
 

ІНФОРМАЦІЯ  

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії на 

третьому (освітньо-науковому) рівні зі спеціальності  

054 Соціологія 
                                                                                                                   

                                                                                                                 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) 

навчаль-

ного 

контенту 

планів 

практичних 

(семінар-

ських) 

занять 

завдань  

для  

лабора-

торних  

робіт 

завдань  

для  

самостій- 

ної  

роботи 

студентів* 

питань, задач, 

завдань або 

кейсів для 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплексної 

контрольної 

роботи 

Епістемологія соціально-

наукового пізнання 
+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

Історична соціологія 

модернів, модернізацій та 

розвитку 

+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

Трансформація та 

модернізація країн 

Східної та Центральної 

Європи 

+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

Суспільні рухи  + + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

Моніторинг та 

оцінювання наукових 

проектів  
+ + + + + + 

Загально-наукові 

(філософські дисципліни) 

(за вибором аспіранта) 

+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 



 

Навчальна дисципліна  

(за вибором аспіранта) 
+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

Навчальна дисципліна 

мовно-практичної 

підготовки 

+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

Методологія наукових 

досліджень 
+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

Педагогічна навчальна 

дисципліна 
+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

Н/Д з соціального 

конструювання науки та 

техніки 

(за вибором аспіранта) 

+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

Н/Д з методології 

соціологічних 

досліджень 

(за вибором аспіранта) 

+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

Н/Д з ідентичності та 

цінності в суспільствах 

модерну 

(за вибором аспіранта) 

+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

Н/Д з управління 

науковими проектами 

(за вибором аспіранта) 

+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

Навчальні дисципліни 

мовно-професійної 

підготовки (за вибором 

аспіранта) 

+ + 

не 

передба

чено 

 

+ + + 

 

 

2. Методичне забезпечення курсового проектування 
 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Семестр, в якому 

передбачена курсова 

робота (проект) 

Інформація про наявність  

(“+” або “-”) 

методичних 

розробок 

тематики курсових 

робіт (проектів) 

Курсові  роботи  (проекти)  навчальним  планом  не  передбачені 

 

 

 

 

 



 

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики 
 

Найменування 

практики 

Семестр, в 

якому 

передбачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(тижнів) 

Інформація 

про наявність 

програм 

практик 

(“+” або “-”) 

Наймену-

вання бази 

для проход-

ження 

практики 

Інформація про 

наявність угод про 

проходження 

практик (дата, 

номер, строк дії) 

Педагогічна 

практика 
3 2 + 

НТУУ 

«КПІ», 

кафедра 

соціології 

 

Немає потреби 



 

 

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), станом на 01.04.2016 року 
 

Найменування 

бібліотеки 

Площа  

(кв. 

метрів) 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Площа 

читального 

залу (кв. 

метрів), 

кількість місць 

Примітка* 

(інформація про наявність електронної бібліотеки) 

Науково-технічна 

бібліотека  

імені Г.І.Денисенка 

Національного 

технічного 

університету України 

«Київський 

політехнічний 

інститут» 

14662,2 загальний 

книжковий 

фонд 

2 657 003 

 

кількість 

фахових 

періодичних 

видань 

(назв/прим.): 

80826/557216 

 

Площа 

читальних 

залів  

3245,15 м2  

 

1 050 

посадкових 

місць 

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.). 

Крім того, на сайті бібліотеки поповнено перелік електронних ресурсів відкритого 

доступу (Open Access): 110 пошукових систем, баз даних та видавництв відкритого 

доступу. 
 

http://ela.kpi.ua/


 

 

 

 

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Автор підручника 

(навчального 

посібника тощо) 

Найменування підручника 

(навчального посібника тощо) 

Найменування 

видавництва, рік 

видання 

Кількість 

примірників** 

Епістемологія соціально-наукового 

пізнання 

 

Поппер К. Открытое общество и его враги 

Издательский дом: 

Международный фонд 

«Культурная 

инициатива». Soros 

Foundation (USA), 

2009 

1 

Фуко М. Археология знания 

Режим доступу: 

https://vk.com/doc7918

9164_333910529?hash=

190221b256fedc5776&

dl=e1d8a91bef47cb5ad2 

Електронний 

ресурс 

Лакатос И. 

Фальсификация и методология научно-

исследовательских программ. История науки и ее 

рациональные реконструкции 

Избранные 

произведения по 

философии и 

методологии науки. - 

Переводчик: А. 

Никифоров. - М.: 

Академический 

Проект, 2008. - 480 с. 

1 

Т. Кун 
Структура научных революций. Логика и 

методология науки 

Режим доступу: 

http://www.biometrica.t

omsk.ru/Kuhn.pdf 

Електронний 

ресурс 

Завьялова М. П. 

 

Методы научного исследования: учебное пособие. 

