Інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Інституту вищої освіти НАПН України
Бібліотечну інфраструктуру Інституту складає:
 Інститутський репозиторій (528 примірників)
 Доступ до фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В.О. Сухомлинського (договір);
 Доступ до електронної бібліотеки Інституту інформаційних
технологій і засобів навчання НАПН України;
Загальний бібліотечний фонд становить більш ніж 650000 примірників
наукової, навчальної, методичної і довідкової літератури. Є навчальне
приміщення напроти бібліотеки Інституту, що використовується як
читальний зал на 15 місць (53,7 м2)
Інститут з 2006 року має свої власні періодичні видання (у кількості 13
одиниць) в яких друкуються провідні науковці, співробітники, докторанти,
аспіранти та здобувачі.
Відповідно до тематичного плану наукових досліджень в Інституті
виконуються фундаментальні дослідження за темами:
 Культурно-гуманітарні стратегії розвитку університетської освіти
в умовах динамічних суспільних трансформацій.
 Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької
діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів.
 Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти
 Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті
глобального лідерства
 Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в
умовах інноваційної економіки
Інформація про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, що
використовуються у навчальному процесі, подана у таблицях додатку 6 до
Ліцензійних умов Відомості про інформаційне забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти Інституту.

Додаток 6
до Ліцензійних умов
ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Інституту вищої освіти НАПН України
1. Інформація про наявність бібліотеки

Найменування бібліотеки

Площа
Обсяг фондів
читального
Площа навчальної,
залу (кв.
(кв.
наукової
метрів),
метрів)
літератури
кількість
(примірників)
місць

бібліотека Інституту вищої
освіти НАПН України;
електронна бібліотека
Інституту режим доступу:
http://ihed.org.ua/ua/resursy/
biblioteka.html

11,3

528

42,4
15 місць

Примітка*

*Договір № 14
Просимо врахувати
відомості щодо
інформаційного
забезпечення
освітньої діяльності
в НАПН України
Державною науковопедагогічною
бібліотекою України
ім. В.О. Сухомлинського, Інститутом
інформаційних
технологій і засобів
навчання НАПН
України та
Електронною
бібліотекою НАПН
України
режим доступу:

http://lib.iitta.gov.ua/
2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та
іншою навчальною літературою
Автор
Найменування
підручника
підручника
Найменування
(навчального
(навчального
видавництва,
посібника
посібника
рік видання
тощо)
тощо)
У процесі опрацювання + маємо електронну бібліотеку
http://ihed.org.ua/ua/resursy/biblioteka.html

Найменування
навчальної
дисципліни

Кількість
примірників**

3. Перелік фахових періодичних видань
Найменування фахового періодичного видання
Вища освіта України

Вища школа
Фінанси України
Економіка і Управління
Освіта України
спецвипуск газети „Освіта України”
Освіта
Педагогічна газета
Вища освіта України: Теоретичний та науковометодичний часопис №№ Додатки: Наука і вища
освіта
Вища освіта України. Теоретичний та науковометодичний часопис №№ Тематичний випуск: Вища
освіта
України у контексті інтеграції до
Європейського освітнього простору
Вища освіта України. Теоретичний та науковометодичний часопис №№ Тематичний випуск:
Європейська інтеграція вищої освіти України у
контексті Болонського процесу
Філософія освіти www.nbuv.gov.ua; www.npu.edu.ua;
www.philosophy.ua
Довідник кадровика
Україна у цифрах
Статистичний щорічник
Праця України

_______________
* Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки.
** Для електронних книг не зазначається.
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