядають у свої роботах
О. Таланчук, О. Івановська, І. Павленко та ін.

120.

Фещук В. Мирослав Дочинець: "Світ належить радісним"

/ В. Фещук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовт.
(№ 21). – С. 17.

25 жовтня в Інституті філології відбулася літературна зустріч з

письменником,

журналістом,

лауреатом

Шевченківської

премії

М. Дочинцем, організована начальником відділу академічної мобільності

О. Данильченко за підтримки проректора В. Бугрова та дирекції Інституту
філології.

121.

Хай живе Інститут філології! Випускники-філологи про свою

alma mater. // Інститут філології. – К., 2016. – Листоп. (№ 10). – Додаток до
газети “Київський університет». – С. 2.
122.

Чорна С. Найдорожчий скарб народу / С. Чорна // Голос

України. – К., 2016. – 9 листоп. (№ 213). – С. 14.

До Дня української писемності і мови розмова з директором

Інституту

філології

КНУ

імені

Тараса

Шевченка,

професором

Г. Ф. Семенюком. Він нагадав, що у 2009 р. з ініціативи академіка НАН

ов

України ректора університету Л. В. Губерського була прийнята Концепція
вивчення іноземних мов на неспеціальних факультетах. За час існування
Інституту філології підписано угоди з понад 60 університетами світу.

123.

Шевченко Л. " Українську наукову комунікацію необхідно

ук

вивчати в усіх вищих закладах освіти" / Л. Шевченко ; розмову вів Дмитро

М.

У 2016 р. у зв’язку з реорганізацією Інституту філології КНУ імені

Тараса

Шевченка

була

утворена

Кафедра

стилістики

та

мовної

комунікації. Розмова з завідувачем кафедри, заслуженим діячем науки і
техніки України, доктором філологічних наук, професором Ларисою

ім.

На

Сизонов // Освіта. – К., 2016. – 26 жовт.–2 листоп. (№ 45/46). – С. 5.
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Шевченко щодо перспектив роботи кафедри, про нові завдання та нові
підходи у викладанні української мови.

Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини"
124.

Представители

семейства

MAGNOLIACEAE

JUSS,

произрастающие в разных климатических зонах, в коллекциях ботанических
садов Киевского национального университета имени Тараса Шевченка и

Латвийского университета / Р. Палагеча, Н. Таран, А. Галениеце, С. Томсоне
// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Біологія. – К., 2016. – Вип. 1 (71). – С. 51–57.

«Здійснено порівняння видового складу листопадних магнолій, що

зростають в колекціях ботанічних садів ім. акад. О. В. Фоміна ННЦ
"Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса

Шевченка і Латвійського університету (Рига). 9 видів, 1 різновид та
3 гібрида були відібрані як однакові для колекцій обох ботсадів і використані
для фенологічних спостережень. Досліджені рослини стійкі до зимових і

літніх кліматичних чинників; визначені параметри що характеризують їх
пластичність до меншої кількість опадів в Україні та Латвії, у порівнянні з
місцями

їх

природного

зростання

та

розширюють

можливості

використання екзотів в озелененні та ландшафтному дизайні мегаполісів».

Рятуючи символи весни // Київський університет. – К., 2016. –

ов

125.

Верес. (№ 7). – С. 4. – Дайджест.
Майже

два

роки

працює

над

проблемою

мікроклонального

рослин ННЦ «Інститут біології» Андрій Голубенко. Отримані молодим

М.

дослідником результати відображені в його курсовій роботі «Застосування
методів культури рослин in vitro для збереження, розмноження та вивчення
рідкісних представників родини Amaryllydaceae флори України». Своє

наукове дослідження Андрій проводить під керівництвом наукового
співробітника Анастасії Голубенко та доцента кафедри фізіології та

ім.

На

ук

розмноження підсніжників in vitro студент кафедри фізіології та екології
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екології рослин Вікторії Белави. Наразі Андрій успішно вивчає можливості

розведення in vitro двох видів підсніжників, а саме – підсніжника

складчастого та підсніжника білосніжного (або звичайного), що дасть
змогу повернути ці рослини у природні місця зростання в Україні, а також
до

ботанічних

садів,

дендропарків,

наповнити

ними

розплідники

декоративних рослин для потреб квіткового ринку.

126.

Чернишенко В. Тези доповідей конференції молодих учених

"Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2016" / В. Чернишенко // The
Ukrainian Biochemical Journal / National academy of sciences of Ukraine,
Palladin institute of biochemistry. – K., 2016. – Т. 88, № 4. – С. 85.

Засідання секцій вели професори КНУ імені Тараса Шевченка

М. М. Великий та О. П. Матишевський.

127.

Шулікін Д. Україна в Антарктиці / Д. Шулікін // Освіта

України. – К., 2016. – 21 листоп. (№ 46). – С. 10.

«У зв’язку з відзначенням міжнародною науковою спільнотою

Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку Міністерство освіти і
науки разом з Національним антарктичним науковим центром МОН

організувало зустріч-семінар з популяризації наукових досліджень наших

учених в Антарктиці. Старший науковий співробітник Навчально-наукового
центру "Інститут біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка

ов

Тетяна Кондратюк зосередилася на дослідженні щодо використання
антарктичних мікроорганізмів у природних технологіях».

Навчально-науковий центр “Інститут геології”

ук

128.

Ємельянов І. Г. Нариси з історії Національного науково-

М.

природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення)
/ І. Г. Ємельянов,

О. В. Червоненко

// Вісник

Національного

науково-

8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві
Національного науково-природничого музею Національної академії наук

ім.

На

природничого музею. – К., 2016. – Т. 14. – С. 3–12.
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України (ННПМ) – одного з найбільших природничих музеїв Європи. З

1930 по 1939 рр. до музею з КНУ імені Тараса Шевченка було передано цінні
палеонтологічні колекції, колекція мінералів і порід, колекція метеоритів.

Підрозділи

Астрономічна обсерваторія

129.

Єфіменко В. М.

/ В. М. Єфіменко,

В. М. Івченко

Астрономічній

// Астрономія

обсерваторії

та

фізика

170 років

космосу

в

Київському університеті : зб. тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр.

фестивалю науки, присвяч. 170-й річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац.

ун-ту імені Тараса Шевченка, 110-й річниці проф. С. К. Всехсвятського, 100й річниці М. А. Яковкіна, 25–29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т імені Тараса

Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С. А. (голова) та ін.]. – К., 2015. –
С. 12–14.

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича

130.

Перший батл // Київський університет. – К., 2016. – Верес.

(№ 7). – С. 4. – Дайджест.

ов

«У Науковій бібліотеці імені М. Максимовича відбулася перша "Битва

Університетів", унікальний захід бізнес-формату, метою якого став пошук
перспективних студентських стартапів і бізнес-ідей. У заході, що пройшов

у форматі стартап-батлу, за увагу з боку інвесторів і перші інвестиції

інститут". Студенти і випускники вишів представили експертній раді та

М.

гостям заходу 10 цікавих амбітних стартапів. "Битва університетів"
пройшла в форматі коротких виступів, після яких експерти ставили
запитання і давали цінні поради молодим підприємцям».

ім.

На

ук

змагалися КНУ імені Тараса Шевченка та НТУУ "Київський політехнічний
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131. Хасанова Т. І чому не може бути помаранчевого неба у

Парижі? / Т. Хасанова // Київський університет. – К., 2016. – Груд.
(№ 11). – С. 4.

Перша виставка юних художників Валерія та Марії Каленкових

відкрилася у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича. У День Святого

Миколая їх вітали від імені адміністрації КНУ проректор з науковопедагогічної роботи В’ячеслав Шамрай та директор Центру комунікацій

Олена Добржанська, на згадку про Університет вручили творчі та смачні
подарунки і сувеніри.

132.

Welcome to the Startup California // Київський університет. – К.,

2016. – Верес. (№ 7). – С. 3. – Дайджест.

Креативний простір для талановитих науковців створено на базі

Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича. Ініціативу California in

Ukraine – некомерційну спільноту, в якій люди працюватимуть над своїми

стартапами – започаткував відомий інвестор та підприємець із СанФранциско, ветеран high-tech індустрії Ігор Шойфот. У рамках програми
учасники будуть отримувати усі необхідні знання, корисні не лише для
просування стартапу, а й для розбудови успішного бізнесу.

Студентський парламент

День, коли всі ми – кримські татари // Київський університет. –

ов

133.

К., 2016. – Верес. (№ 7). – С. 2. – Дайджест.

18 травня, День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського

народу, в Університеті почався зі студентської ініціативи. Живу

татар – утворили учасники флешмобу в парку Шевченка. «Ми всі – кримські

М.

татари!» – скандували студенти, висловлюючи свою підтримку не раз
депортованому народу. Для участі в акції зібралися студенти різних
факультетів КНУ, чимало з них – кримські татари, нащадки тих, кого

ім.

На

ук

інсталяцію у вигляді золотої тамги – національного символу кримських
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1944 року безжально виселили цілим народом з рідного Криму, ті, хто від
2014 року самі опинилися в умовах окупації.

134.

Кіт Л. "В Україні можна бути успішним і реалізувати себе" –

переконані спікери проекту / Л. Кіт // Київський університет. – К., 2016. –
Груд. (№ 11). – С. 2.

Соціально-освітній проект #Тіщовражають, присвячений 20-річчю

ТСН, спершу охопив 6 міст України (Маріуполь, Суми, Житомир, Херсон,

Полтава та Івано-Франківськ). Київ, і без того багатий на зустрічі з
цікавими людьми, не був внесений до його маршруту, але ініціатива

студентів КНУ імені Тараса Шевченка внесла свої корективи. Тож 7 грудня
вщент заповнена слухачами Актова зала Червоного корпусу приймала

спікерів проекту Олександра Ткаченка, Марічку Падалко, Наталію Нагорну,
Андрія Демчука та Тіну Кароль.

Науковий парк «Київський університет імені Тараса Шевченка»

135.

Хасанова Т.

Енергія

лідерства

від

Павла

Шеремети

/ Т. Хасанова // Київський університет. – К., 2016. – Листоп. (№ 10). – С. 6.

Учасники Business-Leader School KNU зустрілися з керівником Школи

управління

Українського

католицького

університету,

Міністром

економічного розвитку та торгівлі України (2014 р.), засновником Києво-

ов

Могилянської бізнес-школи Павлом Шереметою. Він ділився власним
досвідом, заряджав енергією та надихав усіх присутніх.

ук

136.

КНУ

Наукометрія

–

найпродуктивніший

за

кількістю

публікацій

М.

Прекрасним новорічним подарунком для КНУ імені Тараса Шевченка

та його науковців стало отримання відзнаки «Найпродуктивніший
університет за кількістю публікацій» на церемонії «Лідер науки України:
Web of Science Award 2016», організованій компанією Clarivate Analytics

ім.

На

// Київський університет. – К., 2016. – Груд. (№ 11). – С. 2.
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formerly IP&Science Thomson Reuters спільно з МОН України та НАН
України. На церемонії відзначили науковців, наукові установи, освітні

заклади, журнали, що внесли значний вклад у розвиток української науки.
Лауреатів відбирали за допомогою показників Web of Science.

137.

Сищук О. Підвищуймо

градус публікаційної

активності!

/ О. Сищук // Київський університет. – К., 2016. – Жовт. (№ 9). – С. 5.

За статтями у базі Scopus КНУ імені Тараса Шевченка далеко

попереду своїх конкурентів. Але за кількістю публікацій на одного

дослідника КНУ поки що на четвертій позиції. Про це на засіданні Вченої

ради 3 жовтня розповів проректор з наукової роботи В. Мартинюк. На його
думку, виправити ситуацію допоможуть більше отриманих міжнародних
грантів і проектів співробітництва. Окрім того, для підвищення цитування

публікацій запропоновано сучасні підходи до «нетворкінгу» – створення
профілів дослідників та розміщення їхніх робіт на популярних сайтах
researchgate.net, linkedin.com тощо.

