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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 

2017 року по грудень 2018 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 12 розділів, до яких увійшло 193 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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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

 

2017 

 

1. Богун, К. М.  Культурні інтродукції фобій: філософсько-

антропологічний аналіз : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. 

наук : спец. 09.00.04 — філос. антропол., філос. культури / К. М. Богун ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 18 с. 

 

2. Понеділок, А. І.  Саморуйнація особистості як предмет 

філософсько-антропологічної рефлексії : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 — філос. антропол., філос. 

культури / А. І. Понеділок ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2017. – 18 с. 

 

3. Тарасюк, Л. С.  Цілісність та андрогінність у буттєвих 

констеляціях людини : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філос. 

наук : спец. 09.00.04 — філос. антропол., філос. культури / Л. С. Тарасюк ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 35 с. + СD-R. 

 

2018 

 

4. Погасій, Л. П.  Онтоантропологічні опції мови у сучасній 

культурі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 

09.00.04 — філос. антропол., філос. культури / Л. П. Погасій ; ХНПУ ім. Г. 

С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 18 с. 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

2017 

 

5. Білошицька, А. С.  Індивідуально-психологічні особливості 

рівневої структури самодостатності особистості : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 — заг. психол., іст. 

психол. / А. С. Білошицька ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. 

К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

6. Варе, І. С.  Особливості формування смисложиттєвих орієнтацій 

майбутніх психологів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. / І. С. Варе ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 

2017. – 20 с. 
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7. Гулько, Г. О.  Психологічні чинники актуалізації особистісних 

властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 — заг. психол., іст. 

психол. / Г. О. Гулько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 

2017. – 19 с. 

 

8. Доценко, О. Ю.  Особливості сімейної соціалізації жінок із 

симптомокомплексом "емоційного холоду" : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 — заг. психол., іст. психол. 

/ О. Ю. Доценко ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б. в.], 2017. – 18 с. 

 

9. Інжиєвська, Л. А.  Особистісний розвиток майбутніх психологів 

арт-засобами в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. 

/ Л. А. Інжиєвська ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

10. Погрібна, А. О.  Захисно-копінгова поведінка як чинник 

емоційного вигорання вчителів шкіл-інтернатів для дітей з вадами 

інтелекту : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 

19.00.07 — пед. та вік. психол., 053 — Психологія / А. О. Погрібна ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 23 с. 

 

11. Савченко, О. В.  Психологія рефлексивної компетентності 

особистості : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 

19.00.01 — заг. психол., іст. психол. / О. В. Савченко ; КНУ ім. Т. 

Шевченка. – Київ : [б. в.], 2017. – 38 с. 

 

12. Свертілова, Н. В.  Диференційно-психологічний аналіз 

переживання образи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.01 — заг. психол., іст. психол. / Н. В. Свертілова ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 

2017. – 20 с. 

 

13. Сосніхіна, С. Є.  Структура ціннісно-смислової сфери студентів з 

різним сімейним статусом : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. / С. Є. Сосніхіна ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 22 с. + СD-R. 

 

14. Ульянова, Т. Ю.  Індивідуально-психологічні особливості 

конфліктності як властивості особистості : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 — заг. психол., іст. психол. 

/ Т. Ю. Ульянова ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2017. – 20 с. 
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15. Шебанова, В. І.  Психологія харчової поведінки : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.01 — заг. психол., 

іст. психол. / В. І. Шебанова ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2017. – 

40 с. 

 

16. Шилова, Н. І.  Розвиток цільової спрямованості особистості 

підлітка у процесі туристичної діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. 

/ Н. І. Шилова ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

 

2018 

17. Грінченко, О. М.  Когнітивні особливості професійного 

самовизначення студентів-психологів : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. 

/ О. М. Грінченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 20 

с. 

 

18. Коваленко, М. В.  Когнітивні особливості розвитку 

психосоматичної компетентності майбутніх психологів : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. 

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

2018. – 22 с. 

 

19. Лапіна, М. Д.  Психологічні особливості формування 

професійних якостей особистості майбутніх соціальних працівників : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 — 

пед. та вік. психол. / М. Д. Лапіна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2018. – 22 с. 

 

20. Лісовенко, А. Ф.  Індивідуально-психологічні особливості 

переживання почуття заздрощів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. психол. наук : спец. 19.00.01 — заг. психол., іст. психол. 

/ А. Ф. Лісовенко ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

21. Полілуєва, І. В.  Особливості емоційно-вольової регуляції 

спортивно-художньої діяльності у підлітковому віці : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. 

психол. / І. В. Полілуєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2018. – 20 с. 

