ІНФОРМАЦІЯ
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні зі спеціальності

061 Журналістика

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
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
Найменування
навчальної дисципліни
згідно з навчальним
планом
Основні теорії сучасної
журналістики
Теорія аргументації
Термінологія наукового
дискурсу
Особливості висвітлення
результатів наукової
діяльності
Просування результатів
наукового дослідження
Cоціальна філософія
Навчальна дисципліна за
вибором аспіранта
Іноземна мова для
наукової діяльності
Методологія наукових
досліджень
Педагогічна навчальна
дисципліна

планів
навчаль- практичних
ного
(семінарконтенту
ських)
занять

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

завдань
для
лабораторних
робіт

немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби

завдань питань, задач,
для
завдань або завдань для
самостій- кейсів для комплексної
ної
поточного та контрольної
роботи підсумкового роботи
студентів* контролю

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Педагогічна практика
Навчальні дисципліни із
соціальних комунікацій
(за вибором аспіранта)
Навчальні дисципліни
мовно-професійної
підготовки (за вибором
аспіранта)

+

немає
потреби

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

немає
потреби

+

+

+

+

+

немає
потреби

+

+

+

2. Методичне забезпечення курсового проектування
Інформація про наявність
(“+” або “-”)
методичних
тематики курсових
розробок
робіт (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 про
Інформація
Семестр, в
Наймену-вання наявність угод
Тривалість про наявність
Найменування
якому
бази для
про
програм
практики
практики передбачена
проход-ження проходження
практик
(тижнів)
практика
практики
практик (дата,
(“+” або “-”)
номер, строк дії)

Педагогічна

3

2

+

Кафедра
видавничої
справи та
редагування
НТУУ «КПІ»

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)

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

14662,2

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.).
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 навчальної
дисципліни

Основні теорії сучасної
журналістики

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)
Іванов В.

Основні теорії масової комунікації і
журналістики : навч. посіб. / за наук.
редакцією В. В. Різуна

Іванов В. Ф.

Массовая коммуникация

Почепцов В. Г.

Теория комуникации

Шуман Ніколас
Городенко Л. М.

Реальність мас-медіа / за ред. Іванова В. та
Міналова М.
Новітні медіа: мережеві інформ.комунікаційні ресурси : монографія

Шейнов В. П.

Искусство убеждать

Эрнст О.

Слово предоставлено вам. Практические
рекомендации по ведению деловых бесед и
переговоров

Ивин А.

Теория аргументации

Пономарів О.

Культура слова: Мовностилістичні поради :
навч. посіб.

Теорія аргументації

Методологія наукових
досліджень

Найменування підручника (навчального
посібника тощо)

Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових
досліджень : навч. посіб.
Комарова З. И.
Методология, метод, методика и технология

Найменування
видавництва, рік
видання
Київ : Центр Вільної
Преси, 2010
Режим доступу:
http://www.library.univer
.kharkov.ua/
Режим доступу:
http://www.avp.com.ua
Режим доступу:
http://myworld.ru
Режим доступу:
http://belintellectuals.eu
Київ, Центр Вільної
Преси, 2010
Режим доступу: https://
best-lib.net
Режим доступу:
https://books.google.com
.ua/
Режим доступу:
http://www.klex.ru/
Режим доступу:
http://www.twirpx.com/fi
le/253684/
Київ : Кондор 2009
Режим доступу: books.

Кількість
примірників**
електронний
ресурс
електронний
ресурс
електронний
ресурс
електронний
ресурс
1
електронний
ресурс
електронний
ресурс
електронний
ресурс
електронний
ресурс
8
електронний

Зарицький М. С.
Термінологія наукового
дискурсу

Панько Т. І.
Котюрова М. П.
Русанівський В. М.