138.

Шевчук С. М.

Наукометричний

аналіз

наукових

шкіл

української суспільної географії (дисертаційні роботи) / С. М. Шевчук

// Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та

краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка, Полтава, 25–26 квіт.

ов

2016 р. / МОН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, каф.
географії та краєзнавства. – Полтава, 2016. – С. 89–95.

Дослідження у галузі суспільної географії виконані в основному у

наукових центрах України, де сформувалися найбільші регіональні наукові

М.

потенціалом характеризуються наукові школи К. Г. Воблого, О. Т. Діброва,
М. Д. Пістуна , Б. П. Яценка, Я. Б. Олійника, К. В. Мезенцева та ін.

Науковці університету

ім.

На

ук

школи – Києві, Львові, Чернівцях, Одесі та Харкові. Потужним науковим
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Авсенєв П. С.

139.

Поперечна Г. А. Авсенєв і Карпов: два проекти психології

/ Г. А. Поперечна // Політологічний вісник : зб. наук. пр. / Політологічний
центр при КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – Вип. 58. – С. 28–36.

Алексюк А. М.

140.

Брехунець Н. Освіта в умовах командно-адміністративної

системи України в 60-80-ті рр. XX ст. : історіографія / Н. Брехунець

// Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / ПереяславХмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, кафедра історії та
культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 156–163.
Науковець

А. М. Алексюк

посилається

на

окремі

рішення

Міністерства освіти України, які йшли за партійними постановами і
призначалися "тільки для службового користування". Згадується, що в

постанові колегії Міносвіти України від 29 червня 1983 р. йшлося про
організаційно-педагогічі заходи, які запроваджувалися в УРСР з тим, щоб

поліпшити вивчення та використання російської мови в навчальних
закладах. Вони охоплювали зміни в навчальних закладах загальноосвітніх
шкіл, педучилищ, виданні підручників та методичних посібників з російської

ов

мови навчання, розширенні кількості вчителів та науковців з російської мови
та літератури. Передбачалося, зокрема, підвищення заробітної плати

вчителям російської мови та літератури. Дослідник дійшов висновку, що ця
постанова мала дискримінаційний характер по відношенню до української

141.

На

поглядах

Антонович В.

М.

ук

мови.

Мельник Л. М. Історико-релігійна складова в державницьких
В. Антоновича

/ Л. М. Мельник

// Політологічний

вісник // Політологічний центр при КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2010. –

ім.

Вип. 46. – С. 132–138.
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142.

Тихолиз Н.

Аполлінарій

"Delirium

Маршинський

на

des

тлі

Zeitgeistes":

доби

Іван

/ Н. Тихолиз

Франко

та

// Українське

літературознавство : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л.,
2015. – Вип. 79. – С. 127–136.

На основі епістолярних, мемуарних та архівних джерел розглянуто

міжособистісні та творчі взаємини Івана Франка та Аполлінарія
Маршинського. Згадується В. Антонович.

Бабко А. К.

143.

Кириловича

Запорожець О. А.
Бабка:

сучасні

Наукова

тенденції

школа

академіка

Анатолія

/ О. А. Запорожець

// Сучасні

Тенденції 2015 : тези доп. Київської конференції з аналітичної хімії / МОН
України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – К., 2015. – С. 13–14.
144.

Трохименко О. М. Про академіка Анатолія Кириловича Бабка

в електронних джерелах інформації / О. М. Трохименко, О. А. Запорожець
// Сучасні Тенденції 2015 : тези доп. Київської конференції з аналітичної хімії

/ МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – К., 2015. –
С. 16.
145.

академіка

ов

діяльності

Трохименко О. М. Хімія гетерополікомплексів у науковій
А. К. Бабка

/ О. М. Трохименко

// Сучасні

Тенденції 2015 : тези доп. Київської конференції з аналітичної хімії / МОН

146.

Бар’яхтар В. Г.

Таньшина А. ННЦ "ХФТІ" НАН України: ґенеза наукових

М.

ук

України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – К., 2015. – С. 15.

досліджень з теоретичної фізики / А. Таньшина // Світогляд. – К., 2016. – № 1

ім.

На

(57). – С. 18–30.
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Про Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний

інститут" НАН України та його могутню школу сучасної теоретичної
фізики. Згадується академік НАН України В. Г. Бар’яхтар

Бондарчук В. Г.

147.

Бондарчук Володимир Гаврилович – розбудовник української

науки / В. Михайлов, В. Шевчук, О. Іванік, В. Янченко, І. Янченко // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. –
К., 2015. – Вип. 3 (70). – С. 8–12.
148.

Шаталов Н. Выдающийся педагог, ученый-геоморфолог и

тектонист: к 110-летию академика В. Г. Бондарчука / Н. Шаталов // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. –
К., 2015. – Вип. 3 (70). – С. 13–17.

Борисенко В. К.

149.

Сокіл В.

Ювілейні

сильветки

фольклористів

/ В. Сокіл

// Народознавчі зошити. – Л., 2015. – № 3 (123). – С. 523–529.
Йдеться

про

відомих

українських

фольклористів,

які

своєю

натхненною працею домоглися вагомих результатів у ділянці національної

ов

науки. Міститься інформація про Борисенко Валентину Кирилівну –
етнографа, культуролога, фольклориста. Валентина Кирилівна з 2002–
2006 рр. працювала професором кафедри етнології та краєзнавства КНУ

150.

Булаховський Л. А.

Булаховська Ю. Л.

М.

ук

імені Тараса Шевченка.

Світле

обличчя

твоє,

як

надія

/ Ю. Л. Булаховська ; розмову вели Л. Краснова, М. Ткачук // Наукові

ім.

На

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені
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Володимира Гнатюка. Літературознавство. – Тернопіль, 2016. – № 44. –
С. 251–253.

Інтерв’ю

з

Юлією

Леонідівною

Булаховською

про

батька,

Булаховського Леоніда Арсенійовича (1888–1961), відомого мовознавця,
автора праць із загального, українського і російського мовознавства,
славістики, методики викладання мови.

Бунге М. Х.

151.

Курбет О. П. Ідеї державного регулювання економіки у

науково-практичному доробку М. Х. Бунге / О. П. Курбет // Економіка та
підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і

науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. –
К., 2012. – № 29. – С. 45–53.

Розглянуто теоретичне відображення та практичне втілення ідей

М. Х. Бунге стосовно державного регулювання економіки за основними

напрямами: регулювання підприємницької діяльності, банківської та
податкової систем і фабричне законодавство. Визначено доцільність

вивчення доробку вченого та можливість його використання у сучасних

ов

умовах.

152.

Всехсвятський С. К.

Казанцева Л. В.

Науково-дослідна

пошукова

робота

Астрономічного музею АО КНУТШ – маловідомі факти життя та наукової

ук

діяльності С. К. Всехсвятського та М. А. Яковкіна з фондів музею та

архівних джерел різних установ / Л. В. Казанцева // Астрономія та фізика

М.

космосу в Київському університеті : зб. тез доп. : міжнар. конф. в рамках
IX Всеукр. фестивалю науки, присвяч. 170-й річниці Астроном. обсерваторії

На

Київ.

нац.

ун-ту

імені

Тараса

Шевченка,

110-й

річниці

проф.

ім.

С. К. Всехсвятського, 100-й річниці М. А. Яковкіна, 25–29 трав. 2015 р.
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/ [Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва
С. А. (голова) та ін.]. – К., 2015. – С. 112–113.
153.

Чурюмов К. І. С. К. Всехсвятський – видатний український

астроном: життя та наукова активність / К. І. Чурюмов // Астрономія та

фізика космосу в Київському університеті : зб. тез доп. : міжнар. конф. в
рамках IX Всеукр. фестивалю науки, присвяч. 170-й річниці Астроном.

обсерваторії Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 110-й річниці проф.
С. К. Всехсвятського, 100-й річниці М. А. Яковкіна, 25–29 трав. 2015 р.
/ [Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва
С. А. (голова) та ін.]. – К., 2015. – С. 17–19.

Глушко О. К.

154.
кодових

Щербак О. В. Морфологічне вираження ключових знаків у

структурах

(на

матеріалі

прозових

творів

О. К. Глушка)

/ О.В. Щербак // Записки з українського мовознавства : зб. наук. пр. / МОН
України ; Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – О., 2014. – Вип. 21. –
С. 140–146.

Глушков В. М.

Шмигевський М. В. Віктор Михайлович Глушков (1923–1982)

ов

155.

ук

/ М. В. Шмигевський // Країна знань. – К., 2016. – № 8 (119). – С. 48–49.

156.

Гогоцький С. С.

Черняк С. Г. Виникнення та розвиток виховання у світовій

М.

цивілізації / С. Г. Черняк // Наука і освіта. Педагогіка / Південноукр. нац. пед.

С. С. Гогоцький вважав, що важливе значення грецького народу в

історії культури і педагогіки полягає в тому, що ним була сформульована
природна мета виховання та виховуючої освіти.

ім.

На

ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2016. – № 4 (145). – C. 39–47.
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Голубовський П. В.

157.

Скляренко В. Г. До питання про "руські письмена" в Житії

Костянтина Філософа. / В. Г. Скляренко // Мовознавство. – К., 2016. – № 4. –
С. 3–21.

Розглядається питання, якому різновиду русів (з тих, що мали

стосунок до держави Київська Русь) міг належати знайдений Костянтином
у Херсонесі переклад Євангелія і Псалтиря, "руськими письменами"
написаний. Згадується П. В. Голубовський.

Грушевський М.

158.

Боряк Г. В. До 75-річчя доктора історичних наук, професора

Р. Я. Пирога / Г. В. Боряк, І. Б. Матяш // Український історичний журнал. –
К., 2016. – № 4. – С. 231–236.
Особисті

дослідницькі

інтереси

Р. Я. Пирога

як

історика

сконцентрувалися на вивчення життя й діяльності М. С. Грушевського.

159.

Гирич І. "Конструктор" модерної нації. До 150-річчя Михайла

Грушевського / І. Гирич // Літературна Україна. – К., 2016. – 3 листоп.
(№ 42). – С. 3.

ов

29–30 вересня у Києві відбулася наукова конференція, присвячена

вивченню творчості спадщини М. Грушевського. Було близько трьох
десятків доповідачів. Пленарне засідання відбувалося в

приміщенні

колишньої Центральної Ради.

ук

160.

Грушевська К.

Еміґраційні

будні

очима

Катерини

Грушевської: політика та повсякденність (1919–1921 pp.) / К. Грушевська ;

М.

вступна ст. й публ. І. Б. Матяш // Український історичний журнал. – К.,

Згадується М. C Грушевський.

ім.

На

2016. – № 4. – С. 11–25.
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161.

Грушевський М.

Скиталець

у

вирі

війни

і

революції

/ М. Грушевський // Над Бугом і Нарвою : український часопис Підляшшя. –
Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 22–24.

Автобіографічна записка Михайла Грушевського про 1914–1919 роки.

162.

З епістолярної спадщини Михайла, Марії та Катерини

Грушевських: листи до Д. Петрушевського (1933–1941 pp.) / вступна ст. й

публ. О. В. Юркової // Український історичний журнал. – К., 2016. – № 4. –
С. 26–52.
163.

Корнилович М. Біженська трагедія Холмщини й Підляшшя

/ М. Корнилович // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. –
Bielsk Podlaski, 2015. – № 5 (141). – С. 13–17.

