ІНФОРМАЦІЯ
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні зі спеціальності
053 Психологія
Додаток 5
до Ліцензійних умов (ПКМУ
№ 1187 від 30.12.2015 р.)
ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних
дисциплін

Найменування
навчальної дисципліни
згідно з навчальним
планом

Інформація про наявність (―+‖, ―-‖ або немає потреби)
питань,
завдань
планів
завдань
задач,
завдань для
для
навчаль- практичних для
завдань або комплексно
самостійного
(семінар- лаборакейсів для
ї
ної
контенту ських)
торних
поточного таконтрольної
роботи
занять
робіт
підсумковог роботи
студентів*
о контролю
I. Цикл загальної підготовки

I.1. Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності
1/I Методологічні
немає
+
+
+
+
проблеми психології
потреби
2/I Психологія
немає
+
+
+
+
соціальних явищ
потреби
3/I Психологія життєвого
немає
+
+
+
+
середовища
потреби
4/I Психологія
немає
+
+
+
+
професійної діяльності
потреби
5/I Психологія наукової
немає
+
+
+
+
та технічної творчості
потреби
I.2. Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими)
компетентностями
6/I Навчальна дисципліна
немає
+
+
+
+
з філософії
потреби
7/I Навчальна дисципліна
з галузей філософського
немає
+
+
+
+
знання (за вибором
потреби
аспіранта)
I.3. Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей
8/I Навчальна
немає
дисципліна мовно+
+
+
+
потреби
практичної підготовки
ІІ. Цикл професійної підготовки

+
+
+
+
+

+

+

+

ІІ.1. Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника
1/ІІ Методологія
немає
+
+
+
+
+
наукових досліджень
потреби
2/ІІ Педагогічна
немає
+
+
+
+
+
майстерність
потреби
3/ІІ Навчальна
дисципліна з соціальної
немає
+
+
+
+
+
психології (за вибором
потреби
аспіранта)
4/ІІ Навчальна
дисципліна з прикладної
немає
+
+
+
+
+
психології (за вибором
потреби
аспіранта)
ІІ.2. Навчальні дисципліни для здобуття мовних кометентностей, достатніх для
представлення та обговорення результатів наукової роботи іноземною мовою в усній та
письмовій формі
ІІ.2.1. Навчальні
дисципліни мовнонемає
+
+
+
+
+
професійної підготовки
потреби
(за вибором аспіранта)
2. Методичне забезпечення курсового проектування
Інформація про наявність
(―+‖ або ―-‖)
методичних
тематики курсових робіт
розробок
(проектів)
Курсові роботи (проекти) навчальним планом не передбачені

Найменування
навчальної
дисципліни

Семестр, в якому
передбачена курсова
робота (проект)

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики
Інформація
Інформація про
Семестр, в
Тривалість про наявністьНайменування бази наявність угод про
Найменування
якому
програм
практики
для проходження
проходження
практики
передбачена
практик
(тижнів)
практики
практик (дата,
практика
номер, строк дії)
(―+‖ або ―-‖)
Національний
технічний
університет
Педагогічна
3
2
+
України
Немає потреби
практика
«Київський
політехнічний
інститут»
________________
* У разі використання інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи
студентів робиться позначка ―ІТ‖.

Додаток 6
до Ліцензійних умов
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Інформація про наявність бібліотеки (за університет)
Найменування
бібліотеки

Площа
(кв.
метрів)

Науково-технічна
14662,2
бібліотека
імені Г.І.Денисенка
Національного
технічного
університету України
«Київський
політехнічний
інститут»

Обсяг фондів
навчальної,
наукової
літератури
(примірників)

Площа
читального
залу (кв.
метрів),
кількість місць

загальний
книжковий
фонд
2 657 003

Площа
читальних
залів
3245,15 м2

кількість
фахових
періодичних
видань
(назв/прим.):
80826/557216

1 050
посадкових
місць

Примітка*
(Інформація про наявність електронної бібліотеки)
ElaKPI – відкритий електронний архів НТУУ «КПІ» - http://ela.kpi.ua/ :
кількість електронних документів - 12 135
Електронна бібліотека передплачених електронних ресурсів:
кількість унікальних назв книг, журналів, ін. - 311 770
За передплатою надається доступ до баз даних:
1. ЛІГА: ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ (ЛЗ: Підприємство, версія 9.5.1.),
2. EBSCO PUBLISHING: 14 повнотекстових, реферативних та
бібліографічних наукових тематичних баз даних,
3. Електронна бібліотека дисертацій Російської державної бібліотеки
(доступ з лютого по травень 2016 року).
Протягом року викладачі, студенти та аспіранти отримували тестовий
доступ до наступних баз даних:
1. SCOPUS від компанії Elsevier: (доступ з січня до травня 2016 р.)
2. EBSCO: тематичні бази даних Academic Search Complete, Applied
Science & Technology Source, Legal Source, Political Science Complete,
Humanities Source, Education Source (доступ з квітня до червня 2016 р.),
3. BioOne: повнотекстова та бібліографічна колекція новітніх наукових
досліджень в галузі біології, екології та наук про довкілля (доступ з
січня до грудня 2016 р.).
4. BASE: одна з найпотужніших систем пошуку академічних ресурсів