 

Режим доступу: 

http://ctl.tpu.ru/files/met

odup.pdf 

Електронний 

ресурс 

Кевбрин Б.Ф. Философия познания 

Режим доступу: 

http://www.ruc.su/uploa

d/medialibrary/647/afkp

%20pyzwobyidjctkgwdr

k%20nqkqkzoxyocjerid

%20owemeiwgbgnxkfi,

%20xvtngsbdrqfbux,%2

Електронний 

ресурс 



 

0jylfdyklurnbelljt.pdf 

Історична соціологія модернів, 

розвитку та модернізацій 

Кутуєв П.В., Клименко М.І., 

Коломієць Т.В., Мацко-

Демиденко І.В., Якубін О.Л. 

Теорія соціальних змін: Сучасні соціологічні 

концептуалізації. Навчальний посібник. 

 

Режим доступу: 

http://eprints.cdu.edu.ua

/385/1/osnovu.pdf 

Вид-во НПУ ім. М.П. 

Драгоманова, 2014 

Електронний 

ресурс 

Кутуєв П.В. 

Модерн, модернізація та розвиток: ідеї та практики: 

Монографія 
ТОВ «Талком», 2015, 

Електронний 

ресурс 

Новітні соціологічні теорії: Модерн у континуумі 

«Схід-Захід». Навчальний посібник 

Вид-во НПУ ім. 

М.П.Драгоманова, 

2012 

Електронний 

ресурс 

Конфліктологія:Соціологічна перспектива. 

Навчальний посібник 

 

Вид-во НПУ ім. М.П. 

Драгоманова, 2014 

Електронний 

ресурс 

Трансформація та модернізація країн 

Східної та Центральної Європи 
Кутуєв П. В. 

Соціологічна теорія поміж Сходом і Заходом. 

Монографія 

Вид-во НПУ ім. М.П. 

Драгоманова 
5 

Суспільні рухи  Della Porta D., Diani M. Social Movements: An Introduction, 2nd edition 

Blackwell Publishing, 

2006, режим доступу: 

http://golibgen.io/view.p

hp?id=501545 

Електронний 

ресурс 

Моніторинг та оцінювання наукових 

проектів 

Морра Імас Л.Дж.,  

Ріст Р.К. 

Шлях до результатів: планування та проведення 

ефективних оцінювань розвитку 

Вид-во ВБ «Аванпост-

Прим», 2015 

Режим доступу: 

http://www.aidsalliance.

org.ua/ru/metida/2015/R

oad%20to%20Results%

20UA.pdf 

Електронний 

ресурс 

Кравчук І. В. Оцінювання державної політики в Україні Вид-во «К. І. С.», 2013 3 

Морозова О., Варецька О., 

Деніел Джонс, Пепукай 

Чікуква, Салюк Т. 

Моніторинг та оцінка програм і проектів. 

Практичний посібник 

Вид-во «Оранта», 

2008. 

Режим доступу: 

http://www.aidsalliance.

org.ua/cgi-

bin/index.cgi?url=/ua/lib

rary/our/index.htm 

Електронний 

ресурс 

Кузьмин А.И., О'Салливан 

Р., Кошелева Н.А. 

Оценка программ: методология и практика 

 

Изд-во «Престо-РК», 

2009 

Режим доступу: 

Електронний 

ресурс 



 

http://www.eval-

net.org/library/Program_

Evaluation.pdf 

Загально-наукові філософські 

дисципліни (за вибором аспіранта) 

 

Соціальна філософія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Давыдов 

История теоретической социологии 
 Изд-во: «Магистр",  в 

4-х томах, М.,2002. 
2 

Фурс В. Социальная философия в непопулярном изложении 

Европейский 

гуманитарный 

университет, Вильнюс, 

2006 

3 

Йоас Х., Кнабель В. Социальная теория. 20 вводных лекций 
Изд-во: «Алетейя»,  

СПб., 2011 
2 

Бергер П., Лукман Т.  
Социальное конструирование реальности. Трактат 

по социологии знания 

Изд-во: «Медиум», М., 

1995 
5 

Гьосле В.  Практична філософія в сучасному світі 
Вид-во «Лібра», Київ, 

2003 
1 

Навчальна дисципліна 

(за вибором аспіранта) 

 

Комунікативна етика 

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія 

Режим доступу: 

http://javalibre.com.ua/j

ava-book/book/2908185 

Електронний 

ресурс 

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія Лібра, 1999 8 

Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії Київ: Либідь, 1996 2 

Навчальна  дисципліна мовно-

практичної підготовки 

Г.О. Бірта Методологія і організація наукових 

досліджень: навч. посіб. 

К.: «Центр учбової 

літератури», 2014. – 

142 с. 

Режим доступу: 

http://culonline.com.u

a/Books/Metodol_i_or

g_nauk_dosl.pdf#tool

bar=0 

Електронний 

ресурс 

В.І. Ганін, Н.В. Ганіна, 

К.Д. Гурова 

Методологія соціально-економічного 

дослідження.: Навч. пос. 