25–27 серпня [7–9 вересня] 1917 р. проходив всехолмський з’їзд в

Києві. На захід приїхало 296 делегатів, поміж яких було 250 тільки селянхліборобів. Депутати прибули зі всіх кінців Європейської Росії і деяких місць
Сибіру.

Перед

Центральної

учасниками

Української

з’їзду

Ради:

виступив

«Вже

М. Грушевський,

протягом

10 останніх

голова
років

українська суспільність з напруженою увагою слідкувала за справою

української Холмщини; кажу "українською" тому, що Холмщину ще в 13-му
віці називали Україною. Холмське питання цікавило мене особисто. Я

ов

виступав в українській і закордонній пресі за виділення Холмщини з
польських земель».

164.

Коцарев О. Ювілей стратегічного мислення. Грушевський поза

стереотипами / О. Коцарев // Україна молода. – К., 2016. – 10 листоп.

ук

(№ 143). – С. 13.

Про книгу І. Гирича "Михайло Грушевський: конструктор української

165.

М.

модерної нації".

Купріянович Г. Звернення Українського Товариства з нагоди

На

150-річчя від дня народження Михайла Грушевського / Г. Купріянович,
В. Ковальський // Над Бугом і Нарвою : український часопис Підляшшя. –

ім.

Bielsk Podlaski, 2016. – № 2. – С. 4.
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В зверненні йдеться: "Цей ювілей є важливим для всіх українців, які

проживають на території Республіки Польща – як на рідних землях
Підляшшя, Надсяння, Бойківщини та Лемківщини, так і в наших регіонах

держави. Врешті, ця річниця фундаментально важлива для всього

українського народу – в Україні і в розсіянні сущого – особливо зараз, коли
знову, як в часи М. Грушевського, вирішується майбутнє України та
українського народу".

166.

Мандзюк Д. "Працювати доведеться серед егоїстів, у краю

вельми здеморалізованому, де інтрига і капості поза плечима – річ звичайна"
/ Д. Мандзюк // Країна. – К., 2016. – № 37. – С. 46–50.

Михайла Грушевського не хотіли брати на роботу у Львівський

університет через російське громадянство та православне віросповідання.

167.

Мельниченко В. Михайло Грушевський: уроки для нації

/ В. Мельниченко ; розмову вела Любов Голота // Слово Просвіти. – К.,
2016. – 17–23 листоп. (№ 46). – С. 12–13.
168.

Пиріг Р. Я. Михайло Грушевський: суспільне усвідомлення

історичної постаті / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – К.,
2016. – № 4. – С. 4–10.
169.

Сокіл В.

Матеріали

до

української

фольклористичної

ов

енциклопедії. Вип. 2 / В. Сокіл, О. Бриняк // Народознавчі зошити. – Л.,
2015. – № 3 (123). – С. 530–579.

Матеріали містять біографічні дані про М. С. Грушевського.

170.

Сокіл Г. Наукові контакти українських фольклористів на

ук

порубіжжі XIX – XX століть / Г. Сокіл // Народознавчі зошити. – Л., 2015. –

М.

Тісна співпраця українських фольклористів в Науковому товаристві

ім. Шевченка позитивно вплинула на розвиток науки. Важливу роль
відіграли спільні народознавчі експедиції, проекти. Наукові дослідження,
фольклорні матеріали, рецензії – усе публікувалося українською мовою.
Упродовж 1920-х років значну роботу в Києві проводив М. Грушевський як

ім.

На

№ 3 (123). – С. 580–591.
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організатор наукових сил і едитор українських видань. Він відновив
стосунки з НТШ у Львові, підтримував зв’язки з друкарнею товариства, де
видано його три перші томи "Історії української літератури". Заходами та

під безпосереднім керівництвом М. Грушевського з’явилися часописи

"Україна", За сто літ". Знаковою подією стали заходи ВУАН і НТШ в

жовтні 1927 р. з проведення українського міні-з’їзду з нагоди століття
першої збірки народних пісень у записах М. Максимовича.

171.
досвіду

Сорока М. В.

в

сучасній

Особливості

український

концептуалізації

філософській

політичного

культурі

(історико-

філософський аналіз) / М. В. Сорока // Гуманітарні студії : зб. наук. пр.
/ МОН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2015. –
Вип. 26. – С. 215–222.

Представлено

основні

результати

дослідження

автором

особливостей концептуалізації політичного досвіду в сучасній українській
філософській культурі, розкрита авторська позиція щодо структури,
ідейних складових та специфічних рис політичного світу сучасної
української культури. Згадується М. Грушевський.

172.

Супрун Л. Контент-аналітична репрезентація концептуальних

детермінантів "Літературно-Наукового Вістника" (1898–1939 рр.) / Л. Супрун
// Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. – Л., 2015. –

ов

Вип. 5 (23). – С. 415–421.

Досліджено специфіку мовної ментальності провідних публіцистів

"Літературно-Наукового Вістника" (1898–1939) з використанням методу

контент-аналізу. Мовну ментальність І. Франка визнано націєцентричною,

173.

Топачевський А.

Адреси

Михайла

Грушевського

М.

ук

М. Грушевського – україноцентричною.

/ А. Топачевський // Дзеркало тижня. – К., 2016. – 24–30 верес. (№ 34). –

Йдеться про поради і передбачення Великого Українця. Згадується
історико-філологічний факультет Університету св. Володимира.

ім.

На

С. 15.

67

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

174.

Цибенко І. Бібліографія у творчості М. Грушевського: шляхи

пізнання його наукової спадщини / І. Цибенко // Вісник Книжкової палати. –
К., 2016. – № 10 (243). – С. 44–47.
175.

Чупpiй Л. В.

Історичні

аспекти

становлення

концепту

«Між’моря» в контексті українського державотворення / Л. В. Чупpiй
// Гілея : зб. наук. пр. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки

/ Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Українська акад. наук. – К.,
2016. – Вип. 113, № 10. – C. 415–419.

Серед українських дослідників прихильниками ідеї "Між’моря" був

М. Грушевський.

176.

Швець А.

Йосиф

Застирець

–

духовний

порадник

та

популяризатор Івана Франка у світі (до 100-річчя від часу висунення Івана
Франка

на

Нобелівську

премію)

/ А. Швець

// Українське

літературознавство : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л.,
2015. – Вип. 79. – С. 104–118.

Згадуються М. Грушевський.

177.

ЯТ. Інавгурація відзначень 150-річчя від дня народження в

Холмі Михайла Грушевського / ЯТ // Над Бугом і Нарвою: український
часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 3.

ов

28 лютого 2016 р. відбулася в Холмі інавгурація відзначень 150-річчя

від дня народження Михайла Грушевського. Важливо те. що відбулася вона

в місті народження визначного українського історика та державника,

178.

Гулій В. М.

Вітаємо з ювілеєм Василя Миколайовича Гулія! // Збірник

М.

ук

поруч православного храму, у якому він був охрещений.

1 серпня

мінералогічних

2016 року

наук,

ім.

На

наукових праць УкрДГРІ. – К., 2016. – № 3. – С. 110–111.
виповнилося

старшому

60 років

науковому
68

докторові

геолого-

співробітнику

Василеві
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Миколайовичу Гулію. З 2005 р. Василь Миколайович працював на посаді
професора кафедри геології родовищ корисних копалин КНУ імені Тараса

Шевченка, викладаючи нормативні курси "Геологія родовищ корисних
копалин", "Економічна геологія", вибірковий курс "Неметалічні корисні

копалини України: економіка, геологія, ресурси". З жовтня 2012 року
В. М. Гулій

очолює

кафедру

петрографії

Львівського

національного

університету.

Даниленко В. Г.

179.

Яблонська Н. Романістика В. Даниленка в контексті художніх

шукань великої прози початку XXI ст. / Н. Яблонська // Науковий вісник
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Філологічні науки. Літературознавство – Луцьк, 2016. – № 1 (326). – С. 232–
237.

Володимир Григорович Даниленко – український письменник-прозаїк,

критик, літературознавець. Був викладачем кафедри періодичної преси

Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка (2002–2003). У 2010–
2013 роках

викладав

майстер-клас

написання

прозового

твору

для

студентів спеціальності «Літературна творчість, українська мова і

ов

література» Інституту філології.

180.

Дзера О. В.

Дзера О. В. // Вісник Національної академії правових наук

Виповнилося 70 років від дня народження видатного вченого в галузі

М.

цивільного та сімейного права, доктора юридичних наук, професора, членакореспондента Національної академії правових наук України, заслуженого
юриста України, лауреата Премії імені Ярослава Мудрого, Премії Спілки

юристів України Олександра Васильовича Дзери. З 1974 р. він працює на
юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

ім.

На

ук

України : зб. наук. пр. – Х., 2016. – № 2 (85). – C. 227–228.
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Довнар-Запольський М.

181.

Герасименко Н. О. З історії української метрології: міри площі

/ Н. О. Герасименко // Український історичний журнал. – К., 2016. – № 4. –
С. 122–132.

Проблема міри площі вирішував також М. Довнар-Запольський.

Дорошко М. С.

182.

Тарапон О. Деформація морально-етичних цінностей партійно-

бюрократичної

верхівки:

історичні

витоки

кризи

радянського

ладу

/ О. Тарапон // Переяславський літопис : зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельниц.
пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, каф. історії та культури України. –
Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 28–37.

Певні аспекти морально-етичних проблем радянської системи

знайшли відображення в сучасній історіографії. М. С. Дорошко комплексно
дослідів

процес

формування

та

діяльності

партійно-радянської

номенклатури УРСР у 1920–1930-ті рр., у тому числі висвітив проблему
перетворення її на привілейований прошарок суспільства.

ов

Драгоманов М.

183.

Макарчук О.

До

діяльності

газети

русько-української

радикальної партії "Хлібороб" (1891–1895 рр.) (на матеріалах листування

Михайла Павлика та Михайла Драгоманова) / О. Макарчук // Збірник праць

Розглянуто процес зародження і становлення органу Русько-

М.

української радикальної партії – газети "Хлібороб", відображений у
листуванні

видатного

українського

громадського

Драгоманова та редактора, видавця Михайла Павлика.

ім.

На

ук

Науково-дослідного інституту пресознавства. – Л., 2015. – Вип. 5. – С. 75–90.
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184.

Максюта М. Є. Філософія світогляду національно-культурної

консолідації

М. П. Драгоманова

/ М. Є. Максюта,

А. І. Коломієць

// Гуманітарні студії : зб. наук. пр. / МОН України, Київ. нац. ун-т імені
Тараса Шевченка. – К., 2015. – Вип. 25. – С. 110–124.
185.

Нахлік Є. Іван Франко між Михайлом Драгомановим і

Володимиром Барвінським / Є. Нахлік // Слово і час. – К., 2016. – № 8 (668). –
С. 30–43.

Про дискусію стосовно доцільних шляхів розвитку української

літератури

та

культури,

соціально-політичного

та

національно-

культурного поступу українського народу.

186.

Обушний М. М. Драгоманов – основоположник української

партології / М. Обушний // Дні науки філософського факультету – 2016 :

міжнар. наук. конф. (20–21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / МОН
України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.:
А. Є. Конверський (голова) та ін.]. – К., 2016. – Ч. 8. – С. 137–139.

Ейхельман О.

187.

Гуменюк О. Історія української Конституції у XX столітті

/ О. Гуменюк // Наше слово. – Варшава, 2016. – 13 листоп. (№ 46). – С. 9.

ов

Початок

1920 -х

років

охарактеризувався

масовим

виїздом

українських державних, політичних, військових, освітніх, культурних сил за
кордон. За межами Батьківщини продовжувалася праця в усіх сферах,

готуючись до розбудови незалежної України. Зокрема, громадські діячі в

устрою України. Багато з них вирізнялися неабиякою оригінальністю. З усіх

М.