Тріщук О. В.
Горошкіна О. М.,
Шутова Л. І.
Селиванова Е. А.
Особливості висвітлення
результатів наукової діяльності

Зелінська Н. М.
Котюрова М. П.
Комарова Х. З.
Міхаель Халер

googl. com. ua
научных исследований в лингвистике : учеб.
пособие.
Київ : Політехніка 2007
Актуальні проблеми українського
термінознавства : навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл.
Львів : Світ 1994
Українське термінознавство : підруч. для
студ. гуман. спец. вузів
Режим доступу:
Культура научной речи : текст и его
http://dshin.ru
редактирование: учеб. пособие
Київ :
Структура лексичної і граматичної
Наукова
думка, 1988
семантики

Режим доступу:
https://books.google.com
ua
Київ : НТУУ «КПІ»,
Науково-інформаційний дискурс як
2009
соціокомунікативне явище : монографія
Режим доступу:
Науковий текст : особливості мови та стилю
http://elibrary.kubg.edu.u
a
Киев : Брама, 2004
Основы лингвистической теории текста и
Режим доступу:
коммуникации
http://www.superlinguist.
ru
Львів : Світ, 2003
Поетика приголосного слова (Українська

наукова літ-ра XIX – поч. XX.): монографія
Режим доступу:
Культура научной речи: текст и его
http://dshin.ru
редактирование : учеб. пособие
Режим доступу:
Методология, метод, методика и технология
http://books.google.com.
научн. исследов. в лингвистике
Пошук і збір інформації : навч. посібник

ua
Київ : Академія Укр.

ресурс
21

6
електронний
ресурс
електронний
ресурс

30
електронний
ресурс
електронний
ресурс
2
електронний
ресурс
електронний
ресурс
20

Просування результатів
наукового дослідження

Горячев. А.

Практикум з інформаційних технологій

Фоменко І.

Сучасні інформаційні технології в навчанні
бібліотечних та інформаційних фахівців

Волкова М.М.,
Звездова А.Б.
Єрмоленко А.М.

Проблеми управління підготовкою у вищій
школі фахівців для підприємницької
діяльності
Маркетингові дослідження в галузі освітніх
послуг
Комунікативна практична філософія

Єрмоленко А.М
Шафаренко М.
Ситниченко Л.А.

Комунікативна практична філософія
Філософія освіти
Першоджерела комунікативної філософії

Клещевскій Ю.М.

Соціальна філософія

Луков В.А
Марков А.П.,
Бирженюк Г.М.

Навчальна дисципліна за
вибором аспіранта

Герчанівська П.Е.,
Федорова І.І. ,
Левківський К.М.
Вілента І.В.
Бабич Н. Д.

Преси, Центр Вільн.
преси, 2006
електронний
Режим доступу:
http://plaza.open4.ru
ресурс
Режим доступу:
електронний
http://ito.vspu.net/el_ppz/
ресурс
files
Режим доступу:
електронний
http://papers.univ.kiev.ua
ресурс
/
електронний
Режим доступу:
http://izv-tn.tti.sfedu.ru
ресурс
Режим доступу:
електронний
http://javalibre.com.ua/ja
va-book/book/2908185 ресурс
Київ : Лібра, 1999
8
Суми : Мрія, 2014

4

Київ: Либідь, 1996

2

Режим доступу:
http://dedovkgu.narod.ru/
bib/lukov.htm
Режим доступу:
Основы социокультурного проектирования
http://bibliofond.ru/detail
.aspx?id=30385
Київ : ІВЦ
Культура управління : навч. посіб.
Видавництво
«Політехніка», 2005
Ірпінь : Національна
Логіка : навч. посіб. для студ. вищих навч.
академія ДПС 2006
закл.
Львів : Світ 2003
Практична стилістика і культура української

Социальное проектирование

електронний
ресурс
електронний
ресурс
15

6
5

Дудик П. С.
Свинцов В. И.
Іванченко Р. Г.
О.М. Ільченко

З.В. Данилова,
І.В. Асаул,
А.В. Степанов
Іноземна мова для наукової
діяльності

Т.А. Борова,
Н.О. Бутковська

О. М. Ільченко

І. Бабаков та ін.

Л.Ю. Куліш та ін.