відкритого доступу (OAI-PMH), представлених в Інтернеті, що
підтримується бібліотекою університету Білефельда. Більш ніж 28 млн.
повнотекстових документів з 1837 джерел з різної тематики, починаючи
з 2004 р.
5. ELibUkr: «Електронна бібліотека України»: проект, що об’єднує архіви
бібліотек вищих навчальних закладів, національних бібліотек та інших
організацій України.
6. Europeana: Європейська цифрова бібліотека - інтернет-портал, який
надає
доступ до мільйонів текстів, аудіо, відео та інших оцифрованих об'єктів
від провідних європейських бібліотек, музеїв, архівів та інших
організацій.
7. Google Book Search: повнотекстовий пошук серед мільйонів книг з
найбільших
бібліотек світу. проект з оцифрування книг від Google. Через цей сервіс
доступний повнотекстовий пошук в книгах, оцифрованих Google та
партнерами проекту Google books - провідними бібліотеками світу.
Бібліотека Google містить понад 15 млн. книг, доступних у повних
текстах або представлених для перегляду лише декількома сторінками
для ознайомлення (у такому випадку надається інформація про те, де
книгу можна придбати чи в якій найближчій до Вас бібліотеці взяти).
8. Google Scholar: повнотекстовий пошук наукової літератури за різними
галузями знань та за різними джерелами, включаючи рецензовані
статті, дисертації, книги, реферати і звіти, які опубліковані
видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями,
вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями.
9. Ipl2(Internet Public Library): пошуковий портал на базі об'єднаної
колекції ресурсів Internet Public Library (IPL) та Librarians' Internet Index
(LII), що містить посилання на англомовні сайти, згруповані по різним
темам: наука та технологія, соціальні науки, бізнес та економіка,
комп'ютер та інтернет, культура та мистецтво та ін.
10. NARCIS: Нідерландський національний портал наукової інформації, що
містить понад 600 тис. публікацій (з них понад 240 тис. у відкритому

доступі), у тому числі з репозитаріїв усіх голландських університетів та
наукових установ.
11. OAIster: колекція цифрових ресурсів з відкритих архівів по всьому
світу у рамках проекту всесвітньої бібліотечної організаціїї OCLC. На
сьогоднішній день OAIster надає доступ до 25 млн записів від 1157
учасників.
12. OAI-Система пошуку у відкритих архівах України: Гарвестер
української наукової інформації: ресурс, розроблений та впроваджений
Інститутом програмних систем НАН України та Житомирським
державним університетом ім. І. Франка. Надає можливість проводити
централізований пошук у відкритих повнотекстових архівах України
серед близько 80 тис. записів.
13. OpenDOAR: (The Directory of Open Access Repositories) - пошук
достовірної наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому
світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема.
Надає можливості пошуку наукових матеріалів за різними галузями
знань у понад 2 600 е-архівах.
14. ROAR: (Registry of Open Access Repositories) – реєстр усіх репозитаріїв
та інших джерел відкритої інформації в усьому світі. Проект є
розробкою Університету Саутгемтон (Великобританія) та являється
частиною мережі EPrints.org.
15.ScientificCommons.org: пошукова німецькомовна платформа (бетаверсія), яка забезпечує вільний доступ до наукових робіт різноманітної
тематики, опублікованих та розташованих у відкритих репозитаріях
усього світу. В даний час надає доступ до більш ніж 38 млн. публікацій
із 1269 архівів 53 країн світу.
16. Scirus: одна з найбільших спеціалізованих науково-орієнтованих
пошукових систем. Здійснює повнотекстово-реферативний пошук у
понад 410 млн. наукових веб-сторінок (латиницею) з різних галузей
знань (найновіші звіти, рецензовані статті, патенти, препринти і
журнали). Використовує дані з таких загальновідомих БД, як arXiv.org,
BioMed Central, IOP, LexisNexis та інші.
17. WorldWideScience.org: глобальна наукова пошукова система, яка