представлених проектів на окрему увагу заслуговує розроблений професором
Отто Ейхельманом. Він був одним з головних авторів Конституції УНР
1920 р.

ім.

На

ук

еміграції розробили велику кількість проектів майбутнього державного

Жданов В.
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188.

До

розгадки

теорії

еволюції

Всесвіту

// Київський

університет. – К., 2016. – Верес. (№ 7). – С. 3. – Дайджест.

Когорта лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки

університету поповнилася нашим колегою. Професор Астрономічної

обсерваторії КНУ, завідувач відділу астрофізики В. Жданов у складі
авторського колективу отримав Державну премію України в галузі науки і

техніки за роботу “Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та
космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні
моделі та спостережні результати”.

Забіяка І. М.

189.

Школьна О. Наукові читання Інституту журналістики. Такі

творять ауру нації: присвячено 60-літтю від дня народження І. М. Забіяки

/ О. Школьна // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. –
Л., 2015. – Вип. 5 (23). – С. 634–638. – Рец. на кн. : Наукові читання Інституту
журналістики. – К. : Альфа Реклама, 2014. – Вип. 19 : Такі творять ауру нації:

присвячено 60-літтю від дня народження І. М. Забіяки. 7 жовтня 2013 р. – 448
с.

Заболотний Д.

Чумогон з української

Чоботарки. 150 років від дня

ов

190.

народження Данила Заболотного // Урядовий кур’єр. – К., 2016. – 24 груд.

ук

(№ 244). – С. 8.

191.

Зеров М.

Гальчук О. Микола Зеров і Томас Стернз Еліот: точки

192.

М.

перетину / О. Гальчук // Слово і час. – К., 2016. – № 9 (669). – С. 12–21.
Чередниченко О. Метр українського перекладу (до 125-річчя

ім.

На

від дня народження Миколи Зерова) / О. Чередниченко // Вісник Київського
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національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – К.,
2015. – Вип. 1 (48). – С. 6–9.

Івасишин О. М.

193.

До 70-річчя академіка НАН України О. М. Івасишина // Успехи

физики металлов. – К., 2016. – Т. 17, № 4. – С. 401–405.

О. М. Івасишин протягом багатьох років був професором кафедри

фізики металів фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Кесслер К. Ф.

194.

Медвідь Ф. М.

Передумови

виникнення

і

становлення

наукових товариств на землях України / Ф. М. Медвідь // Історія науки і

техніки : зб. наук. пр. / МОН України, Держ. економіко-технолог. ун-т

транспорту, Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О. П. Бородіна. – К.,
2016. – Вип. 8. – C. 148–155.

Ідею проведення з’їздів природознавців на території колишньої

Російської імперії запропонував професор Університету св. Володимира
К. Ф. Кесслер.

Кирилюк Ф.

Мельник В. М.

Теоретична

ов

195.

конструкція

політичної

антропології / В. М. Мельник // Гілея : зб. наук. пр. Історичні науки.

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

Детальний аналіз політичної антропології від традиційних суспільств

до сучасного філософського осмислення дійсності зробив професор КНУ

М.

імені Тараса Шевченка Федір Кирилюк.

Кириченко І. І.

ім.

На

ук

ВГО Українська акад. наук. – К., 2016. – Вип. 113, № 10. – C. 349–359.
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196.

Харченко І. І. Роздуми про вічне (світлій пам’яті професора

М. Ф. Кириченка з нагоди 75-річчя з дня народження) / І. І. Харченко
// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Фізико-математичні науки. – К., 2015. – Вип. 1. – С. 176–180.

Кістяківський Б.

197.

Семикрас В. В.

Місце

ідей

античності

у

філософсько-

правовому вченні Богдана Кістяківського / В. В. Семикрас // Дні науки

філософського факультету – 2016 : міжнар. наук. конф., 20–21 квіт. 2016 р.) :

матеріали доп. та виступів / МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса

Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А. Є. Конверський (голова) та ін.]. – К.,
2016. – Ч. 2. – С. 49–51.
198.

Семикрас В. В.

Б. Кістяківського,

Суголосність

М. Драгоманова

та

філософсько-правових

І. Франка

ідей

/ В. В. Семикрас

// Гуманітарні студії : зб. наук. пр. / МОН України, Київ. нац. ун-т імені
Тараса Шевченка. – К., 2015. – Вип. 26. – С. 44–58.

Коваленко А. Д.

199.

Булгаков Ю. В. Нові документи в особовому архівному фонді

ов

академіка АН УРСР А. Д. Коваленка / Ю. В. Булгаков // Бібліотека. Наука.

Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч.
/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України

«У 2015 р. виповнюється 110 років з дня народження видатного

М.

українського вченого у галузі механіки, спеціаліста з теорії пружності і
термопружності, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча
науки і техніки, лауреата Державної премії УРСР, академіка АН УРСР
Анатолія Дмитровича Коваленка (1905–1973)». З 1949 року викладав в КНУ
імені Тараса Шевченка.

ім.

На

ук

[та ін.]. – К., 2015. – Ч. 2. – С. 74–77.
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Ковалів Ю.

200.

Зимомря М. І.

/ М. І. Зимомря,

Підтексти

Н. Науменко

на

// Наукові

тлі

літературного

записки

процесу

Тернопільського

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Літературознавство. – Тернопіль, 2016. – № 44. – С. 271–276. – Рец. на кн. :
Історія української літератури. Кінець XIX – початку XXI століть : [у 10 т.].
Т. 4 / Ю. Ковалів. – К. : Академвидав, 2015.

У сподіваннях і трагічних зламах" – такий підзаголовок міститься на

титульній сторінці четвертого тому "Історії української літератури".
Йдеться про капітальний проект, що передбачає працю у десяти томах.

Козлов М. І.

201.

Іскорко-Гнатенко В. Маловідома сторінка біографії Олени

Пчілки (перший київський період) / В. Іскорко-Гнатенко // Слово і час. – К.,
2016. – № 9 (669). – С. 103–109.

Олена Пчілка, сестра Михайла Драгоманова навчалась у "Зразковому

пансіоні шляхетних дівчат" А. Нельговської (розташований на розі
теперішнього бульвару Тараса Шевченка, 16 і Володимирської вулиці в

ов

Києві). Власником цього будинку був доктор медицини, проф. Микола
Іларіонович Козлов (1814–1889).

ук

202.

Демуз І.

Коцур Г. Г.

Кошовий

отаман

Запорозької

Січі

Петро

Калнишевський у працях науковців / І. Демуз // Переяславський літопис : зб.

М.

наук. ст. / Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, каф.
історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. –

На

С. 189–190. – Рец. на кн.: Кошовий отаман Петро Калнишевський :

ім.

бібліограф. покажч. (До 325-річчя з дня народження) / вступ. стаття, уклад.
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Г. Г. Коцур ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. ; КорсуньШевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2016. – 182 с.

У біобібліографічному покажчику Г. Г. Коцур вперше акумульовано

практично

весь

науковий

доробок,

що

стосується

постаті

П. Калнишевського. Покажчик відрізняється чіткою, логічною структурою,
скрупульозним викладом матеріалу, шанобливим відношенням до авторів

публікацій та хронології подій. Ця праця є значним внеском у розвиток
досліджень з історії козацтва.

Костомаров М.

203.

Лемещенко К. Б. Політико-правові ідеї М. І.Костомарова та їх

значення для державно-правового будівництва в Україні / К. Б. Лемещенко
// Політологічний вісник : зб. наук. пр. / Політологічний центр при КНУ імені
Тараса Шевченка. – К., 2009. – Вип. 43. – С. 62–70.
204.

Поліщук І. О. Проблемне поле української ментальності у

науковому історичному дискурсі / І. О. Поліщук // Сучасне суспільство:

політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр.
/ МОН України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2016. – Вип. 1
(11). – С. 128–133.

ов

Розглядаються класичні історіософські роботи, присвячені вивченню

української ментальності. Згадується проф. М. Костомаров.

205.

Просалова В. Микола Костомаров у поетичній рефлексії

Василя Стуса / В. Просалова // Актуальні проблеми української літератури і

ук

фольклору : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, кафедра

Виявлено особливості рецепції Василем Стусом постаті визначного

історика і письменника XIX століття – Миколи Івановича Костомарова.

ім.

На

С. 146–157.

М.

історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. –
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206.

Товт О.

однойменній

драмі

Засоби

моделювання

М. Костомарова

образу

/ О. Товт

Сави

Чалого

// Науковий

в

вісник

Ужгородського університету. Філологія : зб. наук. пр. – Ужгород, 2016. –
Вип. 1 (35). – С. 85–89.

Розглядаються

засоби

моделювання

постаті

Сави

Чалого

в

однойменній трагедії М. Костомарова. Модель образу зіставляється із
фольклорною

та

літературною

інтерпретаціями

цього

персонажа.

М. Костомаров зумів надати національній драмі історіософського звучання

й глибокого психологізму, оригінально відтворити складні історичні
протиріччя, створити новий тип героя, що суттєво відрізнявся від відомих
в українській драматургії.

207.

Чадюк М.

Вільне

братерство

слов’ян:

ілюзії

та

реалії

/ М. Чадюк // День. – К., 2016. – 4–5 листоп. (№ 200/201) – С. 21.

Кирило-Мефодіївське товариство проіснувало лише 14 місяців. Попри

це, воно таки спонукало Російську імперію значною мірою змінити свою

внутрішню політику. Товариство запропонувало систему держави, зовсім
відмінну від тієї, яка лежала в основі Російської імперії. Проект майбутньої

держави міститься в багатьох працях М. Костомарова: "Статуті

ов

слов’янського братства св. Кирила і Мефодія", "Автобіографії" та ін.

208.

Кравчук М. П.

Люлька А. М. Архип Михайлович Люлька. Початок великого

шляху / А. М. Люлька // Країна знань. – К., 2016. – № 6/7 (118). – С. 5–8.

ук

В селі Саварки Богуславського району Київщини є музей історії, де

належне місце в експозиції відведене двом відомим постатям – математику

209.

М.

На

М. П. Кравчуку та авіаконструктору А. М. Люльці.

Кримський А.

Довбня Л. Агатангел Кримський – подвижник української

ім.

мовознавчої науки / Л. Довбня // Теоретична і дидактична філологія.
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Філологія : зб. наук. пр. / МОН України, Переяслав-Хмельницький держ. пед.
ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 23. – С. 57–
64.
210.
ключова

Косюк Н. Європейський підхід до стосунків між статями як

характеристика

Агатангела

Кримського

/ Н. Косюк

// Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. / МОН
України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок наук. т-ва
Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 99–112.

Розглядаються особливості мислення А. Кримського в руслі східного

життя з орієнтуванням на Європу, як-то мотив європеїзації арабських
звичаїв у "Бейрутських оповіданнях" чи розвиток нехарактерних або не
визнаних

на

той

час

суспільною

пуританською

мораллю

проявів

сексуальності головного героя роману "Андрій Лаговський".

Лаврентьєв М. О.

211.

Шмигевський М. В. Михайло Олексійович Лаврентьєв (1900–

1980) / М. В. Шмигевський // Країна знань. – К., 2014. – № 9/10 (104). – С. 3
обкл.

Багато років ім’я Михайла Олексійовича Лаврентьєва не сходило зі

ов

сторінок радянських і зарубіжних видань. Він викликав інтерес не лише як

видатний учений-математик та механік, але й як видатний організатор
науки, один із ініціаторів створення і керівник Сибірського відділення

212.

Литвин В. М.