мови : навчальний посібник для студ.
філолог. спец. вищ. навч. закл.
Стилістика української мови : навч. посіб.
Логические основы редактирование текста
Адекватність розуміння і ясність тексту
Англійська для науковців : підруч. для студ.
вищ. навч. закл. ; НАН України, Центр
наукових досліджень та викладання
іноземних мов.
Англійська мова професійного вжитку
"Business companion in finance" : підруч.;
Укооспілка, Львівська комерційна академія.

Київ : Академія 2005
М., Книга, 1972
Київ, 1991
Київ : Едельвейс, 2013

15
Львів : Видавництво
Львівської комерційної
академії, 2010.

Харків : ІНЖЕК, 2010.
Іноземна мова за професійним
спрямуванням. Кроки до підприємницької
діяльності = Step into business : підруч. для
студ. вищих навч. закладів; М-во освіти і
науки України, Харківський нац.
економічний ун-т.
Київ : Наукова
Англійська мова науки. Семантика.
думка, 2009.
Прагматика. Переклад. : підручник для студ.
вищ. навч. закл.

Спілкуємося англійською мовою (середній
рівень) = Getting on in English (intermediate) :
підруч.; [за ред. І. Бабакової, О. Гасько,
М. Федоришина].
Прискорений курс = An accelerated of course
english : підруч. для студ. вузів.

10
5
9

Львів : Бескид
Біт, 2008.

Київ : Чумацький
Шлях, 2001.

1

1

4

5

45

О.В.Крушельницька

Методологія наукових
досліджень

Методологія та організація наукових
досліджень : навч. посіб.
В.Л. Пілюшенко, І.В. Наукове дослідження: організація,
Шкрабак,
методологія, інформаційне забезпечення
Е.І. Славенко.
: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
А.М. Єріна,
Методологія наукових досліджень : навч.
В.Б. Захожай,
посіб.
Д.Л. Єрін
В. В. Ковальчук,
Основи наукових досліджень: навч. посіб. /
Л.М. Моїсєєв
під ред. В.О. Дроздова.
Д.М. Стеченко,
Методологія наукових досліджень : підруч.
О.С. Чмир
Комарова Х. З.
Методология, метод, методика и технология
научн. исследов. в лингвистике
Л.Б. Куліненко

Педагогічна навчальна
дисципліна
Педагогічна практика

Є.Р. Чернишова
та ін.

сост. Л. А. Сасина.
уклад.
О.А. Жирун,
Є.В. Пузирьов
Н.О.Ткачова,

Освіта і практика. Практика як основа і
чинник модернізації сучасної освіти.
Філософсько-світоглядний аналіз.
Теорія та практика управління професійним
розвитком науково-педагогічних та
педагогічних працівників в умовах
трансформаційних змін в освіті : колективна
монографія
Психологический практикум по курсу
«Психология и педагогіка»
Педагогіка : практикум для студ. напрямів
підготовки 6.030101 "Соціологія", 6.010203
"Здоров’я людини", 6.040203 "Фізика",
6.040201 "Математика"
Педогогічний практикум : навч. посіб.

Київ : Кондор, 2003.

8

Київ : Лібра, 2004.
1
Київ : ЦНЛ, 2004.
8
Київ : Професіонал,
2005.
Київ : Знання, 2005.
Режим доступу:
http://books.google.
com.ua
Київ : Знання
України, 2013.

10
27

електронний
ресурс
2

Луцьк : ВежаДрук, 2015.
1

Харьков : ХГЭУ, 2003
Київ : НТУУ "КПІ",
2011.

Харків, 2002.

1

3
1

С.І.Ткачова
Под ред. Ерофеева А.
К.
Под ред. М.А.
Галагузовой.
В.П. Головенкін
редкол.: В. Щ.
Огнев’юк та ін

В.М. Антонов

В.М. Антонов

Г.І. Скороход, В.Д.
Ламзюк
Укл.:
О.Є. Коваль, М.М.
Корман

Практикум по педагогике и психологии
высшей школы.
Социальная педагогіка : курс лекций : учеб.
пособ. для студ. вузов

М. : Московский ГУ,
1991.
М. : Гуманит. изд.
центр
"ВЛАДОС", 2000.
Київ : НТУУ
"КПІ", 2009