здійснює пошук інформації (не тільки публікацій) з різної тематики у
національних та міжнародних наукових БД та порталах (60 БД з понад
60 країн світу).
18. Автореферати дисертацій (НБУВ: електронна повнотекстова колекція
авторефератів дисертацій, захищених в Україні (1998 - 2011 рр.).
19. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України:
бібліотека відкритого доступу періодики НАНУ.
20.
Наукова періодика України (НБУВ): електронна повнотекстова
колекція українських наукових періодичних видань (НБУВ).
21. Наукова періодика України (URAN): українські наукові журнали
відкритого доступу на платформі Open Journal Systems від асоціації
УРАН.
22. ABBYY Lingvo: Англо-український, англо-російський, тлумачний
український словник та інші словники.
23. Cogprints: Cognitive Sciences E-Print Archive - відкритий репозитарій з
когнітивних наук: психологія, лінгвістика, комп'ютерні науки,
філософія, біологія та ін., починаючи з 1950 р. Налічує більш ніж 6 тис.
повнотекстових документів у вільному доступі.
24. disserСat: Наукова електронна бібліотека дисертацій та авторефератів
РФ, містить розділ безкоштовних дисертацій.
25. DiVA: науково-дослідні
публікації, у т.ч. дипломні роботи та
дисертації, з архівів скандинавських університетів.
26. DOAB: директорія книжок відкритого доступу надає доступ до
метаданих та повних текстів книжок академічних видавництв у
відкритому доступі в мережі Інтернет. Сервіс дає можливість
здійснювати пошук книг за наступними параметрами: назва книги,
автор, ключові слов анотації до книг, видавець, ISSN/ISBN книги чи за
всіма перерахованими елементами. Переглядати зміст сервісу можна за
назвами в алфавітному порядку, за предметними рубриками та за
видавцем (напр. Academia Press, University of Michigan Press, Springer
Science – Business Media тощо).
27. DOAJ: Directory of Open Access Journals -директорія наукових журналів
відкритого доступу надає доступ до повнотекстових рецензованих

наукових та академічних журналів з усіх галузей знань та різними
мовами. Директорія містить більше 1,5 мільйона статей з бл. 10 тис.
назвів журналів із 133 країн світу, з них бл. 6 тис. журналів надають
сервіс пошуку на рівні статті.
28. EThOS: Electronic Theses Online Service – доступ до наукових
дипломних робіт та дисертацій з відкритих архівів британських
університетів.
29. EZB: Elektronische Zeitschriftenbibliothek - реферативно-повнотекстова
база даних електронних журналів при бібліотеці університету
Регенсбурга з різних галузей знань. Колекція налічує быльше 50 тис.
журналів, серед яких понад 29 тис. у відкритому доступі.
30. Free Medical Journals: база даних, що нараховує 2226 медичних
англомовних наукових журналів та 365 книг у відкритому доступі.
31. HathiTrust Digital Library: цифрова наукова бібліотека, яка надає доступ
до ресурсів провідних американських університетів.
32. HighWire Press: науковий портал бібліотеки Стенфордського
університету, що надає доступ до більш ніж 1,5 тис. журналів, книг,
конференцій та інших публікацій, 5 млн повнотекстових рецензованих
статей, з них біля 2 млн. - у вільному доступі. Тематика: физичні,
біологічні, медичні, соціальні та гуманітарні науки.
33.
HINARI: програма досліджень в галузі охорони здоров'я, яка
забезпечує доступ до найбільших світових колекцій літератури з
біології, медицини, охорони здоров'я та деяким природничим наукам.
Більш ніж 8 тис інформаційних джерел від таких видавців, як Blackwell,
Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer
International Health & Science, Springer Verlag та John Wiley, надаються
по підписці, але деякі журнали – у вільному доступі.
34. Historians.in.ua: інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні і світі.
35. Ingentaconnect: багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика,
комп'ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка,
соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн. статей з 13,5 тис.
наукових журналів таких відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP
Publishing, Taylor and Francis, NPG та ін.

36. Journals4Free -: Портал журналів відкритого доступу з понад 12 тис.
назв академічних журналів. Пошук можна здійснювати за тематичними
категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних. Тематичний спектр
порталу: Науки про здоров’я; Біологія та науки про життя; Сільське
господарство; Науки про харчування; Технології та інженерія;
Математика та статистика; Науки про Землю; Правознавство та
політичні науки; Бізнес та економічні науки; Соціальні науки;
Біхевіоральні науки; Освіта; Мовознавство та літературознавство;
Історія та археологія; Науки про навколишнє середовище; Фізика та
астрономія; Філософія та релігія; Комунікація та інформація;
Мистецтво та архітектура; Загальні та мультидисциплінарні.
37. J-STAGE: Japan Science and Technology Information Aggregator,
Electronic - японський портал наукової інформації, який надає доступ до
понад 740 наукових журналів, близько 360 тис. статей з різних галузей
знань.
38. OAPEN: Open Access Publishing in European Networks - міжнародний
проект відкритого доступу до монографій в галузі гуманітарних та
соціальних наук. Повні тексти майже 1500 примірників.
39. Open J-Gate: одна з найбільших світових баз даних відкритого доступу.
Містить посилання на повні тексти більше 1 млн. журнальних статей з
майже 9 тис. наукових журналів (6020 з яких рецензовані), з різних
галузей знань. Розробка індійської фірми Informatics.
40. SSM – Simple Search Metadata in Open Ukraine Archives: система
пошуку у відкритих архівах України надає можливість проводити
централізований пошук у відкритих наукових електронних архівах
України.
41. SSRN: Social Science Research Network – спеціалізована електронна
бібліотека з соціальних наук.
42. Theses Canada: колекція канадських дипломних робіт та дисертацій від
Library and Archives Canada.
43. UNdata: система доступу до баз даних ООН UNdata містить 34 бази
даних, таблиці та глосарії, які вміщують більше 60 мільйонів записів,
охоплюють широке коло тем, зокрема сільське господарство, освіту,