Литвин В. М. // Вісник Національної академії правових наук

М.

ук

Академії наук СРСР.

До 60-ти річчя від дня народження.

ім.

На

України : зб. наук. пр. – Х., 2016. – № 2 (85). – C. 230–231.

Мазуркевич О.
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213.

Ткачук М. А. Соціокультурна рецепція наукової спадщини

Т. і Ф. Бугайко та О. Мазуркевича / М. А. Ткачук // Соціум. Документ.

Комунікація : зб. наук. ст. / МОН України, Переяслав-Хмельницький держ.
пед.

ун-т

ім.

Г. Сковороди,

каф.

документознавства. –

Переяслав-

Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 277–288.

Макаренко М. О.

214.

Принь О. В. Невідомий рукопис історика П. В. Клименка про

проведення археологічних досліджень на території заводу "Азовсталь" біля

м. Маріуполя у 1931 році / О. В. Принь // Бібліотека. Наука. Комунікація :

матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та
ін.]. – К., 2015. – Ч. 2. – С. 124–126.

"Історія археологічних досліджень території північного Приазов’я у

1920–1930-х роках досить широко досліджена та відображена в наукових

звітах та польових щоденниках археологів, які особисто брали участь в

охоронних розкопках на новобудовах. Зокрема, це звіт від 15 січня 1932 р.
про проведення археологічних розкопок на території «Азовсталі» в

м. Маріуполі у 1931 р., який написаний особисто Миколою Омеляновичем

ов

Макаренком. Дане джерело знаходиться на збереженні в Інституті

археології НАН України у фонді «ВУАК» (спр. 539, арк. 1–10) та містить
інформацію винятково наукового характеру про процес розкопок, малюнки й

215.

Максимович М.

Давидова Л. Зародження видавничої практики в українських

М.

ук

креслення знахідок та кістяків".

університетах / Л. Давидова // Вісник Книжкової палати. – К., 2016. – № 10. –

Одними з перших видань університетської друкарні були дослідження
ректора М. Максимовича.

ім.

На

С. 47–50.
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216.

Маєрчик М. Фольклористика. Романтичний націоналізм і

сексуальність: теоретичні аспекти вивчення історії записів сороміцького

фольклору / М. Маєрчик // Народознавчі зошити. – Л., 2015. – № 6 (126). –
С. 1362–1372.

У 1827 р. у Москві вийшла друком одна з перших збірок українських

народних пісень "Малороссийские песни" Михайла Максимовича. Її виданням

згодом було відмарковано початок української фольклористики. Наприкінці

збірки він згадує також тексти, взірці яких не увійшли до видання.
М. Максимович пов’язує появу цих пісень зі зубожінням чи навіть
деморалізацією народу: веселість їх, мовляв, "переходить або в грубість,

або в непристойність. Їхня уява, розгнуздана від дозвілля чи з горя, не знає
собі міри".

Мегела І.

217.

Ткаченко В.

Амбасадор

франкомовності

в

Україні

/ В. Ткаченко ; спілкувався Володимир Коскін // Українська літературна
газета. – Вишгород, 2016. – 25 листоп. (№ 23). – С. 8–9.

Інтерв’ю з Всеволодом Ткаченком. Згадується навчальний посібник

"Література європейського Середньовіччя" проф. КНУ імені Тараса

ов

Шевченка Івана Мегели.

218.

Міцкевич О.

Марценюк Р. Литва – Україна – Литва – життєвий та творчий

шлях професора Олександра Міцкевича / Р. Марценюк // Вісник Київського

ук

національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2016. –

М.

«На підставі архівних та історіографічних джерел здійснено аналіз

життя та науково-педагогічної діяльності Олександра Міцкевича, одного з
перших професорів Університету св. Володимира. Також це спроба, з
одного боку, схарактеризувати проблему самовизначення для окремо взятої
особи, яка представляла й тисячі тих, хто внаслідок поділів Польщі

ім.

На

Вип. 1 (№ 128). –C. 42–48.
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наприкінці ХVІІІ ст. опинився в складі нової держави, а з іншого,
проілюструвати тогочасну освітню та національну політику Російської
імперії стосовно останніх».

Мойсієнко А. К.

219.

Вялікова О. О.

Формальне

моделювання

креолізованого

віршованого тексту на матеріалі шахопоезії А. К. Мойсієнка / О. О. Вялікова
// Філологічні трактати : наук. журн. / МОН України, Сумський держ. ун-т,
Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Х., 2016. – Т. 8, № 2. – С. 7–14.

Наливайко Д.

220.

Гонтарук Л. Церковнослов’янські та українські перекладні

твори Д. Наливайка кінця XVI – першої чверті XVII ст.: проблема

першоджерела / Л. Гонтарук // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. пр.
/ Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2015. – Вип. 64. – С. 113–124.

Наумовець А. Г.

221.
академіка

Марченко О. А.

НАН

України

Моєму

вічному

А. Г. Наумовця)

вчителю

(до

80-річчя

/ О. А. Марченко

// Вісник

ов

Національної академії наук України. – К., 2016. – № 1. – С. 119–124.

Виповнилося 80 років від дня народження видатного вченого i

організатора науки, відомого у світі фахівця в галузі фізичної електроніки i

фізики поверхні, віце-президента НАН України академіка НАН України

ук

Антона Григоровича Наумовця. Протягом 15 років А. Г. Наумовець викладає

222.

М.

На

на радіофізичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

Неволін К.

Омельченко В. Ю. Основні постулати філософсько-правового

ім.

вчення І. Канта та їх критична рецепція К. Неволіним / В. Ю. Омельченко
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// Дні науки філософського факультету – 2016 : міжнар. наук. конф. (20–

21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / МОН України, Київ. нац. ун-т
імені Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А. Є. Конверський (голова) та
ін.]. – К., 2016. – Ч. 2. – С. 32–34.

Орлюк М. І.

223.

Михаилу Ивановичу Орлюку – 60 // Геофизический журнал. –

К., 2015. – Т. 37, № 5. – С. 183–185.

Павличенко Л.

224.

Мінгазутдінов А.

Герої

століття,

що

минуло…

/ А. Мінгазутдінов // Київський університет. – К., 2016. – Жовт. (№ 9). – С. 4.

12 липня 2016 року виповнилося 100 років від дня народження вихованки
Університету Героя Радянського Союзу, снайпера 54-го полку Приморської армії
Людмили Павличенко.

Павлуцький Г. Г.

225.

Січка М. Л. Діяльність Кабінету українського мистецтва

Всеукраїнської академії наук / М. Л. Січка // Грані. – Дніпро, 2016. – № 6

ов

(134). – С. 40–47.

Присвячено

дослідженню

організації

Кабінету

українського

мистецтва у Всеукраїнській академії наук (ВУАН). Висвітлюється внесок

О. П. Новицького та мистецтвознавців Києва у формування структурних

вчених навколо Кабінету та кафедри українського мистецтва на початку

М.

1920 рр. Згадується Павлуцький Г. Г.

Перестюк М. О.

ім.

На

ук

підрозділів з вивчення історії мистецтва в межах ВУАН і консолідації
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226.

До 70-річчя від дня народження Миколи Олексійовича

Перестюка / А. М. Самойленко, М. Ф. Городній, Я. О. Жук [та ін.] // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика.
Механіка. – К., 2016. – Вип. 1 (35). – С. 63–64.

1 січня 2016 року виповнилося 70 років видатному українському

науковцю і педагогу, доктору фізико-математичних наук, професору,
академіку НАН України та АН вищої школи України, завідувачу кафедри
інтегральних

та

диференціальних

рівнянь

механіко-математичного

факультету КНУ імені Тараса Шевченка Миколі Олексійовичу Перестюку.

Перетц В.

227.

Венгерська В. О.

Творення

історії

протягом

ХІХ ст.:

національний та імперський вимір / В. О. Венгерська // Гілея : зб. наук. пр.

Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки / Нац. пед. ун-т ім.
М. П. Драгоманова, ВГО Українська акад. наук. – К., 2011. – Вип. 45 (№ 3). –
С. 5–11.

Українським

інтелектуалам

належить

особлива

роль

в

конструюванні національного проекту української держави, серед яких –
В. Перетц.

Кулик Н.

Посвячений

в

українство

/ Н. Кулик

// Освіта

ов

228.

України. – К., 2016. – 7 листоп. (№ 44). – С. 14–15.

Про видатного науковця В. Перетца, чий внесок у становлення

українознавства й формування національної спільноти українських учених є

ук

неоціненним.

229.

Шаповал А. І. Листи В. М. Перетца до С. О. Єфремова у

М.

фондах Інституту архівознавства НБУВ / А. І. Шаповал // Бібліотека. Наука.
Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч.

На

/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України

ім.

[та ін.]. – К., 2015. – Ч. 2. – С. 152–154.
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"31 січня

2015 р.

виповнилося

145 років

від

дня

народження

Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935) – історика літератури,
мовознавця,

мистецтвознавця,

академіка

Петербурзької

(з

1914)

і

Української академій наук (з 1919), який відіграв значну роль установленні
українознавства та організації українського наукового життя. Як професор

Київського університету (1903–1914) В. М. Перетц домагався створення
кафедр української історії, літератури, мови, етнографії, звичаєвого права
та виступав за скасування заборони української мови. Учений був дійсним

членом Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (з 1908), головою
філологічної секції Українського наукового товариства у Києві (з 1908), брав

діяльну участь у заснуванні УАН (1918), створив і очолював Товариство
дослідників української історії, письменства і мови у Ленінграді (з 1921) та
керував Комісією давнього українського письменства ВУАН (з 1927)".

Пильчиков М. Д.

230.

Якуньов Д. П. Микола Дмитрович Пильчиков (1857–1908)

/ Д. П. Якуньов // Країна знань. – К., 2012. – № 8 (90). – С. 48, 3 с. обкл.

Микола Дмитрович Пильчиков — український фізик-теоретик,

ов

експериментатор, винахідник.

231.

Побірченко І. Г

Щербина В. С. Академик И. Г. Побирченко – ученый и педагог

/ В. С. Щербина // Материалы первых Международных арбитражных чтений

памяти академика Побирченко И. Г., 15 нояб. 2013 г. : [сб. докл.] / Междунар.

ук

коммерч. арбитраж. суд и Мор. арбитраж. комис. при Торгово-пром. палате

М.

"...научная и педагогическая деятельность Игоря Гавриловича была

самым непосредственным образом связана с юридическим факультетом
[КГУ им. Т. Г. Шевченко], которому он в общем отдал 32 года своей жизни
(из них – 28 лет в штате университета), пройдя путь от рядового

ім.

На

Украины ; [сост.: Селивон Н. Ф., Захарченко Т. Г.]. – К., 2014. – С. 18–20.
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преподавателя до профессора, создателя и заведующего первой в СССР

кафедрой хозяйственного права, известного не только в СССР, но и во
многих зарубежных странах, ученого и педагога. На этом пути Игорь

Гаврилович пережил не только научное признание (защита кандидатской

диссертации – 1964 г. и докторской – 1971 г.), присвоение почетного звания
"Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР" (1990 г.) и
избрание действительным членом (академиком) Академии правовых наук

Украины (1993 г), но и, как пишет сам Игорь Гаврилович в книге
"Воспоминания.

Документы.

Размышления",

"месть

и

зависть

клеветников".

232.

Святоцкий А.Д. Академик Побирченко Игорь Гаврилович-

патриарх украинского арбитража / А.Д. Святоцкий // Материалы первых

Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И. Г.,
15 нояб. 2013 г. : [сб. докл.] / Междунар. коммерч. арбитраж. суд и Мор.
арбитраж. комис. при Торгово-пром. палате Украины ; [сост.: Селивон Н.Ф.,
Захарченко Т.Г.]. – К., 2014. – С. 10–13.