К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 

224 с. 

Режим доступу: 

http://culonline.com.u

Електронний 

ресурс 



 

a/Books/Metodol_soc

_ekon_doslid-

Ganin.pdf#toolbar=0 

О.В.Крушельницька Методологія та організація наукових 

досліджень: навч. посіб. 

Київ : Кондор, 2003. 
8 

В.Л. Пілюшенко, І.В. 

Шкрабак, 

Е.І. Славенко. 

Наукове дослідження: організація, 

методологія, інформаційне забезпечення 

: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

К. : Лібра, 2004. 

1 

А.М. Єріна, 

В.Б. Захожай, 

Д.Л. Єрін 

Методологія наукових 

досліджень : Навчальний посібник. 

Київ : ЦНЛ, 2004. 

8 

В. В. Ковальчук, 

Л.М. Моїсєєв 

Основи наукових досліджень: Навчальний 

посібник /  під ред. В.О. Дроздова. 

Київ : Професіонал, 

 2005. 
10 

Д.М. Стеченко, 

О.С. Чмир 

Методологія наукових досліджень : підручник Київ : Знання, 2005. 
27 

Г.О. Бірта Методологія і організація наукових 

досліджень: навч. посіб. 

К.: «Центр учбової 

літератури», 2014. – 

142 с. 

Режим доступу: 

http://culonline.com.u

a/Books/Metodol_i_or

g_nauk_dosl.pdf#tool

bar=0 

Електронний 

ресурс 

Методологія наукових досліджень 

Батыгин Г.С. 
Лекции по методологии социологических 

исследований 
М.: РУДН, 2008 1 

за ред. А. Є. Конверського. 

Основи методології та організації наукових 

досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, 

аспірантів і ад’юнтів 

К.: Центр учбової 

літератури, 2010. 
4 

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования М.: Либроком, 2010 3 

Ядов В.А. 

Стратегия социологического исследования. 

Описание,объяснение, понимание социальной 

реальности 

Москва: Омега-Л, 2007 4 

Педагогічна навчальна дисципліна  

 

Педагогічна майстернісь 

Л.Б. Куліненко Освіта і практика. Практика як основа і чинник 

модерніза-ції сучасної освіти. Філософсько-

світоглядний аналіз. 

Київ : Знання 

України, 2013. 2 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=54


 

Є.Р. Чернишова 

та ін. 

Теорія та практика управління професійним 

розвитком науково-педагогічних та педагогічних 

працівників в умовах трансформаційних змін в 

освіті : колективна монографія. 

Луцьк : Вежа-

Друк, 2015. 
1 

 

Л.Б. Куліненко Освіта і практика. Практика як основа і чинник 

модерніза-ції сучасної освіти. Філософсько-

світоглядний аналіз. 

Київ : Знання 

України, 2013. 2 

Н/Д з соціального конструювання 

науки та техніки  

(за вибором аспіранта) 

Кун Томас Структура наукових революцій 

К.: Port-Royal, 2001.  

http://izbornyk.org.ua/k

uhn/kuhn.htm 

 

Електронний 

ресурс 

Латур Бруно 
Наука в действии: следуя за учеными и 

инженерами внутри общества 

Пер. с англ. К. 

Федоровой; науч. ред. 

С. Миляева. – СПб.: 

Изд. дом Высшей 

школы экономики, 

2013. 

http://www.twirpx.com/

file/1715900/ 

 

 

Електронний 

ресурс 

Латур Бруно 
Пересборка социального. Введение в акторно-

сетевую теорию 

М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 

2014. 

http://www.twirpx.com/

file/1578479/ 

 

Електронний 

ресурс 

Craham Harman Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphysics. 

1st ed. — Melbourne: 

re.press, 2009. 
http://www.re-

press.org/book-

files/OA_Version_7809

80544060_Prince_of_N

etworks.pdf 
 

Електронний 

ресурс 

Bijker Wiebe E. 
Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs:Toward a Theory of 

Sociotechnical Change 

 

Cambridge, 

Massachusetts: MIT 

Електронний 

ресурс 

http://izbornyk.org.ua/kuhn/kuhn.htm
http://izbornyk.org.ua/kuhn/kuhn.htm
http://www.twirpx.com/file/1715900/
http://www.twirpx.com/file/1715900/
http://www.twirpx.com/file/1578479/
http://www.twirpx.com/file/1578479/
http://www.re-press.org/book-files/OA_Version_780980544060_Prince_of_Networks.pdf
http://www.re-press.org/book-files/OA_Version_780980544060_Prince_of_Networks.pdf
http://www.re-press.org/book-files/OA_Version_780980544060_Prince_of_Networks.pdf
http://www.re-press.org/book-files/OA_Version_780980544060_Prince_of_Networks.pdf
http://www.re-press.org/book-files/OA_Version_780980544060_Prince_of_Networks.pdf


 

Press, 1995 

 

https://mitpress.mit.edu/

books/bicycles-

bakelites-and-bulbs. 

https://mitpress.mit.edu/

books/bicycles-

bakelites-and-bulbs 

Н/Д з методології соціологічних 

досліджень (за вибором аспіранта) 

Оберемко О.А., Ожигова 

Л.Н. 

