
33. Slobodian L. R. Stanovlennia ta rozvytok teoretychnoi elektrotekhniky u vyshchykh

navchalnykh zakladakh Ukrainy / L. R. Slobodian, N. V. Trofymova, V. I. Chybelis // Pytan-

nia istorii nauky i tekhniky. — 2014. — № 1. — S. 2–11.

34. Sorochynska O. L. Pershi roky diialnosti Kharkivskoho praktychnoho tekhnolohic-

hnoho instytutu ta yoho rol u pidhotovtsi inzhenernykh kadriv / O. L. Sorochynska // Pytan-

nia istorii nauky i tekhniky. — 2011. — № 1. — S. 55–63.

35. Spivrobitnyky kafedry : [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://nubip.edu.ua/no-

de/2786

36. Tatarchuk V. V. Aviatsiinyi fakultet Kyivskoho politekhnichnoho instytutu (1931–1933 rr.) /

V. V. Tatarchuk // Pytannia istorii nauky i tekhniky. — 2014. — № 4. — S. 11–19.

37. Tverytnykova O. Ie. Udoskonalennia systemy pidhotovky i atestatsii naukovykh ta na-

ukovo-pedahohichnykh kadriv vyshchoi kvalifikatsii dlia elektrotekhnichnoi haluzi Ukrainy

(1965–1980 rr.) / O. Ie. Tverytnykova // Pytannia istorii nauky i tekhniky. — 2015. — № 1. —

S. 15–21.

38. Trofymova Nataliia Volodymyrivna : [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://

tinyurl.com/j238n84

39. Chernysh I. M. Diialnist studentskoho tekhnichnoho tovarystva Kharkivskoho tekhno-

lohichnoho instytutu (1902–1929 rr.) / I. M. Chernysh // Pytannia istorii nauky i tekhniky. —

2007. — № 3–4. — S. 31–38.

40. Chernysh I. M. Osnovni napriamky pidhotovky inzheneriv-khimikiv u Kharkivsko-

mu praktychnomu tekhnolohichnomu instytuti / I. M. Chernysh // Pytannia istorii nauky i tekh -

niky. — 2007. — № 2. — S. 33–39.

41. Shulha I. M. Stanovlennia i rozvytok khimii u Kharkivskykh tekhnolohichnomu ta khi-

miko-tekhnolohichnomu instytutakh (1885–1949 rr.): avtoreferat dys. … kand. ist. nauk. 07.00.07.

Istoriia nauky i tekhniky / Shulha I. M. — Kharkiv, 2015. — 20 s.

О. В. Махно, В. М. Осташкіна
АВАРІЯ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС: 

ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ОСМИСЛЕННЯ, 

НОВІ ВИКЛИКИ

(Вибрана бібліографія наукових праць, 2014–2016 рр.)

2016 р. виповнюється 30 років від трагедії для мільйонів людей — аварії

на Чорнобильській атомній електростанції. Необхідність наукового й суспіль-

ного осмислення причин та наслідків цієї трагедії очевидна в контексті тих

глобальних викликів, котрі стоять сьогодні перед людством у зв’язку з загро-

зою техногенних і екологічних катастроф. Сподіваємося, що пропонована ви-

брана бібліографія наукових праць, які побачили світ в Україні у 2014–2016 рр.,

буде корисною і науковцям, і викладачам, і студентам вищих навчальних за-

кладів, усім тим, хто готовий докласти зусиль для орієнтованого на полідис-

циплінарний підхід поглибленого вивчення комплексу проблем, пов’язаних

з квітневими подіями 1986 р. на ЧАЕС.
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