"...В 1953 г. экстерном закончил юридический факультет Киевского

государственного университета имени Тараса Шевченко. Через 11 лет
защитил кандидатскую диссертацию, а в 1971 г. – докторскую. В 1972 г.
ему присвоено ученое звание профессора. 28 лет жизниотдано столичному

ов

университету, где создал первую в бывшем Советском Союзе кафедру

хозяйственного права, которую возглавлял в течение 16-ти лет, написал
первые в Украине учебники по хозяйственному праву и арбитражному

процессу, основал новое направлениевюридической науке – "Хозяйственная

ук

юрисдикция".

233.

Селивон Н. Ф.

Взгляды

академика

И. Г. Побирченко

на

М.

правовое положение международных арбитражных институтов в государстве
и статус арбитров / Н. Ф. Селивон // Материалы первых Международных

На

арбитражных чтений памяти академика Побирченко И. Г., 15 нояб. 2013 г. :

ім.

[сб. докл.] / Междунар. коммерч. арбитраж. суд и Мор. арбитраж. комис. при
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Торгово-пром. палате Украины ; [сост.: Селивон Н. Ф., Захарченко Т. Г.]. –
К., 2014. – С. 14–17.

Полонська-Василенко Н. Д.

234.

Сміянова О. А. Будинок Д. І. Яворницького в першій половині

XX ст. / О. А. Сміянова // Придніпров’я : історико-краєзнавчі дослідження :

зб. наук. пр. / МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Іст. ф-т [та
ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 109–114.
Висвітлено

і

проаналізовано

побутові

умови

будинку

Д. І. Яворницького в Катеринославі в першій половині XX ст., простежено
взаємовпливи побуту і професійної діяльності вченого. Згадується професор
Н. Д. Полонська-Василенко.

Почепцов Г. Г.

235.

Тимченко М. М. Політична комунікація в сучасних партіях

/ М. М. Тимченко

// Матеріали

Всеукраїнської

науково-практичної

конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві",

Берегово, 29 квіт. 2015 р. / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ;

[редкол.: Токовенко О. С. (наук. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. –

ов

С. 107–116.

Згадуються професор: Г. Г Почепцов.

ук

236.

Предко О. І.

Васильєва І. В. [Рецензія] / І. В. Васильєва // Софія. – К.,

2016. – № 1 (5). – С. 98–99. – Рец. на кн.: Психологія релігії / О. І. Предко. –

М.

К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 479 с.Навчальний посібник
"Психологія релігії", підготовлений професором О. І. Предко, виконаний на

На

високому науково-теоретичному і методичному рівні, є завершеною, цілісною

ім.

працею, що становить суттєвий внесок у вітчизняні релігієзнавчі студії.
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Проскура О. В.

237.

З плеяди сподвижників-шістдесятників / ветерани Інституту

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України // Освіта. – К., 2016. – 14–
21 верес. (№ 38/39). – С. 6.
Почесний

ювілей

відзначила

кандидат

психологічних

наук,

всесвітньовідомий фахівець з дитячої психології Олена Василівна Проскура.
Олена Василівна викладала курс вікової психології на психологічному
факультеті КДУ ім. Т. Г. Шевченка.

Птуха М. В.

238.

Наумова Н. А. Біографічні документи М. В. Птухи в складі

особового фонду вченого в Інституті архівознавства НБУВ / Н. А. Наумова
// Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 6–
8 жовт.

2015 р.) :

в

2 ч.

/ НАН

України,

Нац.

б-ка

України

ім.

В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – К., 2015. – Ч. 2. – С. 114–117.

Михайло Васильович Птуха – видатний вчений у галузі демографічної

статистики, магістр політичної економії і статистики (1917), доктор

економічних наук (1934), професор (1950), академік АН УРСР (1920), член-

ов

кореспондент АН СРСР (1943), заслужений діяч науки УРСР (1944). У
Київському університеті викладав з 1918 р.

ук

239.

Павленко Л. А.

Рихлік Є.

Створення

архіву

національних

меншин

України в контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-

М.

х рр. XX ст. / Л. А. Павленко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали
міжнар. наук. конф., Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка

На

України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – К., 2015. – Ч. 2. –

ім.

С. 118–120.
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У

Відділі

фольклористики

рукописних

та

фондів

етнології

Інституту

імені

мистецтвознавства,

М. Т. Рильського

НАН

України

зберігаються матеріали архіву Кабінету для вивчення національних меншин
України Етнографічної комісії Всеукраїнської академії наук, які сьогодні є

безцінними для дослідження історії та культури багатонаціональної

України. Архів Кабінету нацмен складається з рукописних та друкованих
документів, примірників преси, афіш, програм, реклами, календарів,
фольклорних збірок, епістолярії, щоденників, фотознімків, статистичних

та історичних досліджень тощо, де міститься цікава і важлива

інформація з життя представників різних народів, якими так щедро були
зажди представлені українські терени. В основу цього архіву була покладена

колекція Євгена Рихліка – вченого-славіста, філолога, краєзнавця, етнолога,

педагога та громадського діяча чеського походження, який може
вважатися фундатором українського нацменознавства.

Різун В.

240.

Гарматій О. Інформаційні агентства як об’єкт сучасних праць

українських та зарубіжних дослідників / О. Гарматій // Збірник праць
Науково-дослідного інституту пресознавства. – Л., 2015. – Вип. 5 (23). –
С. 334–347.

ов

Розглянуто

сучасні

дослідження

розвитку

та

діяльності

інформаційних агентств, здійснені українськими і зарубіжними науковцями.

Згадуються професор КНУ імені Тараса Шевченка: А. Москаленко, С. Квіт,

241.

Роменець В.

М’ясоїд П. Психологічне пізнання як предмет історичного

М.

ук

В. Владимиров, В. Різун, А. Чічановський.

мета-теоретичного

аналізу

/ П. М’ясоїд

ім.

На

Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 64–90.
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Про видатного українського психолога, фундатора вітчизняної

історико-психологічної науки, доктора психологічних наук, професора
В Роменця.

Ромер П. Е.

242.

Клецька Т. Діяльність Павла Емілійовича Ромера у Київському

фізико-математичному товаристві / Т. Клецька // Емінак. – К. ; Миколаїв,
2016. – № 2 (14), т. 2. – С. 111–115.

6 лютого 1889 р. професори фізико-математичного факультету

Університету св. Володимира М. П. Авенаріус, М. Ю. Ващенко-Захарченко,

І. І. Рахманінов, П. Е. Ромер та ін. підписали пропозицію про організацію
Київського фізико-математичного товариства.

Семененко Н. П.

243.

Донской А. Н. Академик Н. П. Семененко – выдающийся

организатор науки в Украине (к 110-летию со дня рождения) / А. Н. Донской,
Н. А. Донской, Л. И. Легкая // Геохімія та рудоутворення : зб. наук. пр. / НАН

України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. –
К., 2016. – Вип. 36. – С. 3–9.

ов

З 1944 по 1953 рр. викладав у Київському університеті.

244.

Сергійчук В.

Іщук О. Оперативна підбірка "Єзуїт": діяльність Василя

ук

Величковського в світлі документів КДБ УРСР / О. Іщук, Н. Ніколаєва
// Український

визвольний

рух :

наук.

зб.

/ Ін-т

українознавства

М.

ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Л.,

Питання репресій проти УГКЦ в СРСР у 1945–1989 рр. неодноразово
обговорювалося на наукових конференціях, презентаціях, інших публічних
заходах. Так, у 2002 р. в Центрі українознавства КНУ імені Тараса

ім.

На

2015. – № 20. – С. 214–306.
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Шевченка відбулась наукова конференція, присвячена постаті Йосипа

Сліпого та його ролі у житті УГКЦ. У 2005 р. під керівництвом д-р іст.
наук, Володимира Сергійчука було підготовлено збірник документів про

стеження НКВС-НКДБ за Андрієм Шептицьким у 1939–1941 рр. та у
1944 р.

245.

Кулик Н. Український Крим: розвинувачення міфів. Книга

відомого історика документально доводить, що, попри всі імперські

намагання, Крим російським не був ніколи / Н. Кулик // Освіта України. – К.,
2016. – 21 листоп. (№ 46). – С. 14–15.
У

Державному фонді фундаментальних досліджень відбулася

презентація книги професора КНУ імені Тараса Шевченка, д-ра іст. наук
Володимира Сергійчука "Український Крим", де із залученням великої
кількості документального матеріалу йдеться про спільну історичну долю
Криму й України.

246.

У пошуках правдивої історії // Київський університет. – К.,

2016. – Листоп. (№ 10). – С. 4.

До розкриття нових сторінок правдивої історії Голодомору-геноциду

українського народу 1932–1933 рр. активно долучились і університетські
науковці.

Так,

давно

відомий

в

академічному

середовищі

своїми

дослідженнями на тему Голодомору професор історичного факультету

ов

Володимир Сергійчук доклав чимало зусиль для визнання знищення
радянським режимом мільйонів безневинних жертв в Україні у 1932–
1933 рр. геноцидом українського народу. Сьогодні професор Сергійчук та

його однодумці довели, що кількість жертв цієї трагедії була значно вищою

247.

На

комунікації

Синявський А. C.

М.

ук

за встановлену раніше.

Світленко С. І.

Українські

Д. І. Яворницького

науково-освітні

періоду

революції

інтелектуальні
(1917–1920)

ім.

/ С. І. Світленко // Придніпров’я : історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук.
90

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

пр. / МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Іст. ф-т [та ін.]. –
Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 97–109.

Висвітлено різноманітні інтелектуальні контакти Д. І. Яворницького

в період революції 1971–1920 рр. Згадується професор А. С. Синявський.

Ситенко О. Г.

248.

Видатний український фізик. До 90-річчя від дня народження

О. Г. Ситенка // Календар знаменних і пам’ятних дат / Книжкова палата
України ім. Івана Федорова. – К., 2016. – № 1, 2017, 1 кв. – С. 73–82.

Український фізик-теоретик, академік АН УРСР (обраний 1 квітня

1982 р.), доктор фізико-математичних наук (1959), професор. З 1963 року
професор КДУ ім. Т. Г. Шевченка. З 1965 року очолював кафедру теорії ядра
та елементарних частинок університету.

Скліфософський М. В.

249.

Бідзіля П. П. Формування політичної свідомості студентів як

вимога закону України "Про вищу освіту" / П. П. Бідзіля // Матеріали
Всеукраїнської

науково-практичної

конференції

"Політика:

теорія

та

практика в сучасному суспільстві", Берегово, 29 квіт. 2015 р. / Дніпропетров.

ов

нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [редкол.: Токовенко О. С. (наук. ред.) та ін.]. –
Дніпропетровськ, 2015. – С. 21–26.

ук

Згадується професор М. В. Скліфософський.

250.

Слабченко М. Є.

Авраменко О. І.

Миколаївський

слід

академіка

М.

М. Є. Слабченка / О. І. Авраменко // Інтелігенція і влада. Історія : зб. наук.

На

271.

ім.

пр. / МОН України, Одес. нац. політехн. ун-т. – О., 2014. – Вип. 30. – С. 259–
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Суслов Г. К.

251.
Одеського

Оборський Г.О. Гаврило Костянтинович Суслов: третій ректор
політехнічного

інституту

(1921–1928)

/ Г.О. Оборський

// Інтелігенція і влада. Історія : зб. наук. пр. / МОН України, Одес. нац.
політехн. ун-т. – О., 2015. – Вип. 32. – С. 420–432.
У

1888 році

був

призначений

виконувачем

обов’язків

екстраординарного професора на кафедрі механіки в Університеті
св. Володимира.