зайнятість, енергетику, навколишнє середовище, охорону здоров'я,
ВІЛ/СНІД, злочинність, Human Development, промисловість,
інформаційні та комунікаційні технології, National Accounts,
населення/біженці, туризм, торгівлю, а також Millennium Development
Goals indicator.
44. World Digital Library: Світова Цифрова Бібліотека: міжнародний
проект, ініційований Бібліотекою Конгресу США, який надає
безкоштовний доступ до різних типів цифрових матеріалів 7 мовами,
які представляють культуру різних країн світу.
45. YourDictionary: багатомовні онлайн-словники.
46. Oxford Open: журнали видавництва Oxford University Press. Тематика:
біологія, медицина, психологія, фізика.
47. Taylor&Francis Open: журнали видавництва Taylor&Francis. Тематика:
наноматеріали, фізика, медицина, хімія, інженерія, суспільні науки.
48. Hindawi: журнали з різних дисциплін.
49. OMICS Group: журнали та конференції з різних дисциплін.
50. PLoS: Public Library of Science - 7 англомовних наукових журналів з
медицини, біології, екології, математики, комп'ютерних наук, хімії та
ін. у відкритому доступі.
Крім того, на сайті бібліотеки поповнено перелік електронних ресурсів
відкритого доступу (Open Access): 110 пошукових систем, баз даних та
видавництв відкритого доступу.

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
Найменування Автор підручника
навчальної
(навчального
дисципліни
посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування
видавництва, рік
видання

Кількість
примірників**

І.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
І.І. Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності
Теоретичні і
В.В. Рибалка.
методологічні
проблеми
Huteau, Michel.
психології
В.В. Андрієвська

Б. Ф. Ломов

Методологічні питання наукової психології: Навчальнометодичний посібник
Psychologie differentielle : cours&exercices

К.: Ніка-Центр. 2003.

Методологічні проблеми трансформації комунікативної
компетентності психолога в інформаційному суспільстві
: монографія; за редакцією В.В. Андрієвської.
Методологические и теоретические проблемы психологии

Київ ; Кіровоград :
ТОВ "Імекс-ЛТД",
2014.
Москва : Наука,
1984.
Москва : Издво
МГУ, 1977.

под ред.
Теоретические и методологические и проблемы социальной
Г. М. Андреевой,
психологии.
Н. Н. Богомоловой

Психологія
соціальних
явищ

О.В. Винославська, Психологія. Навчальний посібник
О.А БреусенкоКузнєцов,
В.Л. Зливков та ін.
Г.В. Ложкін,
Практическая психология конфликта: учеб. пособие
Н.І. Пов’якель
В.Г.Крысько
Социальная психология: учебник для студ. высш. уч. завед.

Paris : Dunod, 2006.

К.: ТОВ «Фірма
«ІНКОС», 2005.

Киев : МАУП, 2002.

Н.В. Гришина.

Психология конфликта: учебное пособие.

Санкт-Петербург
: Питер, 2007.
СПб. : ПИТЕР, 2007.

Г.М.Андреева

Социальная психология: учебник для высш. школы.

М. : Аспект

3
3
3
3

3

258

3
2
2
3

Пресс, 2000.
Э. Регнет

Психологія
життєвого
середовища

Л.Е. ОрбанЛембрик.
А.Ш. Апишева,
Т.Э. Чукавина
А.Г. Асломов

Соціальна психологія : посібник.

Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека : учебник для студ. высш. учеб. завед.

Харьков :
Гуманитарный
центр, 2005.
К. :
Академвидав, 2003.
К. : НТУУ «КПИ»,
2006.
Москва : Академия;
2007.

В. Н. Квинн,

Прикладная психология = Applying pschology : Учебное
пособие. [Пер. с англ.]
Психологія травмуючих ситуацій: Навчальний посібник .

Санкт-Петербург
: ПИТЕР, 2000.
К.: НАВС, 2014.

Career success/personal stress : how to stay healthy in a high-stress
environment .
Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів
= Environmental sustainability of strategic initiaves and projects.
(Інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та
проектну діяльність) : практ. посіб. / за ред. В. Кучинського.
Психология труда: учебное пособие

New York : McGrawHill, 1993.
Київ : К.І.С., 2012.

А.І. Оверченко
C. A. Leatz
M. W. Stolar
В.І. Карамушка

Психологія
професійної
діяльності

Г.В.Ложкін,
Н.Ю.Волянюк
Г.В.Ложкін,
Н.Ю.Волянюк,
О.О.Солтик
К.Н.Ткачук
Г. С. Калда,
С. Ф. Каштанов,
О. І. Полукаров,
К. К. Ткачук

Конфликты в организациях : формы, функции и способы
преодоления = Konflikte in Organisationen : пер. с нем.

Дизайн и эргономика: навчальний посібник

Психологія праці : навч. посібник

Психологія праці та її безпеки : [навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів]; за редакцією К.Н.
Ткачука.

3
3
4
3
2
3
3

3
«Освита Украины»,
2014.
Хмельницький :
ХНУ, 2013.

3
3

Хмельницький :
ХНУ, 2011.
3

С. Г.Москвичов

Психологія ділового спілкування : Навч. посібник.