 

22. Посвістак, О. А.  Становлення психології сім'ї як галузі наукових 

знань у ХІХ—ХХ століттях : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 



 8 

психол. наук : спец. 19.00.01 — заг. психол., іст. психол. / О. А. Посвістак ; 

КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2018. – 34 с. 

 

23. Родіна, К. М.  Розвиток образної пам'яті в процесі формування 

психосоматичної компетентності в юнацькому віці : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. 

/ К. М. Родіна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

24. Шахвердова, А. П.  Психологічний супровід соціальної адаптації 

студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному 

закладі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 

19.00.07 — пед. та вік. психол. / А. П. Шахвердова ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 

2018. – 20 с. 

 

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 

2004 

25. Потоцкий, В. П.  Релігійне секстанство в Харківській губернії 

(1861—1917 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 — іст. України / В. П. Потоцкий ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 

Харків : [б. в.], 2004. – 19 с. 

 

2006 

26. Ткачук, О. В.  Український церковно-православний рух 1917—

1921 рр. : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 

07.00.01 — іст. України / О. В. Ткачук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. 

Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2006. – 19 с. 

 

2012 

27. Блажевич, Ю. І.  Подільська православна єпархія в період 

становлення та зміцнення своїх позицій у регіоні (кінець XVIII — 50-ті 

роки XIX ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 

07.00.01 — іст. України / Ю. І. Блажевич ; Кам'янець-Подільський нац. ун-

т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2012. – 19 с. 

 

ДЕМОГРАФІЯ. СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧІ НАУКИ 
 

2008 

28. Алєксєєва-Процюк, Д. О.  Організація утримання і трудового 

використання іноземних військовополонених та інтернованих на території 

України (1939—1953 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 — іст. України / Д. О. Алєксєєва-Процюк ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с. 
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2012 

29. Агапов, В. Л.  Шахтарські колективи в умовах кризи 1976—1991 

рр. : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 — 

іст. України / В. Л. Агапов ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : [б. в.], 2012. – 39 

с. 

2013 

30. Брацюн, В. В.  Трудова міграція громадян України до Російської 

Федерації в 1991—2010 рр. : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд іст. 

наук : спец. 07.00.02 — всесвіт. іст. / В. В. Брацюн ; ХНУ ім. В. Н. 

Каразіна. – Харків : [б. в.], 2013. – 20 с. 

 

2015 

31. Шабанов, Р. І.  Доктрина зайнятості як складова соціального 

захисту населення від безробіття : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-

ра юрид. наук : спец. 12.00.05 — труд. право, право соц. забезп. 

/ Р. І. Шабанов ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – 40 с. 

 

2017 

32. Коцюба, Р. О.  Конституційно-правові гарантії ядерної безпеки: 

міжнародний та національний аспекти : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 — конституц. право, муніципал. 

право / Р. О. Коцюба ; Ін-т законодав. Верховної Ради України. – Київ : [б. 

в.], 2017. – 40 с. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

2002 

33. Півоваров, О. В.  Становлення і розвиток світської середньої 

освіти на Лівобережжі та Слобожанщині (друга половина XVIII — перша 

третина XIX ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 — іст. України / О. В. Півоваров ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 

Харків : [б. в.], 2002. – 15 с. 

 

2003 

34. Очеретянко, С. І.  Німецька національна освіта в Україні (20—

30-ті роки XX ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 — іст. України / С. І. Очеретянко ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 

Харків : [б. в.], 2003. – 20 с. 

 

2005 

35. Білан, С. О.  Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті 

роки XX — початок XXI ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 — іст. України / С. О. Білан ; Нац. пед. ун-т ім. М. 

П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2005. – 20 с. 

 



 10 

36. Мартинова, І. С.  Розвиток середньої освіти на Харківщині у 

другій половині XIX — на початку XX століття : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 — іст. України 

/ І. С. Мартинова ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б. в.], 2005. – 15 с. 

 

2006 

37. Бондар, О. В.  Становлення та розвиток системи дошкільного 

виховання в УСРР (1919—1933 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 — іст. України / О. В. Бондар ; ХНУ ім. В. 

Н. Каразіна. – Харків : [б. в.], 2006. – 20 с. 

 

2007 

38. Гречка, А. Б.  Боротьба прогресивних сил Лівобережної України 

за українізацію освіти в 1900 — на початку 1917 рр. : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 — іст. України 

/ А. Б. Гречка ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 

2007. – 20 с. 

 

39. Морозова, О. С.  Рух за впровадження української мови в 

навчальних закладах України в кінці XIX — на початку XX століття : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 — іст. 

України / О. С. Морозова ; Донец. нац. ін-т. – Донецьк : [б. в.], 2007. – 20 

с. 

2008 

40. Остапенко, С. В.  Науково-педагогічна та громадська діяльність 

М. О. Максимейка : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 — іст. України / С. В. Остапенко ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 

Харків : [б. в.], 2008. – 20 с. 