Социальная идентичность: способы 

концептуализации и измерения  Краснодар: КГУ 3 

Н/Д з ідентичності в суспільствах 

модерну (за вибором аспіранта) 

Абельс Х. 
Интеракция, идентичность, презентация. Введение 

в интерпретативную социологию СПб.: Алетея  2 

Burkitt I. Social Selves: Theories of Self and Society London: Sage 1 

Jenkins R. Social identity. – 3rd ed. 
London, New York: 

Routledge 
1 

Abdelal R. et al Measuring Identity: A Guide for Social Scientists 
Cambridge:  Cambridge 

University Press 
2 

Н/Д з управління науковими 

проектами (за вибором аспіранта) 

 

 

 

1.Інструменти забезпечення 

академічної доброчесності. 

 

Мельниченко А.А. 

Кодекс честі Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний 

інститут» 

К.: НТУУ «КПІ», 2015. 

– 12 с. 

http://kpi.ua/code 

Електронний ресурс 

Мельниченко А.А. Прояви академічної нечесності 
К.: НТУУ «КПІ», 2015. 

http://kpi.ua/code 
Електронний ресурс 

Гунчак В. М 

Кодекс честі викладача як перешкода академічній 

нечесності і поблажливості 

 

Науковий вісник 

ЛНУВМБТ імені 

С.З. Ґжицького. – 

2011. – Том 13. – 

№3(49). – С. 14-23, 

http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_

64.exe?I21D 

Електронний ресурс 

Ромакін В.В. Академічна чесність у вищій освіті 

Наукові праці. – 2002. 

– с.21-28, 

http://lib.chdu.edu.ua/pd

f/naukpraci/pedagogika/

2002/20-7-3.pdf 

Електронний ресурс 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21D
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21D
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21D
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21D
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2002/20-7-3.pdf
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2002/20-7-3.pdf
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2002/20-7-3.pdf


 

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

та викорінення 

http://www.nas.gov.ua/p

ublications/books/series/

9789660247048/Docum

ents/2015_11/09_kreme

novska.pdf 

Електронний ресурс 

Сингаївська А. М. Ілюзорна безпека на ґрунті плагіату 

ВІСНИК НТУУ “КПІ”. 

Філософія. 

Психологія. 

Педагогіка. Випуск 

1’2015, 

http://www.novyn.kpi.u

a/2015-

1/12_Syngayivska.pdf 

Електронний ресурс 

Гапон Н., Худзіцка-Чупала 

А., Лупіна-Вегенер А. 

Ставлення студентів до виявів академічної 

нечесності: крос-культурний аналіз 

WEB-ресурс научно-

практических 

конференцій,. – 2014, 

http://www.confcontact.

com/2014-alyans-

nauk/pe1_gapon.htm 

Електронний ресурс 

Черепанова М.В 
Кодекс этики научного сообщества: формы 

воплощения 

Вестник Томского 

государственного 

университета 

Культурология и 

искусствоведение. – 

2013. –  №2 (10). –  

C.41-46, 

http://journals.tsu.ru/cult

ure/&journal_page=arch

ive&id=907&article_id=

1684 

Електронний ресурс 

Ефимова Г.З. 

Анализ основных стратегий борьбы с 

проявлениями недобросовестности в науке и 

образовании 

Современные 

исследования 

социальных проблем 

(электронный научный 

журнал). – №2(22). – 

2013, 

www.sisp.nkras.ru 

Електронний ресурс 

http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents/2015_11/09_kremenovska.pdf
http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents/2015_11/09_kremenovska.pdf
http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents/2015_11/09_kremenovska.pdf
http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents/2015_11/09_kremenovska.pdf
http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents/2015_11/09_kremenovska.pdf
http://www.novyn.kpi.ua/2015-1/12_Syngayivska.pdf
http://www.novyn.kpi.ua/2015-1/12_Syngayivska.pdf
http://www.novyn.kpi.ua/2015-1/12_Syngayivska.pdf
http://www.confcontact.com/2014-alyans-nauk/pe1_gapon.htm
http://www.confcontact.com/2014-alyans-nauk/pe1_gapon.htm
http://www.confcontact.com/2014-alyans-nauk/pe1_gapon.htm
http://journals.tsu.ru/culture/&journal_page=archive&id=907&article_id=1684
http://journals.tsu.ru/culture/&journal_page=archive&id=907&article_id=1684
http://journals.tsu.ru/culture/&journal_page=archive&id=907&article_id=1684
http://journals.tsu.ru/culture/&journal_page=archive&id=907&article_id=1684
http://www.sisp.nkras.ru/


 

Кузіна І. 