К., 1995.

С.Д. Максименко,
Л.М.Карамушка,
та ін.
Ш.Ричи
П.Мартин
І.О. Бучацька,
Т.В. Дубовик
О.М. Кокун

Синдром «професійного вигорання» та професійна
кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти.
Навчальний посібник.
Управление мотивацией : Перевод с англ. : Учеб. пособ. для
студ. вузов
Ділові переговори : навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів.
Психологія професійного становлення сучасного фахівця
: монографія

К. : Міленіум, 2006.

Н.В. Чепелєва,
М.Л. Смульсон,
С.Ю. Гуцол,
О.М. Шиловська
Психологія
наукової
технічної
творчості

В.А Моляко
В.О. Моляко та ін.
В.О. Моляко та ін.
К. М. Шамлян
А. В. Антонов
Г.С.Альт шуллер

3
3

М. : ЮнитиДана, 2004.
Київ : КНТЕУ, 2012.

Київ : Інформаційноаналітичне агенство,
2012.
Наративні психотехнології : навчальний посібник; за заг. ред. К. : Главник, 2007.
Н. В. Чепелєвої

3
3
3

3

Творческая конструктология (пролегомены)

«Освита Украины»,
2007
Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості
Київ : Педагогічна
: монографія
думка, 2008.
Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на Київ : Імексрізних вікових рівнях : монографія.
ЛТД, 2012.
Психологія творчості : навч. посіб. з курсу " Психологія
Львів : РВВ НЛТУ
творчості".
України, 2007.
Психология изобретательского творчества.
Киев : Вища
школа, 1978.
Основы изобретательства
Воронеж : Центр.Черноземное кн.
изд., 1964.

3
2
5
2
2
3

І.2. Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
Єрмоленко А.М.
Комунікативна практична філософія
Навчальна
дисципліна з
філософії за
вибором
аспіранта
Практична
філософія

Єрмоленко А.М

Комунікативна практична філософія

Шафаренко М.

Філософія освіти

Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії
Кіш Я.
Сучасна політична філософія: антологія
Соловьев Э.Ю.
Луков В.А

Навчальна
дисципліна з
галузей
філософського
знання (за
вибором
аспіранта)
Соціальне
проектування в
дослідницькій
діяльності

И. Кант: взаимодополнительность морали и права
Социальное проектирование

Режим доступу:
http://javalibre.com.ua
/javabook/book/2908185
Київ: Лібра, 1999

Електронний
підручник

Суми: Мрія, 2014

4

Київ: Либідь, 1996

2

Київ : Основи ; Видво ЦентральноЄвропейського
університету, 1998.
М.: Наука, 1992

3

Режим доступу:
http://dedovkgu.narod.
ru/bib/lukov.htm
Режим доступу:
http://bibliofond.ru/det
ail.aspx?id=30385
М.: Политиздат,
1984.

8

3
Ел. ресурс

Марков А.П.,
Бирженюк Г.М.

Основы социокультурного проектирования

Швырев В.С.

Научное познание как деятельность.

Герчанівська П.Е.,
Федорова І.І. ,
Левківський К.М.

Культура управління: Навчальний посібник.

К.: ІВЦ Видавництво
«Політехніка», 2005

15

Цехмітрова Г.С.

Основи наукових досліджень. Навчальний посібник.

Київ Видавничий Дім
«Слово», 2004.

3

Єріна А.М.

Методология наукових досліджень: Навчальний посібник.

Київ: Центр
навчальної

3

Ел. ресурс
3

Захожай В.Б.

літератури, 2004.

Єрін Д.Л.
П’ятницькаПозднякова І.С.

Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний
посібник.

К.: Центр навчальної
літератури, 2003.

3

Стеченко Д.М.,

Методологія наукових досліджень: Підручник.

К.: Знання, 2005.

3

3

Управление проектами. В 2 т.

СПб.: Издательский
дом «Бизнес-пресс»,
2004.

Чмир О.С.
Дитхелм Г.

І.3. Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей
Навчальна
дисципліна
мовнопрактичної
підготовки

О.М. Ільченко

Англійська для науковців : підручник для студ. вищ. навч.
закл. ; НАН України, Центр наукових досліджень та
викладання іноземних мов.

Київ :
Едельвейс, 2013

З.В. Данилова,
І.В. Асаул,
А.В. Степанов

Англійська мова професійного вжитку "Business companion in Львів : Видавництво
Львівської
finance" : підручник; Укооспілка, Львівська комерційна
комерційної
академія.
академії, 2010.

Т.А. Борова,
Н.О. Бутковська

Іноземна мова за професійним спрямуванням. Кроки до
підприємницької діяльності = Step into business: підручник для
студ. вищих навч. закладів; М-во освіти і науки України,
Харківський нац. економічний ун-т.
Англійська мова науки. Семантика. Прагматика. Переклад.:
підручник для студ. вищ. навч. закл.

О. М. Ільченко

І. Бабаков та ін.

Харків
: ІНЖЕК, 2010.

Київ : Наукова
думка, 2009.

Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) = Getting on Львів : Бескид

185

3

3

84
5

Л.Ю. Куліш та ін.

in English (intermediate) : підручник; [за ред. І. Бабакової, О.
Гасько, М. Федоришина].
Прискорений курс = An accelerated of course english :
підручник для студ. вузів.
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Біт, 2008.
К. : Чумацький
Шлях, 2001.

45

ІІ.1. Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетенцій дослідника
Методологія
наукових
досліджень

Педагогічна
майстерність

О.В.Крушельницька Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. Київ : Кондор, 2003.

8

В.Л. Пілюшенко,
І.В. Шкрабак,
Е.І. Славенко.
А.М. Єріна,
В.Б. Захожай,
Д.Л. Єрін
В. В. Ковальчук,
Л.М. Моїсєєв
Д.М. Стеченко,
О.С. Чмир
А.А. Тимченко

Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне К. : Лібра, 2004.
забезпечення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /

Фіцула М. М.

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М.М. Фіцула.

Є.Р. Чернишова
та ін.

Теорія та практика управління професійним розвитком
науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах
трансформаційних змін в освіті : колективна монографія.

Мащенко Н.І.

Основи педагогіки і психології вищої освіти : Курс лекцій

- К.: ПП Щербатих О.
В., 2006. — 272 с.

65

В.П. Головенкін

Педагогіка вищої школи (Андрагогіка) : підруч. для студ.
вищих техн. навч. закл.

Київ : НТУУ
"КПІ", 2009

4

Методологія наукових досліджень : Навчальний посібник.

3

Київ : ЦНЛ, 2004.
8

Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / під ред. Київ : Професіонал,
В.О. Дроздова.
2005.
Методологія наукових досліджень : підручник
Київ : Знання, 2005.
Системні дослідження в науці та техніці.

10
27

Черкаси : ЧДТУ,
2006.

3

- Київ : Академвидав,
2006. - 352 с. - (Альмаматер)

22

Луцьк : ВежаДрук, 2015.

3

Педагогічна
практика

Г.І. Скороход, В.Д. Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі; Мін- Дніпропетровськ
Ламзюк
во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся : РВВ ДНУ, 2009.
Гончара.
укл.:
Навчально-методичний комплекс з дисципліни " Методика
Тернопіль
О.Є. Коваль, М.М. викладання у вищій школі
: ТНЕУ, 2007
Корман
" / Тернопіль. нац. економ. ун-т, Факультет банківського
бізнесу .
уклад.
Педагогіка : практикум для студ. напрямів підготовки 6.030101 Київ : НТУУ "КПІ",
О.А. Жирун,
"Соціологія", 6.010203 "Здоров’я людини", 6.040203 "Фізика", 2011.
Є.В. Пузирьов
6.040201 "Математика"
Н.О.Ткачова,
Педогогічний практикум : Навч. пос.
Харків, 2002.
С.І.Ткачова
Под ред. Ерофеева Практикум по педагогике и психологии высшей школы.
М. : Московский ГУ,
А. К.
1991.
Под ред. М.А.
Социальная педагогика: курс лекций : Учеб. пособ. для студ. Москва : Гуманит.
Галагузовой.
Вузов
изд. центр
"ВЛАДОС", 2000.
редкол.: В. Щ.
Акмеологія –наука XXI століття: матеріали IV Міжнародної
Київ : [Київський унОгнев’юк та ін
науково-практичної конференції, 30 травня 2014 року, м. Київ т ім. Бориса
/ М-во освіти і науки України, Київський ун-т ім. Бориса
Грінченка], 2014.
Грінченка, Українська академія акмеологічних наук
В.М. Антонов
Прикладна та професійна акмеологія : монографія; Українська Київ, 2014.
Академія акмеології ; Національний технічний університет
України "КПІ".
В.М. Антонов
Гармонійна Акме-Особистість : монографія; Українська
Київ : [ТОВ "Agrar
Академія акмеології ; Національний технічний університет
Media Group"], 2014.
України "КПІ".
В.Т.Білоус,
Основи організації та методики викладання у вищій
Ірпінь, 2001.
Л.І.Горюнова,
школі: Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. Акад. держ. подат.
А.В.Цимбал,
служби України.
С.Я.Цимбалюк

3

3

3
3
3
3
3

3

3

3

Навчальна
дисципліна з
соціальної
психології
(за вибором
аспіранта)
Психологія
управлінської
взаємодії

Л.О. Сасіна,
Н.А. Мажник
O. G. Romanovskyi,
V. Ye.
Mykhailychenko,
L. M. Grin’
О.С. Пономарьов,
Н.В. Середа,
М.К. Чеботарьов
В.В. Бондаренко,
В.М. Кухаренко
В. С. Савельєва
К.Ф.Ковальчук
Л.Е. ОрбанЛембрик
В.С. Лозниця.
Л.М. Карамушка
А.Н. Занковский

Навчальна
дисципліна з
соціальної
психології
(за вибором
аспіранта)
Соціальна

Основи психології та педагогіки : Навч. посіб.

