
 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  Г. С. СКОВОРОДИ 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

 

ДОВІДКОВО - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ 
 
 

 

 

 
 

Автореферати докторських та 

кандидатських дисертацій, 

отриманих 

ХНПУ імені  Г. С. Сковороди 

(2017 р.) 
 

 

 

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВ                                                     2017 
 



 2 

УДК 011 

ББК 91.9:74.580.268 

А 22 
  

 

 

 Автореферати докторських та кандидатських дисертацій, 

отриманих ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2017 р.) : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 

наукова бібліотека ; уклад. Неудачина Т. І. ; відп. ред. Коробкіна  

О. Г. - Харків : ХНПУ, 2017. – 27 с.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Укладач : Неудачина Тетяна Іванівна – зав. довідково-

бібліографічним відділом  наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди 

Науковий редактор : Коробкіна Олена Геннадіївна – 

директор наукової бібліотеки  ХНПУ імені Г. С. Сковороди       
 



 3 

 

 

 

ЗМІСТ 

 

 

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………….........4 

 

РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ…………………………………… 5-14 

 

РОЗДІЛ 2. КРАЇНОЗНАВСТВО. КРАЄЗНАВСТВО ………………..  14 

 

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ ………………………  14                                         

 

РОЗДІЛ 4. ДЕРЖАВА ТА ПРАВО ……………………………………  15 

 

РОЗДІЛ 5. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. МОВОЗНАВСТВО ……………. 15-19 

 

РОЗДІЛ 6. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО…………………………………..19-20 

 

РОЗДІЛ 7.  МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО………………………………….20 

 

РОЗДІЛ 8. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ…………………………………….20-21 

 

РОЗДІЛ 9. ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ…………………………………...21-23 

 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК…………… ………………………………. …. 24-25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

Передмова 

 

Мета даного покажчика – ознайомити читачів з багатоплановими  

науковими дослідженнями вчених. До складу покажчика увійшли 

автореферати дисертацій, які були отримані університетом у період з  грудня 

2016 року по грудень 2017 року. 

Бібліографічні описи авторефератів дисертацій згруповані у 

хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку 

розвитку науково-дослідної діяльності вчених, у межах року – в алфавіті 

прізвищ авторів. Для покращення інформаційного пошуку надається  

іменний покажчик. 

Покажчик складається з 9 розділів, до яких увійшло 132 назви 

бібліографічних записів. 

Покажчик відкривається ―Передмовою‖, в якій охарактеризовано зміст 

покажчика, наведено схему розташування матеріалу та довідковий апарат.  

До покажчика увійшли документи українською та російською мовами. 

У покажчику використана суцільна нумерація бібліографічних записів. 

Бібліографічний опис надано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання», ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТ 7.12–93 

«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 

требования и правила». 

Створений покажчик призначений насамперед для науковців, 

викладачів, аспірантів і студентів, а також для тих користувачів, які 

цікавляться науковими дослідженнями педагогіки, психології, філології, 

філософії тощо. 

Автореферати дисертацій, які включено до покажчика, знаходяться у 

фонді бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 
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 1. Васильєва, М. П.  Теоретичні основи деонтологічної підготовки 

педагога : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 

13.00.04 — теор. і метод. проф. осв. / М. П. Васильєва ; ХДПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2004. – 38 с. 

 

 2005 

 

2. Пустовіт, Г. П.  Теоретико-методичні основи екологічної освіти і 

виховання учнів 1—9 класів у позашкільних навчальних закладах : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 — теор. 

і метод. виховання / Г. П. Пустовіт ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. 

Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2005. – 51 с. 

 

2006 

 3. Антонов, Г. В.  Педагогічні засади запобігання і розв'язання 

конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального 

закладу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 — теор. і метод. проф. осв. / Г. В. Антонов ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2006. – 21 с. 

 

 4. Лукашенко, А. О.  Педагогічні умови формування 

конфліктологічної компетентності вчителя загальноосвітнього 

навчального закладу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук 

: спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. осв. / А. О. Лукашенко ; ХНПУ ім. 

Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2006. – 20 с. 

 

 5. Савченко, Г. О.  Формування готовності майбутніх фахівців 

банківської справи до аналітичної діяльності засобами моделювання : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — 

теор. та метод. проф. осв. / Г. О. Савченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2006. – 20 с. 

 

2007 
 6. Калашник, Н. С.  Формування професійно орієнтованого 

естетичного смаку майбутніх викладачів юридичних дисциплін : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. 

проф. осв. / Н. С. Калашник ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2007. – 20 с. 
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 7. Стрельніков, В. Ю.  Теоретичні засади проектування професійно 

орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. 

і метод. проф. освіти / В. Ю. Стрельніков ; Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 42 с. 

 

 8. Шаповал, Ю. Д.  Педагогічні умови формування готовності 

майбутнього вчителя початкових класів до особистісно орієнтованого 

навчання молодших школярів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. осв. / Ю. Д. Шаповал ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2007. – 20 с. 

 

2008 

 9. Поляков, А. О.  Педагогічні умови мотивації професійного 

зростання студентів педагогічних університетів у процесі неперервної 

освіти : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 — теор. і метод. проф. осв. / А. О. Поляков ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2008. – 21 с. 