Академічна культура українського студентства: 

основні чинники формування та розвитку. 

Результати  всеукраїнського соціологічного 

дослідження 

 

Східноукраїнський 

фонд соціальних 

досліджень, 2015, 

http://fond.sociology.kh

arkov.ua/images/prezent

ation160715/press-

reliz1.pdf 

Електронний ресурс 

Загірняк Д.М. 
Методологічні засади академічної чесності вищого 

навчального закладу 

Вісник КрНУ імені 

Михайла 

Остроградського. 

Випуск 1/2015 (90). – 

с.157-159. 

http://www.kdu.edu.ua/

PUBL/statti/2015_1_15

7.pdf 

Електронний ресурс 

Roig M 
Plagiarism and self-plagiarism: What every author 

should know 

Biochemia Medica. –  

2010. – №20(3). – 

P. 295-300, 

http://www.biochemia-

medica.com/content/pla

giarism-and-self-

plagiarism-what-every-

author-should-know 

Електронний ресурс 

Blum S.D My Word!: Plagiarism and College Culture 

Cornell University 

Press, 2009. – 240 p., 

http://www.ariadne.ac.u

k/issue62/whalley-rvw 

Електронний ресурс 

Sarita, Rajni Dahiya 
Academic cheating among students: pressure of parents 

and teachers 

International Journal of 

Applied Research. – 

2015. – №1(10). – 

P. 793-797, 

http://www.allresearchjo

urnal.com/archives/2015

/vol1issue10/PartL/1-

10-2.pdf 

Електронний ресурс 

http://fond.sociology.kharkov.ua/images/prezentation160715/press-reliz1.pdf
http://fond.sociology.kharkov.ua/images/prezentation160715/press-reliz1.pdf
http://fond.sociology.kharkov.ua/images/prezentation160715/press-reliz1.pdf
http://fond.sociology.kharkov.ua/images/prezentation160715/press-reliz1.pdf
http://www.kdu.edu.ua/PUBL/statti/2015_1_157.pdf
http://www.kdu.edu.ua/PUBL/statti/2015_1_157.pdf
http://www.kdu.edu.ua/PUBL/statti/2015_1_157.pdf
http://www.biochemia-medica.com/content/plagiarism-and-self-plagiarism-what-every-author-should-know
http://www.biochemia-medica.com/content/plagiarism-and-self-plagiarism-what-every-author-should-know
http://www.biochemia-medica.com/content/plagiarism-and-self-plagiarism-what-every-author-should-know
http://www.biochemia-medica.com/content/plagiarism-and-self-plagiarism-what-every-author-should-know
http://www.biochemia-medica.com/content/plagiarism-and-self-plagiarism-what-every-author-should-know
http://www.ariadne.ac.uk/issue62/whalley-rvw
http://www.ariadne.ac.uk/issue62/whalley-rvw
http://www.allresearchjournal.com/archives/2015/vol1issue10/PartL/1-10-2.pdf
http://www.allresearchjournal.com/archives/2015/vol1issue10/PartL/1-10-2.pdf
http://www.allresearchjournal.com/archives/2015/vol1issue10/PartL/1-10-2.pdf
http://www.allresearchjournal.com/archives/2015/vol1issue10/PartL/1-10-2.pdf


 

Waithaka A.G.,  Gitimu P. 
Academic dishonesty: Team effort against it; a review 

of literature 

Journal of Academic 

and Business Ethics. - 

Volume 6. - September, 

2012, 

http://www.aabri.com/m

anuscripts/121142.pdf 

Електронний ресурс 

Sarita, Rajni Dahiya 
Academic cheating among students: pressure of parents 

and teachers 

International Journal of 

Applied Research. – 

2015. – №1(10). – 

P. 793-797, 

http://www.allresearchjo

urnal.com/archives/2015

/vol1issue10/PartL/1-

10-2.pdf 

Електронний ресурс 

2. Управління науковими 

колективами 

 

Качанов Ю.Л., 

Шматко Н.А. 

Эфективность управления научно-

иследовательским коллективом 

М.: Университетская 

книга, 2010. – 176 с., 

http://www.isras.ru/publ

.html?id=1867 

Електронний ресурс 

Володарская Е., 

Лебедев С. 
Управление научной деятельностью 

Висшее образоваие в 

России. – 2001. - № 1, 

http://cyberleninka.ru/art

icle/n/upravlenie-

nauchnoy-

deyatelnostyu-sotsialno-

psihologicheskie-

aspekty 

Електронний ресурс 

 Аксенова Н. А. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ 

ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ ВУЗА 

 

Экономические науки. 