2001

Pedagogy of success : textbook for students of higher education
establishmints

Kharkiv : NTU
"KhPI", 2014.

Відповідальність як педагогічна категорія : навчально-метод.
посібн.

Харків : Підручник
НТУ "ХПІ", 2013.

Педагогіка та технологія дистанційного навчання : навчальний Харків : ХНАДУ,
осібник.
2013.
Психологія управління : навч. посіб.
Київ
: Професіонал, 2005.
Психологія управління : навчальний посібник для студентів
Дніпропетровськ
вищих навчальних закладів
: Акцент ПП, 2014.
Психологія управління : посібник
Київ
: Академвидав, 2003.
Психологія менеджменту. Теорія і практика : навчальний
К. : ЕксОб, 2000.
посіб.
Психологія освітнього менеджменту : навч. посіб. для студ.
Київ : Либідь, 2004.
вищ. навч. закл.
Организационная психология : уч. пособ. для вузов.
М. : Флинта,
МПСИ, 2000.
Психологія: теоретичні і практичні дослідження
Київ :
Персонал, 2010.

редкол. :
М. Ф. Головатий,
О. Л. Туриніна
отв. ред. Л.Г.Дикая, Личность профессионала в современном мире
А.Л.Журавлев

М.: Изд-во
«Институт
психологии РАН»,
2014.

3

3

3
3
9
3
15
3
4
3
3

Ел. Ресурс

психологія
наукової
діяльності

Навчальна
дисципліна з
соціальної
психології
(за вибором
аспіранта)
Психологія
лідерства та
професійної
успішності
спеціаліста

А.В.Юревич

Методология и социология психологии

М. : Изд-во
«Институт
психологии РАН»,
2010.
К.: Фенікс, 2013

В.В. Москаленко

Соціалізація особистості

Е. Вятр

В.О. Василенко.

Социология политических отношений = Sociologia stosunkow Москва : Прогресс,
politycznych : пер. с пол. / под ред. и с предисл. Ф.М.
1979.
Бурлацкого. Раздел: Экономика и политика
Теорія і практика розробки управлінських рішень : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2003.

А.В.Юревич

Социальная психология научной деятельности

А.В. Мітлош,
В.О. Моляко,
В.С. Бажанюк,
В.В. Камишин
Д. Адаир
Н.И. Козлов

Ф. Хесселбейн,
М. Голдсмит,
Ф Сомервилл.
С. Моррис,
Г. Уилкокс,
Э. Нейзел
А.В. Мітлош,
В.О. Моляко,

М. : Изд-во
«Институт
психологии РАН»,
2013.
Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, Київ : [Інститут
діагностика, тренінги : монографія
обдарованої
дитини], 2014.
Психология власти : концепция непререкаемого лидерства :
[пер. с англ.]
Семнадцать мгновений успеха. Стратегии лидерства.

Москва
: Эксмо, 2004.
Москва : АСТ
: Астрель
: ВЗОИ, 2004.
Лидерство без границ = Leading Beyond the Walls ; пер. с англ. Москва : Альпина
Паблишер, 2001.
В роли лидера успешной команды = How to Lead a Winning
Team : [пер. с англ.]

Днепропетровск
: Баланс-Клуб, 2002.

Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, Київ : [Інститут
діагностика, тренінги : монографія.
обдарованої
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3

3

3
3

3

3
3

В.С. Бажанюк,
В.В. Камишин
J. Collins

Навчальна
дисципліна з
прикладної
психології
(за вибором
аспіранта)
Смислова
регуляція
діяльності

дитини], 2014.
Good to great. Why some companies make the leap…and others
don’t.
Лидерство в менеджменте.

New York, NY :
HarperBusiness,2001.
А. Т. Зуб,
Москва
С. Г. Смирнов.
: Воскресенье 1999.
ЗАО"Принт-Ателье"
Psyhology of a leader’s managerial activity : text of the lectures for Kharkiv : Pidruchnik
O.G. Romanovskyi, students of higher education establishments / ; The Ministry of
NTU "KhPI", 2015.
L.M. Gren’,
education and science of Ukraine, National technical university
A.Ye. Knysh
"Kharkiv Politechnic Institute".
Р. Джойнер.
Лидерство и творческий потенциал в жизни : Пер. с англ
К. : пп. Скобелкин
И.О., 2003.
Г.В.Ложкін,
Психология труда: учебное пособие
«Освита Украины»,
Н.Ю.Волянюк
2014.
В.И.Моросанова,
Самосознание и саморегуляция поведения
М. : Изд-во
Е.А. Аронова
«Институт
психологии РАН,
2007.
Н.В. Волянюк
Віктимологія та агресологія: навчальний посібник.
Рівне : ПринтХауз,
2010.
В.А. Розанова.
Психология управленческой деятельности : учебное пособие. М. : ЭКЗАМЕН,
2003.
А. М. Большакова Соціальна психологія для менеджерів : навч. посіб.
Харків : ХДАК, 2006.
G. Richard Shell

Bargaining for advantage. Negotiation strategies for reasonable
New York
people
: Viking, 1999.
И.В.Плахотникова Развитие личностной саморегуляции : Методическое пособие М. : Вербум-М., 2004
Навчальна
дисципліна з
прикладної

3
3

3

3
3

3

3
3
3
3

В.А.Бодров

Психологический стресс: развитие и преодоление

М. : ПЕРСЭ, 2006.