Третьяков Д. К.

252.

Ковальчук О. М. Іхтіологічна колекція Д. К. Третьякова у

фондовому зібранні Національного науково-природничого музею НАН
України

/ О. М. Ковальчук,

О. В. Червоненко

// Вісник

Національного

науково-природничого музею. – К., 2016. – Т. 14. – С. 55–63.

З 1943 р. Д. К. Третьяков – завідувач кафедри зоології Університету.

Тутковський П.

253.

Овчаренко Е. Чи схвалив би П. Тутковський видання своїх

праць російською? / Е. Овчаренко // Слово Просвіти. – К., 2016. – 3–9 листоп.

ов

(№ 44). – С. 11.
У

Національному

університеті

"Києво-Могилянська

академія"

презентували книжку Павла Тутковського "Біля підніжжя СлавечанськоОвруцького кряжу. Річка Убороть". Видання побачило світ у рамках

ук

проекту

"Збереження

національної

наукової

спадщини".

Катерина

Деревська під час презентації зазначила, що інші книги вже підготовлено

М.

для Інтернет-видання. Але чому український текст з’явиться після
російського і лише в електронній версії, не змогла пояснити.

На

254.

Руда С. П.

Просвітницька

діяльність

українських

ім.

природознавців / С. П. Руда // Історія науки і техніки : зб. наук. пр. / МОН
92
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України, Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту, Центр досліджень з іст.
науки і техніки ім. О. П. Бородіна. – К., 2016. – Вип. 8. – C. 190–195.

Розглядається просвітницька діяльність українських природознавців

кінця ХVIII – поч. ХХІ ст., а також роль наукових товариств. Одним із
активних членів Київського товариства дослідників природи був зоолог

Володимир Совинський, вчений-металофізик Іван Фещенко-Чопівський, який
у 1905–1907 роках був активно заангажований в лекційній комісії київської

"Просвіти", фізик Іван Пулюй, винахідник Х-променів, один із творців
першого україномовного "Святого Письма" і автор низки надзвичайно
цікавих науково-популярних книг. Згадується Павло Тутковський.

Улітко А. Ф.

255.

Андрій

Феофанович

Улітко

(28.08.1934–24.06.2015)

// Математичні методи та фізико-механічні поля / НАН України, Ін-т

прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Л.,
2015. – Т. 58, № 3. – С. 141–143.

Ульяновський В. І.

256.

Сніда Є.О. Адміністративно-територіальний устрій Російської

ов

православної церкви Катеринославської єпархії (1917–1919 рр.) / Є. О. Сніда
// Придніпров’я : історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. пр. / МОН
України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Іст. ф-т [та ін.]. –
Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 181–189.
та

проаналізовано

зміни

в

адміністративно-

М.

територіальному устрої Російської праці В. І. Ульяновського.

ім.

На

ук

Досліджено

Фабриціус І. В.
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257.

Костенко А. В. І. В. Фабриціус (1882–1966 рр.): археолог та

музеєзнавець / А. В. Костенко, А. В. Шевченко // Археологія. – К., 2016. –
№ 2. – C. 122–133.

Филипович П.

258.

Александрова Г. Павло Филипович: "Порівняльні студіїї...

поширюють наш обрій" / Г. Александрова // Слово і час. – К., 2016. – № 9
(669). – С. 22–35.

Спадщина П. Филиповича демонструє спадкоємність і неперервність

традицій в українському порівняльному літературознавстві. Згадується
дослідник літературознавчої науки В. Перетц.

Чехович К.

259.

Комариця М. Концепція націоцентризму Костянтина Чеховича

як явище культурного пограниччя / М. Комариця // Збірник праць Науководослідного інституту пресознавства. – Л., 2015. – Вип. 5 (23). – С. 579–611.

Проаналізовано концепцію християнського націоналізму Костянтина

Чеховича

в

контексті

його

літературознавчого,

мовознавчого

й

філософського доробку, роль психолінгвістичної теорії Олександра Потебні

ов

у формуванні цієї концепції, діяльність К. Чеховича як редактора
славістичного

квартальника

"Слово".

Згадуються

професори

М. Драгоманов, А. Кримський.

ук

Чижевський Д.

260.

Вдовиченко Г. В.

Проблематика

філософії

культури

у

М.

дослідженнях П. Демчука з історії української філософії і суспільнополітичної думки / Г. В. Вдовиченко // Гуманітарні студії : зб. наук. пр.

На

/ МОН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2015. –

ім.

Вип. 25. – С. 38–47.
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Основну увагу присвячено розгляду проблем філософії культури в

українській філософії ХIХ – першої третини ХХ ст. Згадуються професор
Д. Чижевський.

Чопик В. І.

261.
(4 червня

Стойко С.

In

memoriam

1929 р.–3 грудня

2015 р.)

Володимира

/ С. Стойко,

Івановича

М. Барна

Чопика

// Вісник

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. –
К., 2016. – Вип. 1 (71). – С. 5–7.

Шамрай А. П.

262.

Літературознавчий талант. До 12-річчя від дня народження

А. П. Шамрая (1896–1952) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К.,
2016. – № 4, 2016, 4 кв. – С. 38–44.

Агапій Пилипович Шамрай – український літературознавець, історик

літератури, професор світового рівня. Викладав історію української

літератури також в Інституті народної освіти. З 1944 р. завідував
кафедрою зарубіжної літератури в КДУ ім. Т. Г. Шевченка.

ов

Шмальгаузен І. І.

263.

Сухих Н. И. Значение понятия "информация" в концепциях

неклассической науки на примере работ И. И. Шмальгаузена / Н. И. Сухих

// Дні науки філософського факультету – 2016 : міжнар. наук. конф., 20–

ук

21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / МОН України, Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А. Є. Конверський (голова) та

М.

ім.

На

ін.]. – К., 2016. – Ч. 2. – С. 86–88.

Шпет Г. Г.
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264.

Мішалова О. В. До питання історичного факту та його

об’єктивності / О. В. Мішалова // Дні науки філософського факультету –
2016 : міжнар. наук. конф., 20–21 квіт. 2016 р. : матеріали доп. та виступів

/ МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.:
А. Є. Конверський (голова) та ін.]. – К., 2016. – Ч. 6. – С. 108–111.
Згадується професор Г. Г. Шпет.

Шудря М. А.

265.

Герасімова Т. В. Особистість Тараса Шевченка в дослідженні

Миколи Шудрі (за матеріалами фондів Інституту рукопису НБУВ)

/ Т. В. Герасімова // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук.

конф., Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім.
В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – К., 2015. – Ч. 2. – С. 84–86.

Виповнилося 80 років з дня народження українського журналіста,

письменника, кінодраматурга Миколи Архиповича Шудрі. Документи, що
відображають його творчу, публіцистичну діяльність та життєвий шлях,

зберігаються в Інституті рукопису НБУВ і складають фонд 299. Серед них
вагоме місце займають матеріали, пов’язані з постаттю Тараса Шевченка.

ов

М. А. Шудря викладав у КДУ ім. Т. Г. Шевченка у 1963–1965 рр.

266.

Яковенко М.

Яремчук О. В. Соціально-психологічна модель національного

міфу / О. В. Яремчук // Наукові студії із соціальної та політичної психології :

ук

зб. ст. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політичної

М.

Розглядається соціально-психологічна модель національного міфу з

огляду на перспективність мовних аналогій у соціально-психологічному
моделюванні. Згадується проф. М. Яковенко.

ім.

На

психології. – К., 2011. – Вип. 29 (32). – C. 76–88.
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Яковкін М. А.

267.

Лозицький В. Г. М. А. Яковкін – талановитий вчений, вчитель

і наставник (до 100-річчя з дня народження) / В. Г. Лозицький // Астрономія
та фізика космосу в Київському університеті : зб. тез доп. : міжнар. конф. в
рамках IX Всеукр. фестивалю науки, присвяч. 170-й річниці Астроном.

обсерваторії Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 110-й річниці проф.
С. К. Всехсвятського, 100-й річниці М. А. Яковкіна, 25–29 трав. 2015 р.
/ [Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва
С. А. (голова) та ін.]. – К., 2015. – С. 20–21.

Микола Авенірович Яковкін (1915–1993) – один з засновників

спектральних досліджень Сонця в Астрономічній обсерваторії КНУ імені
Тараса Шевченка.

Яценко В. С.

268.

Стрельцов Є.

Vivat

"пауерліфтерам"

освіти

і

науки!

/ Є. Стрельцов // Юридичний вісник України. – К., 2016. – 16–22 груд.
(№ 50). – С. 15.

22 грудня виконалось би 80 років доктору юридичних наук, професору,

члену-кореспонденту НАПрН України, заслуженому юристу України

ов

С. С. Яценко. З 1968 р. він працював на юридичному факультеті КДУ ім.
Т. Г. Шевченка. Обіймав посади завідувача кафедри, заступника декана, в.о.

декана факультету, професора, завідувача кафедри кримінального права та

М.

ім.

На

ук

кримінології.
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Межевікін Є. (101)

Литвин В. М. (212)

Мезенцев К. В. (138)

Лі Янг Гу (15), (114)

Мейс Д. Е. (99)

Лібов Д. 8

Мельник В.М. 195

ов

Кудінов С. (16)

ук

Лозицький В.Г. 267

Мельник І. 8

Мельник Л. М. 141

Лучицький В. І. (51)

Мельниченко В. 167

М.

Лойко С. (16)

Михайлов В. (147)

Люлька А.М. 208

Мінгазутдінов А. 224

На

Лучканин С. М. 112

Мінх Г. М. (47)

Маєрчик М. 216

Міцкевич О. М. (218)

ім.

М’ясоїд П. 241
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Олійник Я. Б. (138)

Мойсієнко А. (111), (219)

Омельченко В.Ю. 222

Москаленко А. (240)

Орлюк М. І. (223)

Мукан В. 113

Осадчий Є. (72)

Мунтян В. Л. (90)

Осіння Н. В. 51

Мушенок В. 90

Павленко І. А. (119)

Нагайко Т. 49

Павленко Л. А. 239

Нагорна Н. (134)

Павлик М. І. (183)

Надтока О. (22)

Павличенко Л. М. (224)

Наконечний О. Г. 1, (33)

Павловський О. Д. (47)

Наливайко Д. С. (220)

Павлуцький Г. Г. (225)

Науменко Н. 200

Падалко М. (134)

Наумова Н. А. 238

Палагеча Р. 124

Наумовець А. В. (221)

Панченко Ж.. 8

Наумовська О. (17)

Папакін Г. (69)

Нахлік Є. 185

Патриляк І. К. (55), (68)

Неволін К. О. (222)

Перестюк М. О. (226)

Недибалюк О. А. 5

Перетц В. М. (53), (227–229), (258)

Незабитовський В. А. (50)

Петерсон Н. (15)

Нельговська А. (201)

Петрушевський Д. 162

Нестеренко Л. Б. 50

Пильчиков Д. П. (230)

Нікітюк О. М. 87

Пиріг (Пирог) Р. Я. (158), 168

Ніколаєнко Т. (81)

Підвисоцький В. В. (47)

ук

ов

Мішалова О. В. 264

Пістун М. Д. (138)

Новицький О. П. (57), (225)

Побірченко І. Г. (231–233)

М.

Новицький О. М. (57)

Подлесный Д. В. 52

Оборський Г. О. 251

Поліщук В. 53

На

Новіков А. (20)

Поліщук І.О. 204

Овчаренко Е. 253

Поліщук Н. (74)

ім.