– с.137 – 

140, 

http://cyberleninka.ru/art

icle/n/organizatsiya-

upravleniya-nauchnymi-

issledovaniyami-i-

razrabotkami-vuza 

Електронний ресурс 

http://www.aabri.com/manuscripts/121142.pdf
http://www.aabri.com/manuscripts/121142.pdf
http://www.allresearchjournal.com/archives/2015/vol1issue10/PartL/1-10-2.pdf
http://www.allresearchjournal.com/archives/2015/vol1issue10/PartL/1-10-2.pdf
http://www.allresearchjournal.com/archives/2015/vol1issue10/PartL/1-10-2.pdf
http://www.allresearchjournal.com/archives/2015/vol1issue10/PartL/1-10-2.pdf
http://www.isras.ru/publ.html?id=1867
http://www.isras.ru/publ.html?id=1867
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu-sotsialno-psihologicheskie-aspekty
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu-sotsialno-psihologicheskie-aspekty
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu-sotsialno-psihologicheskie-aspekty
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu-sotsialno-psihologicheskie-aspekty
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu-sotsialno-psihologicheskie-aspekty
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu-sotsialno-psihologicheskie-aspekty
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-upravleniya-nauchnymi-issledovaniyami-i-razrabotkami-vuza
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-upravleniya-nauchnymi-issledovaniyami-i-razrabotkami-vuza
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-upravleniya-nauchnymi-issledovaniyami-i-razrabotkami-vuza
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-upravleniya-nauchnymi-issledovaniyami-i-razrabotkami-vuza
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-upravleniya-nauchnymi-issledovaniyami-i-razrabotkami-vuza


 

Пантелєєв М.С. 
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

http://www.kpi.kharkov.

ua/archive/Наукова_пе

ріодика/vestnik/Техніч

ний%20прогрес%20та

%20ефективність%20в

иробництва/2010/62/1_

23.pdf 

Електронний ресурс 

Новиков Д.А., Суханов А.Л 
МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НАУЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ В ВУЗАХ 

М.: Институт 

управления образова- 

нием РАО, 2005. – 80 

с., 

http://www.mtas.ru/pers

on/novikov/munp.pdf 

Електронний ресурс 

Никифоренко В.Г. Управління персоналом 

Одеса: Атлант, 2013. – 

275 с. 

http://ktpu.kpi.ua/?wpfb

_dl=71 

Електронний ресурс 

сайт кафедри 

Маркова Н. С. 
Принципи, функції та моделі управління розвитком 

персоналу 

Електронне наукове 

фахове видання 

"Ефективна 

економіка". – 2009. - 

№ 9, 

http://www.economy.na

yka.com.ua/?op=1&z=3

02 

Електронний ресурс 

Шморгун Л.Г Менеджмент організацій 

К., 2010. — 452 с 

http://westudents.com.u

a/glavy/44792-312-

metodologya-organzats-

upravlnnya.html 

Електронний ресурс 

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20ефективність%20виробництва/2010/62/1_23.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20ефективність%20виробництва/2010/62/1_23.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20ефективність%20виробництва/2010/62/1_23.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20ефективність%20виробництва/2010/62/1_23.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20ефективність%20виробництва/2010/62/1_23.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20ефективність%20виробництва/2010/62/1_23.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20ефективність%20виробництва/2010/62/1_23.pdf
http://www.mtas.ru/person/novikov/munp.pdf
http://www.mtas.ru/person/novikov/munp.pdf
http://ktpu.kpi.ua/?wpfb_dl=71
http://ktpu.kpi.ua/?wpfb_dl=71
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=302
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=302
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=302
http://westudents.com.ua/glavy/44792-312-metodologya-organzats-upravlnnya.html
http://westudents.com.ua/glavy/44792-312-metodologya-organzats-upravlnnya.html
http://westudents.com.ua/glavy/44792-312-metodologya-organzats-upravlnnya.html
http://westudents.com.ua/glavy/44792-312-metodologya-organzats-upravlnnya.html


 

Кулініч І.О. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 

Львів : Львівський 

національний 

університет ім. 

І. Франка, 2007, 

http://pidruchniki.com/1

584072017415/psiholog

iya/psihologiya_upravli

nnya 

Електронний ресурс  

Слободянюк А.В. Психологія управління та конфліктологія 

Вінниця, ВНТУ, 2010. 

– 120 с., 

http://posibnyky.vntu.ed

u.ua/pdf/000708.pdf 

Електронний ресурс 

3. Управління науково-дослідною 

діяльністю 
Самсонова О. О. 

Управління науково-дослідницькою діяльністю 

студентів в історичній ретроспективі як складова 

державного управління вищою школою 

http://www.nbuv.gov.ua

/old_jrn/Soc_Gum/Npdn

tu_pps/2011_10/samson

.pdf 

Електронний 

ресурс 

Степашко В. О. 
Адаптивне управління науково-дослідною 

діяльністю студентів 

Освіта та педагогічна 

наука. - 2014. - № 1. - 

С. 32-37., 

http://nbuv.gov.ua/UJR

N/OsDon_2014_1_5 

Електронний ресурс 

Качанов Ю.Л., 

Шматко Н.А. 