 

2010 

 10. Веровська, О. Л.  Підготовка майбутніх учителів гуманітарного 

профілю до формування оцінних суджень старшокласників : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. 

проф. осв. / О. Л. Веровська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2010. – 20 с. 

 

 11. Губа, А. В.  Теоретико-методичні засади формування 

управлінської культури вчителя — майбутнього менеджера освіти : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. 

і метод. проф. осв. / А. В. Губа ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 

Луганськ : [б. в.], 2010. – 44 с. 

 

 12. Шуть, М. М.  Формування творчих умінь молодших школярів 

засобами музичних ігор у навчальному процесі : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 — теор. навч. / М. М. Шуть ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2010. – 22с. 

 

2011 
 13. Грохова, Г. П.  Формування рекреативної культури майбутніх 

інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. 

осв. / Г. П. Грохова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2011. – 

19 с. 

 



 7 

 14. Хребтова, Н. Р.  Мотиваційний компонент у змісті підручників 

для початкової школи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.09 — теор. навч. / Н. Р. Хребтова ; Ін-т пед. НАПН 

України. – Київ : [б. в.], 2011. – 20 с. 

 

 15. Шварп, Н. В.  Формування професійної самосвідомості студентів 

фармацевтичного університету у процесі фахової підготовки : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. 

проф. осв. / Н. В. Шварп ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2011. – 19 с. 

 

2012 
 16. Борова, Т. А.  Теоретичні і методичні засади адаптивного 

управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників 

вищого навчального закладу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.06 — теор. та метод. упр. осв. / Т. А. Борова ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". – Київ : [б. в.], 2012. – 40 с. 

 

 17. Ільченко, О. В.  Професійна підготовка майбутніх фахівців до 

поліхудожнього виховання дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. осв. 

/ О. В. Ільченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2012. – 20 с. 

 

 18. Лісковацька, Х. М.  Становлення та розвиток порівняльної 

педагогіки як науки в Україні (перша половина XX століття) : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та 

іст. пед. / Х. М. Лісковацька ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка". – Луганськ : [б. в.], 2012. – 20 с. 

 

2013 
 19. Микитюк, С. О.  Теоретико-методичні засади ресурсного підходу 

до професійної підготовки майбутнього вчителя : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. осв. 

/ С. О. Микитюк ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ун-т ім. В. Гнатюка. – 

Тернопіль : [б. в.], 2013. – 42 с. 

 

2014 
 20. Алтухов, В. А.  Проблеми естетичного виховання дітей у сім'ї в 

історії вітчизняної педагогіки (друга половина ХІХ — початок ХХ 

століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / В. А. Алтухов ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2014. – 20 с. 
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 21. Риженко, М. В.  Педагогічна підтримка розвитку лідерського 

потенціалу старших підлітків у колективній діяльності : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 — теор. і метод. 

виховання / М. В. Риженко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2014. – 20 с. 

 

2015 

 22. Дука, Т. М.  Історико-краєзнавча діяльність піонерської 

організації України (60-ті роки XX ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. 

/ Т. М. Дука ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : [б. в.], 2015. – 

20 с. 

 

 23. Калашник, Л. С.  Теорія і практика соціалізації дітей-сиріт у 

Китайській Народній Республіці : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / Л. С. Калашник ; ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2015. – 40 с. 

 

 24. Кириленко, К. М.  Теоретичні і методичні основи формування 

інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному 

закладі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 

13.00.04 — теор. і метод. проф. осв. / К. М. Кириленко ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. – Київ : [б. в.], 2015. – 40 с. 

 

 25. Ковтун, А. В.  Розвиток музичної освіти майбутніх педагогічних 

кадрів в Україні (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. 

/ А. В. Ковтун ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2015. – 20 с. 

 

 26. Корчагіна, Г. С.  Формування інтелектуально-творчих умінь 

майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі професійної 

підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 — теор. і метод. проф. осв. / Г. С. Корчагіна ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2015. – 20 с. 

 

 27. Лисак, Н. О.  Педагогічна взаємодія викладачів та студентів 

молодших курсів як умова професійного становлення фахівця 

економічного профілю у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — 

теор. та метод. проф. осв. / Н. О. Лисак ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2015. – 20 с. 
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 28. Нудьга, М. О.  Підготовка майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до застосування методу проектів у старшій 

школі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

— теор. і метод. проф. осв. / М. О. Нудьга ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2015. – 20 с. 

 

 29. Радієвська, А. А.  Педагогічні умови розвитку творчих 

здібностей учнів молодших класів у ліцеї мистецтв : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 — теор. та метод. виховання 

/ А. А. Радієвська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2015. – 20 

с. 

 

2016 

 30. Абдел-Басет, С. Я.  Методика розвитку рухових умінь і навичок 

в учнів старшої школи у процесі занять легкою атлетикою : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. та метод. 

навч. (фіз. культура, осн. здоров'я) / С. Я. Абдел-Басет ; ХНУ ім. В. Н. 
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