 

41. Фесько, Ю. О.  Історико-науковий аналіз науково-освітньої 

діяльності німецьких вчених Харківського університету у дореформенний 

період : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 

— іст. науки й техніки / Ю. О. Фесько ; НАН України, Центр дослідж. 

наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г. М. Доброва. – Київ : [б. в.], 

2008. – 20 с. 

 

2009 

42. Левченко, В. В.  Історія Одеського інституту народної освіти 

(1920—1930 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 — іст. України / В. В. Левченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. 

Мечникова. – Одеса : [б. в.], 2009. – 16 с. 

 

43. Шульга, О. А.  Філософія діяльності бібліотечних закладів 

освіти в період глобалізації та інформаційної революції : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.10 — філос. осв. 
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/ О. А. Шульга ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 

2009. – 19 с. 

 

2014 

44. Барнінець, О. В.  Ігри як засіб формування предметних умінь 

учнів 7—8 класів у навчанні історії : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. та метод. навч. іст. (іст. та 

суспільствознав. дисципліни) / О. В. Барнінець ; Ін-т пед. НАПН 

України. – Київ : [б. в.], 2014. – 20 с. 

 

2015 

45. Арешонков, В. Ю.  Розвиток змісту шкільної суспільствознавчої 

освіти в Україні у XX столітті : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. та метод. навч. (іст. та суспільствознав. 

дисципліни) / В. Ю. Арешонков ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. – 

Київ : [б. в.], 2015. – 40 с. 

 

2016 

46. Яковенко, Є. С.  Формування професійних умінь у майбутніх 

офіцерів підрозділів спеціального призначення Національної гвардії 

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

13.00.04 — теор. і метод. проф. осв. / Є. С. Яковенко ; Глухів. нац. пед. ун-

т ім. О. Довженка. – Глухів : [б. в.], 2016. – 21 с. 

 

2017 

47. Бастракова, А. С.  Вплив стилю батьківського виховання на 

розвиток особистісного потенціалу підлітків : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. 

/ А. С. Бастракова ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

48. Заярна, В. С.  Організаційно-педагогічні основи міжнародного 

співробітництва у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді у 

Європейському Союзі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / В. С. Заярна ; Сумс. держ. 

пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

49. Кондратьєва, А. В.  Філософсько-освітній аналіз менеджменту 

як чинника процесу модернізації освіти : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.10 — філос. осв. 

/ А. В. Кондратьєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 

17 с. 

 

50. Очеретний, В. О.  Розвиток алгоритмічних умінь 

старшокласників засобами комп'ютерної графіки в умовах профільного 

навчання : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
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13.00.09 — теор. навч. / В. О. Очеретний ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. 

Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 19 с. 

 

51. Подолякіна, О. В.  Мовний вимір філософсько-освітнього 

дискурсу: тенденції розгортання у сучасних соціокультурних контекстах : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.10 — 

філос. осв. / О. В. Подолякіна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. 

в.], 2017. – 24 с. 

 

52. Романкова, Л. М.  Виховання студентської молоді у дискурсі 

становлення світового суспільства знань : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.10 — філос. освіти 

/ Л. М. Романкова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 27 

с. 

 

53. Сагуйченко, В. В.  Освітні інституції у сучасній культурі: 

тенденції розвитку та досвід самоорганізації : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.10 — філос. освіти 

/ В. В. Сагуйченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 

32 с. 

 

54. Троїцька, О. М.  Принципи діалогу і толерантності у розгортанні 

сучасного культурно-освітнього простору : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.10 — філос. осв. / О. М. Троїцька ; 

НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2017. – 38 с. 

 

55. Ушмарова, В. В.  Теоретичні і методичні засади формування 

готовності вчителів початкової школи в системі непервної педагогічної 

освіти до роботи з обдарованими учнями : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ В. В. Ушмарова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 40 

с. 

 

56. Хребто, Т. С.  Технологія інтеграції змісту предметів 

гуманітарного та мистецького циклу в середній загальноосвітній школі : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 — 

теор. навч. / Т. С. Хребто ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2017. – 20 с. + CD-R. 

 

57. Чжан, С.  Репрезентація національної ідентичності у просторі 

сучасної освіти : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.10 — філос. освіти / С. Чжан ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2017. – 18 с. 
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58. Шелестова, Л. В.  Дидактичні засади формування картини світу 

у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.09 — теор. навч. 

/ Л. В. Шелестова ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : 

[б. в.], 2017. – 39 с. 

 

2018 

59. Батрун, І. В.  Проблема підготовки школярів до життя в творчій 

спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук (д-ра філософії) : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. 