Эфективность управления научно-

иследовательским коллективом 

М.: Университетская 

книга, 2010. – 176 с., 

http://www.isras.ru/publ

.html?id=1867 

Електронний ресурс 

Володарская Е., 

Лебедев С. 
Управление научной деятельностью 

Висшее образоваие в 

России. – 2001. - № 1, 

http://cyberleninka.ru/art

icle/n/upravlenie-

nauchnoy-

deyatelnostyu-sotsialno-

psihologicheskie-

aspekty 

Електронний ресурс 

http://pidruchniki.com/1584072017415/psihologiya/psihologiya_upravlinnya
http://pidruchniki.com/1584072017415/psihologiya/psihologiya_upravlinnya
http://pidruchniki.com/1584072017415/psihologiya/psihologiya_upravlinnya
http://pidruchniki.com/1584072017415/psihologiya/psihologiya_upravlinnya
http://posibnyky.vntu.edu.ua/pdf/000708.pdf
http://posibnyky.vntu.edu.ua/pdf/000708.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npdntu_pps/2011_10/samson.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npdntu_pps/2011_10/samson.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npdntu_pps/2011_10/samson.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npdntu_pps/2011_10/samson.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624028
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624028
http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2014_1_5
http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2014_1_5
http://www.isras.ru/publ.html?id=1867
http://www.isras.ru/publ.html?id=1867
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu-sotsialno-psihologicheskie-aspekty
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu-sotsialno-psihologicheskie-aspekty
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu-sotsialno-psihologicheskie-aspekty
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu-sotsialno-psihologicheskie-aspekty
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu-sotsialno-psihologicheskie-aspekty
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu-sotsialno-psihologicheskie-aspekty


 

Майковська В. І. 

Бізнес-інкубатор як інструмент управління 

науковою діяльністю базового структурного 

підрозділу внз при реалізації кластерного підходу в 

освіті 

Науковий вісник 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України. Серія : 

Педагогіка, 

психологія, філософія. 

- 2015. - Вип. 220. - С. 

109-118., 

nbuv.gov.ua/UJRN/nvna

u_ped_2015_220_20 

Електронний ресурс 

Козак Л.Н. Організація наукової роботи в університеті 

Вісник Київського 

національного 

університету ім.. Т. 

Шевченка. – 2010. – 

с.71-75, 

http://papers.univ.kiev.u

a/1/filosofija_politologij

a/articles/kozak-n-l-

organisation-of-

students-scientific-

activity-in-

university_17060.pdf 

Електронний ресурс 

Гогунський В.Д., Васильєва 

В.Ю., 

Яковенко В.О. 

Управління процесом формування наукометричних 

показників наукових публікацій 

Інформаційні 

технології в освіті, 

науці та виробництві, 

2014, випуск 27, 

https://www.researchgat

e.net/publication/28577

0714_Upravlinna_proce

som_formuvanna_nauko

metricnih_pokaznikiv_n

aukovih_publikacij 

Електронний ресурс 

Прошкін В. В. 
Організаційна структура науково-дослідної роботи 

студентів 

http://nvd.luguniv.edu.u

a/archiv/NN9/10pvvnrs.

pdf  

Електронний ресурс 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2015_220_20
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2015_220_20
http://papers.univ.kiev.ua/1/filosofija_politologija/articles/kozak-n-l-organisation-of-students-scientific-activity-in-university_17060.pdf
http://papers.univ.kiev.ua/1/filosofija_politologija/articles/kozak-n-l-organisation-of-students-scientific-activity-in-university_17060.pdf
http://papers.univ.kiev.ua/1/filosofija_politologija/articles/kozak-n-l-organisation-of-students-scientific-activity-in-university_17060.pdf
http://papers.univ.kiev.ua/1/filosofija_politologija/articles/kozak-n-l-organisation-of-students-scientific-activity-in-university_17060.pdf
http://papers.univ.kiev.ua/1/filosofija_politologija/articles/kozak-n-l-organisation-of-students-scientific-activity-in-university_17060.pdf
http://papers.univ.kiev.ua/1/filosofija_politologija/articles/kozak-n-l-organisation-of-students-scientific-activity-in-university_17060.pdf
http://papers.univ.kiev.ua/1/filosofija_politologija/articles/kozak-n-l-organisation-of-students-scientific-activity-in-university_17060.pdf
https://www.researchgate.net/publication/285770714_Upravlinna_procesom_formuvanna_naukometricnih_pokaznikiv_naukovih_publikacij
https://www.researchgate.net/publication/285770714_Upravlinna_procesom_formuvanna_naukometricnih_pokaznikiv_naukovih_publikacij
https://www.researchgate.net/publication/285770714_Upravlinna_procesom_formuvanna_naukometricnih_pokaznikiv_naukovih_publikacij
https://www.researchgate.net/publication/285770714_Upravlinna_procesom_formuvanna_naukometricnih_pokaznikiv_naukovih_publikacij
https://www.researchgate.net/publication/285770714_Upravlinna_procesom_formuvanna_naukometricnih_pokaznikiv_naukovih_publikacij
https://www.researchgate.net/publication/285770714_Upravlinna_procesom_formuvanna_naukometricnih_pokaznikiv_naukovih_publikacij
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN9/10pvvnrs.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN9/10pvvnrs.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN9/10pvvnrs.pdf


