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Юхименко, П. Інтелектуальна безпека держави в системі конкурентоспроможності національної 

економіки / П. Юхименко // Вища школа. – 2020. – № 10. – С. 7-22. 
Досліджено взаємозв'язок та взаємообумовленість необхідності формування досконалого 

інституціонального середовища сприяння та розвитку науки, її комерціалізації як основної умови 
розвитку інноваційної економіки, що характеризується збільшенням частки високотехнологічного 
сектору й доданої вартості за рахунок потенціалу інтелектуальної складової інституцій наукової та 
освітньої архітектоніки, що є структурним компонентом продукування інновацій, де акумульовані 
інтелектуальні ресурси та відповідні структурні складові для їх успішного використання на 
взаємовигідних умовах у виробництві. Визначено й обґрунтовано найважливіші чинники сприяння 
використанню інтелектуального потенціалу вишів України та інших наукових інституцій, до яких 
належать: підняття престижу та сприяння розвитку інтелектуальної праці, безперервної освіти; 
забезпечення безпеки нематеріальних активів як об’єктів права інтелектуальної власності інституцій 
її продукування; забезпечення безпеки інтелектуального капіталу як стану захищеності інвестицій у 
знаннєві ресурси; забезпечення безпеки руху інновацій від її продукування до втілення у практику. 
Доведено, що з метою посилення використання внутрішнього інтелектуального потенціалу сприяння 
конкурентоспроможності національної економіки та налагодження тісного зв язку інституцій 
архітектоніки продукування інновацій, передусім необхідно розробити дієвий механізм 
упровадження результатів інноваційної діяльності та створити ефективне досконале 
інституціональне середовище, яке забезпечить матеріальну підтримку та розвиток талантів і 
підвищення загального рівня людського розвитку. 

 
Вади й недоліки у мультимедійних презентаціях / Т. Дєордіца, С. Білевич, М. Вороніна, 

Р. Гладушина // Вища школа. – 2020. – № 10. – С. 23-39. 
У статті репрезентовано авторську класифікацію презентаційних вад і недоліків як проявів 

порушень специфічних принципів ергономічного проєктування мультимедійних систем. 
Запропонована класифікація покликана відображати такі вади й недоліки у формі, зручній для їх 
перегляду та розпізнавання. Завдяки цьому вона може слугувати студентам і викладачам корисним 
дидактичним засобом для здійснення контролю і самоконтролю ергономічної якості мульїимедіиних 
презентацій, призначених для візуального супроводу усних доповідей. 

 
Політова, О. Освітній центр мистецького простору: нові здобутки / О. Політова // Вища 

школа. – 2020. – № 10. – С. 40–46. 
 
Винничук, Р. Природа креативності та її роль в освітньому процесі / Р. Винничук // Вища 

школа. – 2020. – № 10. – С. 47-58. 
У статті розглядаються питання, пов’язані з сутністю поняття “креативність Зокрема, 

акцентуються основні відмінності між креативністю та творчістю, висвітлено бачення українських та 
закордонних науковців щодо природи креативності, виділено різні складові креативного процесу 
Автор наголошує на важливості креативності для сучасної системи освіти, подає своє бачення 
основних критеріїв креативності, а також виділяє поняття викладача ЗВО – креативного лідера для 
студентів. 

 
Бернадська, Н. Масова література і сучасний роман / Н. Бернадська // Вища школа. – 2020. – 

№ 10. – С. 59-67. 
У статті розкриваються різні підходи до оцінювання масового роману. Акцент робиться на 

необхідності об'єктивного вивчення масової романістики. 
 
Возняк, О. Дефініція поняття "ятрогенія" для обгрунтування неналежного виконання 

медиками професійних обов’язків / О. Возняк // Вища школа. – 2020. – № 10. – С. 68-92. 
У статті аналізується поняття “ятрогенія" з огляду на те, що на сучасному етапі вона є проблемою 

глобального масштабу через значну кількість осіб, які піддаються лікуванню і зазнають супутнього 
побічного ефекту чи потерпіли від недбалості медичних, працівників. Автор акцентує увагу на тому, 
що слідчі, прокурори не мають ні компетентностей, ні навичок, ні досвіду для розслідування 
медичних злочинів, ятрогеній з позицій реалізації всебічного, повного і неупередженого дослідження 
обставин кримінального провадження, виявлення обставин, що або викривають, або виправдовують 
підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, 
надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених 
процесуальних рішень. Стаття буде корисною у суддівській практиці для розуміння ключових питань 



ятрогенних патологій з метою винесення обґрунтованого, законного, вмотивованого, 
неупередженого рішення.  

 
Концепція реалізації державної політики щодо створення мережі екзаменаційних центрів 

на період до 2030 року // Вища школа. – 2020. – № 10. – С. 93-102. 
 