3

Н.В. Волянюк
Г.В. Ложкін

Віктимологічні аспекти загальної профілактики статевих
злочинів у сім'ях, які вчиняються по відношенню до

Рівне : ПринтХауз,
2009.

3

психології
В.В. Папуша
(за вибором
А.Ю.Рождественаспіранта)
ський
Психологічний
стрес: розвиток С.П. Бочарова
і подолання
В.М. Розин

Навчальна
дисципліна з
прикладної
психології
(за вибором
аспіранта)
Психологічна
безпека
особистості

неповнолітніх потерпілих.
Феноменологія тілесності у просторі життєвих перспектив
особистості
Психология и память : теория и практика для обучения и
работы
Психология: теория и практика: Учебное пособие для высш.
школы.
Организационный стресс. Теории, исследования и
практическое применение : пер. с англ.

К.Л. Купер,
Ф.Дж. Дэйв,
М.П. О’Драйсколл
Г.В.Грачев
Личность и общество: информационно-психологическая
безопасность и психологическая защита
Т.И. Колесникова Психологический мир личности и его безопасность.
Л. А. Михайлов,
В. П. Соломин,
А. Л. Михайлов,
А. В. Старостенко
и др.
В.П. Соломин,
О.В. Шатровой
и др.
сост. Д.Р.
Мерзлякова

.Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов

Є.П. Желібо

Безпека життєдіяльності

К. : Міленіум, 2005
Харьков
: Гуманитарный
Центр, 2007.
М. : ФОРУМИНФРА-М, 1997.
Х. : Гуманитарный
Центр, 2007.
М: ПЕР СЭ, 2003
М: Владос-Пресс,
2001
СПб.: Питер. 2006

3
3
3
2
3
3

3

Психологическая безопасность.

М: 2008
3

Основы психологии безопасности: учеб. метод. пособие

Ижевск: Изд-во
«Удмуртский
университет», 2012
К.: Каравела, 2005

3
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ІІ.2. Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукової роботи
іноземною мовою в усній та письмовій формі
Навчальні
Л.М. Черноватий, Практичний курс англійської мови : Підручник / За ред. Л.М. Вінниця : Нова
5

дисципліни
мовнопрофесійної
підготовки (за
вибором
аспіранта)

В.І. Карабан, І.Ю.
Набокова
В.К. Шпак, В.Я.
Полулях, З.Ф.
Кириченко та інш.
О.Б.
Тарнопольський,
С.П. Кожушко
Г.Т. Ісаєва та ін.

Є.О. Мансі

Черноватого, В.І. Карабана ; Львівський національний
університет ім. Івана Франка.
Англійська мова для повсякденного спілкування = English for
everyday communication : Підручник для студ. вузів / За ред.
В.К. Шпака.
Ділові проекти : Підручник з ділової англійської мови для
студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного
профілю : книга для студента та робочий зошит.
Basic English : підручник з англійської мови для студентів
неспеціальних факультетів університету / Львівський нац. ун-т
ім. І. Франка.
English: Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні теми :
Підручник для студ. немовних фак-тів вищ. навч. закл.

Книга, 2005.
К : Вища
школа, 2005.

6

Вінниця : Нова
книга, 2007.

3

Львів : ПАІС, 2007.
3
К. : Академія, 2004.
4

В.К.Шпак,
В.Я.Полулях,
З.Ф.Кириченко
О.П. Гавриленко

Англійська мова для повсякденного спілкування = English for К : Вища шк., 2000.
everyday communication: Підручник для студ.вузів; За ред.
В.К.Шпака.
Методологія наукових досліджень : навч. поісб.
К. : Ніка-Центр,
2008.
О.В.Крушельницька Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. Київ : Кондор, 2009.
Н. В. Чупріна
Є. К. Шишкіна,
О. О. Носирєв

Методологія сучасних наукових досліджень : навч. пос. для
студ. вищ. навч. закл.
Методологія наукових досліджень : навч. посіб.

К. : КНУТД, 2009.
Харків : Діса плюс,
2014.

3
3
8
3
3

3. Перелік фахових періодичних видань
Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

«Вопросы психологии»

1981-2011 рр.

«Педагогика и психология»

1994-2015 рр.

«Педагогическая диагностика»

2009-2013 рр.

«Вестник МГУ» серия «Психология»

1985,1986, 1994, 1995 рр.

«Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология»

2006-2008, 2011-2015 рр.

«Практична психологія та соціальна робота»

2006-2014 рр.

«Соціальна психологія»
«Соционика, ментология и психология личности»
«Вища освіта України»
«Вища школа»
______________
* Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки.
** Для електронних книг не зазначається.

2003-2009 рр.
2005-2015 рр.
2009 р. № 1-4
2010 р. № 1-2
2001 р. № 6
2009 р. № 1-2,4-12
2010 р. № 1-6