 

Навчальна дисципліни мовно-

професійної підготовки (за вибором 

аспіранта) 

 

Kimbell L., Julier J. The Social Design Methods Menu  

Fieldstudio Ltd, 

London, United 

Kingdom 2012 

Режим доступу: 

http://www.lucykimbe

ll.com/stuff/Fieldstudi

o_SocialDesignMetho

dsMenu.pdf 

Електронний 

ресурс 

Tromp N. Social Design  

Режим доступу: 

http://repository.tudelf

t.nl/assets/uuid...1f29..

./PS_SocialDesign_N

T_final.pdf  

Електронний 

ресурс 

 Project Management Guide 

Office of Information 

and Technology, 2005 

Режим доступу: 

https://web.archive.or

g/web/200901141040

01/http://www.ppoe.oi

t.va.gov/docs/VA_IT_

PM_Guide.pdf 

Електронний 

ресурс 

 Guidelines For Managing Projects 

Department for 

Business, Enterprise 

and Regulatory 

Reform, 2007 

Режим доступу: 

http://webarchive.nati

onalarchives.gov.uk/2

0090609003228/http:/

/www.berr.gov.uk/file

s/file40647.pdf 

Електронний 

ресурс 

 

 

 

http://www.lucykimbell.com/stuff/Fieldstudio_SocialDesignMethodsMenu.pdf
http://www.lucykimbell.com/stuff/Fieldstudio_SocialDesignMethodsMenu.pdf
http://www.lucykimbell.com/stuff/Fieldstudio_SocialDesignMethodsMenu.pdf
http://www.lucykimbell.com/stuff/Fieldstudio_SocialDesignMethodsMenu.pdf
http://repository.tudelft.nl/assets/uuid...1f29.../PS_SocialDesign_NT_final.pdf
http://repository.tudelft.nl/assets/uuid...1f29.../PS_SocialDesign_NT_final.pdf
http://repository.tudelft.nl/assets/uuid...1f29.../PS_SocialDesign_NT_final.pdf
http://repository.tudelft.nl/assets/uuid...1f29.../PS_SocialDesign_NT_final.pdf
https://web.archive.org/web/20090114104001/http:/www.ppoe.oit.va.gov/docs/VA_IT_PM_Guide.pdf
https://web.archive.org/web/20090114104001/http:/www.ppoe.oit.va.gov/docs/VA_IT_PM_Guide.pdf
https://web.archive.org/web/20090114104001/http:/www.ppoe.oit.va.gov/docs/VA_IT_PM_Guide.pdf
https://web.archive.org/web/20090114104001/http:/www.ppoe.oit.va.gov/docs/VA_IT_PM_Guide.pdf
https://web.archive.org/web/20090114104001/http:/www.ppoe.oit.va.gov/docs/VA_IT_PM_Guide.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090609003228/http:/www.berr.gov.uk/files/file40647.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090609003228/http:/www.berr.gov.uk/files/file40647.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090609003228/http:/www.berr.gov.uk/files/file40647.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090609003228/http:/www.berr.gov.uk/files/file40647.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090609003228/http:/www.berr.gov.uk/files/file40647.pdf


 

3. Перелік фахових періодичних видань 
 

Найменування фахового періодичного видання Роки надходження 

1. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут». Політологія. Соціологія. Право. 

(щоквартально) 

Постанова президії ВАК України № 7-05/1 від 10.2009 з соціології та юридичних наук 

2008-2016 

2. Соціологія: теорія, методи, маркетинг (Інститут соціології НАН України) 

Затверджено постановою президії ВАК України від 10 листопада 1999 р. №3-05/11 

фаховий з соціології 

2011-2016 

3. Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць 2013-2016 

4. Управління соціальними системами 

щоквартальний 
2008-2016 

5. Наука та інновації 

6 разів на рік 
2009-2016 

7. Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология 

щомісячно  
2009-2016 

8. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. 

Психологія. Педагогіка 
2009-2016 

9. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Періодичність: 1-2 рази на рік. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 14617-3588 P від 30.10.2008 
2007-2016 

10. Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки 

Постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10 лютого 2010 р. 
2006-2016 

11. Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал 2014-2016 



 

12. Соціологія: теорія, методи, маркетинг  

(щоквартально) 
2005-2016 

13. Вісник НУУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: 

методологія, теорія, методи» 
2006-2016 

14. Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць 2009-2016 

15. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць 

Постанова Президії ВАК України №1 – 05/5 від 31 травня 2011 року 
2010-2016 

 

 
_______________ 

* Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки. 

** Для електронних книг не зазначається. 