Педагогіка вищої школи
(Андрагогіка): підруч. для студ. вищих техн.
навч. закл.
Київ : Київський ун-т
Акмеологія –наука XXI століття: матеріали
ім. Бориса
IV Міжнародної науково-практичної
Грінченка, 2014.
конференції, 30 травня 2014 року, м. Київ
/ М-во освіти і науки України, Київський унт ім. Бориса Грінченка, Українська академія
акмеологічних наук
Київ, 2014.
Прикладна та професійна
акмеологія: монографія; Українська
Академія акмеології ; Національний
технічний університет України "КПІ".
Київ : ТОВ "Agrar
Гармонійна Акме-Особистість : монографія;
Media Group", 2014
Українська Академія акмеології ;
Національний технічний університет
України "КПІ"
Методика викладання фахових дисциплін у Дніпропетровськ : РВВ
ДНУ, 2009.
вищій школі; Мін-во освіти і науки України,
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
Тернопіль : ТНЕУ, 2007
Навчально-методичний комплекс з
дисципліни "Методика викладання у вищій
школі" / Тернопіль : Нац. економ. ун-т,
Факультет банківського бізнесу.
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В.Т.Білоус,
Л.І.Горюнова,
А.В.Цимбал,
С.Я.Цимбалюк
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

Навчальні дисципліни із
соціальних комунікацій (за
вибором аспіранта)

Основи психології та педагогіки : навч.
посіб.
Pedagogy of success : textbook for students of
higher education establishmints
Відповідальність як педагогічна категорія
: навчально-метод. посібн.
Педагогіка та технологія дистанційного
навчання : навч. посіб.

Іванов В.

Основні теорії масової комунікації і
журналістики : навч. посіб. / за наук.
редакцією В. В. Різуна

Іванов В. Ф.

Массовая коммуникация

Почепцов В. Г.

Теория комуникации

Шуман Ніколас
Городенко Л. М.
Навчальні дисципліни мовнопрофесійної підготовки (за

Основи організації та методики викладання у
вищій школі : навч. пос. для студ. вищ. навч.
закл. Акад. держ. подат. служби України

З.В. Данилова,
І.В. Асаул,

Реальність мас-медіа/ за ред. Іванова В. та
Міналова М.
Новітні медіа: мережеві інформаційнокомунікаційні ресурси : монографія
Англійська мова професійного вжитку
"Business companion in finance" : підручник;

Ірпінь, 2001

2001
Kharkiv : NTU
"KhPI", 2014.

Харків : підруч. НТУ
"ХПІ", 2013.
Харків : ХНАДУ,
2013.
Київ : Центр Вільної
Преси, 2010
Режим доступу:
http://www.library.univer
kharkov.ua/
Режим доступу:
http://www.avp.com.ua
Режим доступу:
http://myworld.ru
Режим доступу:
http://belintellectuals.eu
Київ : Центр Вільної
Преси, 2010
Львів : Видавництво
Львівської комерційної
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електронний
ресурс
електронний
ресурс
електронний
ресурс
електронний
ресурс
1
1

вибором аспіранта)

академії, 2010

А.В. Степанов

Укооспілка, Львівська комерційна академія.

Т.А. Борова,
Н.О. Бутковська

Харків : ІНЖЕК, 2010
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.
Київ : Наукова
Англійська мова науки. Семантика.
думка, 2009
Прагматика. Переклад. : підруч. для студ.
вищ. навч. закл.

О. М. Ільченко

3. Перелік фахових періодичних видань
Найменування фахового періодичного видання
Актуальні питання масової комунікації
Українське журналістикознавство
Вісник Львівського університету. Серія: журналістика
Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки
Наукові записки Української академії друкарства
Наукові записки Інституту журналістики
Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник
Українське журналістикознавство
______
* Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки.
** Для електронних книг не зазначається.

Роки надходження
2004-2015 р.р.
2004-2015 р.р.
2009–2015 р.р.
2007–2015 р.р.
1999–2015 р.р.
2000–2015 р.р.
2008-2015 р.р.
2000–2015 р.р.
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