Обушний М. І. 186
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Самойленко Л. О. 57

Пономарыв О. (16)

Свінг В. Л. (15)

Попов М. О. 5

Світленко С.І. 247

Порошенко П. О. (15)

Святоцкий А.Д. 232

Почепцов Г. (98), (102), (235)

Селивон Н.Ф. 231, 233

Предко О. І. (236)

Семененко М. П. (243)

Прибитько І. Ю. 5

Семенюк Г. Ф. 116–117, (122)

Принь О. В. 214

Семикрас В. В. 197–198

Приходін О. (14)

Сенджіва С. (16)

Прокопенко М. 54

Сендікова С. (116)

Просалова В. 205

Сенік А. (103)

Проскура О. В. (237)

Сербін О. О. (17)

Птуха М. В. (238)

Сергійчук В. І. (244–246)

Пулюй І. П. (254)

Сидоренко Д. 8, 22, 92

Пухтецька А. (88)

Сидоров Ю. 97

Пчілка О. (201)

Синявський А. С. (247)

Рабчун І. 55

Ситенко О. Г. (248)

Радзієвська Л. К. (95)

Сищук О. 137

Рахманінов І. І. (242)

Січка М.Л. 225

Рильський М. Т.

Скворцова М. (57)

Рихлік Є. (239)

Скліфосовський М. В. (249)

Різун В. В. (102), 240

Скляренко В.Г. 157

Рогович А. С. (51)

Скорик Т. 28

ук

ов

Полонська-Василенко Н. Д. (234)

Скрильник С. (114)

Ромер П. Е. (242)

Слабченко М. Є. (250)

М.

Романець В. (241)

Сліпий Й. (244)

Сакаль-Лісніченко Л. 21

Сліпушко О. 107

На

Руда С.П. 254

Сміянова О.А. 234

Самойленко А.М. 226

Снігирьова Л. 119

ім.

Салата С.А. 56
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Тарасенко В. Ю. (51)

Сніжко С. І. (63)

Тарасович Р. (15)

Собко В. (15)

Тезель Й. Д. (15)

Совинський В. К. (254)

Теребус О. 99

Сокирко О. (69)

Тертична А. 108

Сокіл В. 149, 169

Тимченко М.М. 235

Сокіл Г. 170

Тимчук Д. (16), (35)

Соколова С. 100

Тихолиз Н. 142

Сорока М.В. 171

Ткаченко В. 217

Сорока В. 23

Ткачук М. 150, 213

Сорока О. 108

Товт О. 206

Сорокін А. 58

Тоїчкін Д. В. 69

Сорокіна Л.М. (102)

Токовенко О. (249)

Ставенко А. (81)

Толстанова Г. (17)

Стойко Р. (85)

Томсоне С. 124

Стойко С. 261

Топачевський А. 173

Стрельцов Є. 268

Трапезнікова Д. 99

Стріха М.В. 59

Третьяков Д. К. (252)

Стріха В. І. (59)

Трохименко О.М. 144–145

Стус В. (205)

Труханов Г. 28

Супрун Л. 172

Тутковський П. А. (51, (253–254)

Суслов Г. К. (251)

Улітко А. Ф. (255)

Сухих Н.И. 263

Уложенко В.М. 24

ук

ов

Сніда Є.О. 256

Ульяновський В. І. (256)

Таланчук О. М. (119)

Фабриціус І. В. (257)

М.

Сьомкіна Н. 78

Феофілактов К. М. (51)

Таран Н. 124

Фещенко-Чопівський І. А. (254)

На

Таньшина А. 146

Фещук В. 120

Тарапон О. 182

Филипович П. П. (53), (258)

ім.

Тараненко О. 99
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Фітісова А. 79

Чижевський Д. І. (260)

Фомін П. І. (52)

Чмир О. Р. (104–105), (108)

Франко І. Я.

(15),(142),(172),

Чопик В. І. (261)
Чорна С. 122

Фурса С. Я. 87, 93, (95)

Чупpiй Л.В. 175

Хавронюк М. І. (94)

Чурюмов К. І. 153

Харченко І. 196

Шамрай А. П. (262)

Мейс Джеймс (99)

Шамрай В. (15), (22), (131)

Харченко О. 80

Шаповал А. І. 229

Харь І. О. 94

Шапченко С. Д. (94)

Хасанова Т. 83, 101, 131, 135

Шаталов Н. 148

Хміль Т. М. 3

Шварц Б. Л. (50)

Холодов К. (101)

Швець А. 176

Храпатий С. В. (26)

Шевченко А. В. 257

Хржонщевський Н. А. (47)

Шевченко Л. 123

Хуков С. (17)

Шевчук В. (147)

Цвєтков Г. О. (50)

Шевчук С.М. 138

Цедік А. І. (18)

Шеломовська О. М. 102

Цибенко І. 174

Шелухін В. 84

Цитович М. М. (50)

Шемета Ю. 60

Чадюк М. 207

Шептицький А. (244)

Червинський В. М. (51)

Шеремета П. (16), (135)

Червінська Т. 80

Школьна О. 189

ук

ов

(176),(185),(198)

Шмальгаузен І. І. (263)

Чередниченко О. 192

Шмигевський М. В. 155, 211

М.

Червоненко О. В. 128, 252

Шойфот І. (132)

Черняк С.Г. 156

Шпагін В. 61

На

Чернишенко В. 126

Шпет Г. Г. (264)

Чжоу Х. (34)

Штефан М. Й. (95)

ім.

Чехович К. (259)
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Яковкін М. А. (56), (152), (267)

Шулікін Д. 127

Якуньов Д. П. 230

Шумарова Н. П. (100)

Янченко В. (147)

Щербак О. В. 154

Янченко І. (147)

Щербина В.С. 8, 231

Яремчук О.В. 266

Юзьків Ю. 90

Яснопольський М. П. (50)

Юркевич П. Д. (57)

ЯТ 177

Ютовець В. (67)

Яценко Б. П. (138)

Яблонська Н. 179

Gryaznova V. 77

Яворницький Д. І. (234), (247)

Udachyna A. 77

Яковенко М. (266)

Vasylets M.

М.

ім.

На

ук

ов

Шудра М. А. (265)

107
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Список періодики, матеріали з яких уміщено у покажчик

Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / МОН
України,

Донец.

нац.

ун-т,

кафедра

історії

укр.

літератури

і

фольклористики. – Вінниця,
2015. – Вип. 23.

Археологія. – К.,

2016. – № 2.

Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : зб. тез доп. :
міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки, присвяч. 170-й річниці

Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 110-й
річниці проф. С. К. Всехсвятського, 100-й річниці М. А. Яковкіна, 25–
29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, наук. орг. комітет:
Вижва С. А. (голова) та ін.]. – К.,
2015.

Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 6–
8 жовт.

2015 р.) :

в

2 ч.

/ НАН

України,

Нац.

б-ка

України

ім.

В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ.

ов

центрів академій наук – членів МААН [та ін.]. – К., 2015. – Ч. 2.
2015. – Ч. 2.

Вища школа. – К.,

2016. – № 9 (146).

ук

Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

М.

Право та державне управління : наук. зб. – К.,
2015. – № 3/4.

На

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ім.

Біологія. – К.,
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2016. – Вип. 1 (71).

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Військово-спеціальні науки. – К.,
2016. – Вип. 1 (34).

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Геологія. – К.,

2015. – Вип. 3 (70).

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Іноземна філологія. – К.,

2015. – Вип. 1 (48).

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.,

2016. – Вип. 1 (34): присвячено 100-літтю Івана Петровича
Білоконя.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ов

Історія. – К.,

2015. – Вип. 1 (124); Вип. 4 (127).

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2016. – Вип. 1 (35).

М.

ук

Математика. Механіка. – К.,

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2015. – Вип. 1 (23).

ім.

На

Радіофізика та електроніка. – К.,
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Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Соціологія. – К.,

2016. – Вип. 1 (7).

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Фізико-математичні науки. – К.,
2015. – Вип. 1.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Юридичні науки. – К.,

2016. – Вип. 1.

Вісник Книжкової палати. –К.,
2016. – № 10 (243).

Вісник Національного науково-природничого музею. – К.,
2016. – Т. 14.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація

ов

вищого навчального закладу : зб. наук. пр. – Л.,
2015. – № 831.

Вісник Національної академії наук України. – К.,

ук

2016. – № 1.

М.

Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – Х.,
2016. – № 2 (85).

На

Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська

ім.

академія" : зб. наук. пр. – Х.,
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2015. – Т. 21.

Газета по-українськи. – К.,

2016. – 15 листоп. (№ 92).
Геофизический журнал :– К.,

2015. – Т. 37, № 5.

Геохімія та рудоутворення : зб. наук. п. / Нац. акад. наук України, Ін-т
геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. – К.,
2016. – Вип. 36.

Гілея : зб. наук. пр. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки
/ Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Українська акад. наук. – К.,
2011. – Вип. 45, № 3.

2016. – Вип. 113, № 10.
Голос України. – К.,

2016. – 9 листоп. (№ 213).

ов

Грані. – Дніпро,

2016. – № 6 (134), черв.

Гуманітарні студії : зб. наук. пр. / МОН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса

ук

Шевченка. – К.,

ім.

На

День. – К.,

М.

2015. – Вип. 25; Вип. 26.

111

а б
М
іб
ак
лі
си
от
ек
мо
а
ви
ча

2016. –

1 листоп.

(№200/201);

(№ 197);

18–19 листоп.

2 листоп. (№ 198);

(№ 210/211);

25–26

4–5 листоп

листоп.

(№ 215/216); 16–17 груд. (№ 230/231).
Дзеркало тижня. – К.,

2016. – 24–30 верес. (№ 34).

Дні науки філософського факультету – 2016 : міжнар. наук. конф. (20–

21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / МОН України, Київ. нац. ун-т
імені Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол. : А. Є. Конверський (голова) та
ін.]. – К.,

2016. – Ч. 2; Ч. 6; Ч. 8.

Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів

/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т ім.
В. Гетьмана. – К.,

2012. – № 29.

Записки з українського мовознавства : зб. наук. пр. / МОН України,

ов

Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – О.,
2014. – Вип. 21.

Збірник наукових праць УкрДГРІ. – К.,

ук

2016. – № 3.

М.

Збірник праць НДІ пресознавства. – Л.,
2015. – Вип. 5 (23).

ім.

На

Інститут філології. – К.,

112
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2016. – Листоп. (№ 10). – С. 2. – Додаток до газети “Київський
університет”.

Інтелігенція і влада. Історія : зб. наук. пр. / МОН України, Одес. нац.
політехн. ун-т. – О.,

2014. – Вип. 30.
2015. – Вип. 32.

Історія науки і техніки : зб. наук. пр. / МОН України, Держ. економікотехнолог. ун-т транспорту, Центр досліджень з іст. науки і техніки
ім. О. П. Бородіна. – К.,

2016. – Вип. 8.

Календар знаменних і пам’ятних дат. – К.,

2016. – № 1, 2017, 1 кв.; № 4, 2016, 4 кв.
Київський університет. – К.,

2016. – Верес. (№ 7). – Дайджест; Жовт. (№ 9); Листоп. (№ 10);
Груд. (№ 11).

ов

Країна. – К.,

2016. – № 37.

ук

Країна знань. – К.,

М.

2012. – № 8 (90).

2014. – № 9/10 (104).

На

2016. – № 6/7 (118); № 8 (119).

ім.

Літературна Україна. – К.,
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2016. – 3 листоп. (№ 42).

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. / МОН

України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок наук. т-ва
Шевченка в Черкасах. – Черкаси,
2015. – Вип. 21/22.
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Політологічний вісник // Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті імені
Тараса Шевченка. – К.,

2009. – Вип. 43.
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Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – ПереяславХмельницький,
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студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна – 2015 :
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