/ І. В. Батрун ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

60. Вільхова, О. Г.  Форми і методи виховання дітей молодшого 

шкільного віку засобами народної хореографії в освітньому просторі 

України (1945—1991 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / О. Г. Вільхова ; Полтав. нац. 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

61. Горбачова, І. І.  Формування професійної мобільності вчителів 

на засадах акмеологічного підходу в системі методичної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ І. І. Горбачова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

62. Гуріна, В. О.  Розвиток мистецької освіти в жіночих навчальних 

закладах України (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. О. Гуріна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2018. – 20 с. 

 

63. Єфімов, Д. В.  Розбудова системи початкової професійної освіти 

Донбасу в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на 

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

/ Д. В. Єфімов ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 

2018. – 20 с. 

 

64. Зузяк, Т. П.  Тенденції становлення педагогічної освіти на 

Поділлі (кінець ХVІІІ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. 

/ Т. П. Зузяк ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 

2018. – 40 с. 

 

65. Кас'яненко, О. М.  Формування готовності майбутніх 

вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — 
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теор. і метод. проф. осв. / О. М. Кас'яненко ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ун-т 

ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

66. Лозовська, І. М.  Екологічне виховання старшокласників у 

процесі профільного навчання в ліцеї-інтернаті : автореф. дис. на здоб. 

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

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

2018. – 20 с. 

 

67. Малишева, Л. С.  Формування здоров'язбережувальної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи в освітньому 

середовищі педагогічного коледжу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

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

/ Л. С. Малишева ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

68. Мойсеюк, В. П.  Формування культури професійного здоров'я 

майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

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

/ В. П. Мойсеюк ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ун-т ім. В. Гнатюка. – 

Тернопіль : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

69. Сокол, М. О.  Система педагогічних понять в історії розвитку 

педагогічної науки (ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-

ра пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / М. О. Сокол ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2018. – 40 с. 

 

70. Соняк, Н. Л.  Дидактичні умови формування комунікативної 

компетентності молодших школярів у процесі роботи з текстом : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 — теор. навч. 

/ Н. Л. Соняк ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 

2018. – 18 с. 

 

71. Твердохліб, Г. В.  Професійна самореалізація вчителів іноземних 

мов в умовах іншомовного освітнього середовища : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Г. В. Твердохліб ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 20 

с. 

 

72. Товстяк, М. М.  Дидактичні засади структурування змісту 
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наук : спец. 07.00.07 — іст. науки й техніки / Н. Г. Аннєнкова ; НАН 

України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г. М. 

Доброва. – Київ : [б. в.], 2005. – 19 с. 

 

2015 
112. Литвинчук, Н. В.  Традиційні промисли та ремесла Сумщини 

кінця XIX — початку XXI століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.05 — етнологія / Н. В. Литвинчук ; НАН 

України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. 

Рильського. – Київ : [б. в.], 2015. – 23 с. 

 

113. Сіренко, С. В.  Рибальство України другої половини XIX — 

початку XXI століття: знаряддя та способи лову, традиції, трансформації : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 — 

етнологія / С. В. Сіренко ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ : [б. в.], 2015. – 

22 с. 

 

2017 

114. Кушлакова, Н. М.  Харківське математичне товариство та його 

внесок у розвиток математичної думки в Україні (1879—1930) : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 — іст. науки й 
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техніки / Н. М. Кушлакова ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. 

потенціалу та іст. науки ім. Г. М. Доброва. – Київ : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. СПОРТ 

 

2015 

115. Сіренко, П. О.  Інноваційні технології в фізичній підготовці 

кваліфікованих футболістів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

наук з фізич. вихован. і спорту : спец. 24.00.01 — олімпійський і 

професійний спорт / П. О. Сіренко ; Львів. держ. ун-т фізич. культури. – 

Львів : [б. в.], 2015. – 18 с. 

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО 

 

2003 

116. Пасмор, Н. П.  Бібліотечно-інформаційне забезпечення 

самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів юридичного 

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

07.00.08 — книгозн,, бібліотекозн., бібліографозн. / Н. П. Пасмор ; Харків. 

держ. акад. культури. – Харків : [б. в.], 2003. – 20 с. 

 

2008 

117. Копанєва, В. О.  Формування фонду мережевих ресурсів у 

науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст. — поч. XXI ст.) : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 — книгознав., 

бібліотекознав., бібліографозн. / В. О. Копанєва ; НАН України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с. 

 

2010 

118. Іванова, Н. Г.  Електронне інформування в правовій сфері як 

бібліотечний аспект розвитку інформатизації Україні (1998—2008) : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 — 

книгознав., бібліотекознав., бібліографозн. / Н. Г. Іванова ; НАН України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – 16 с. 

 

119. Корчемна, І. С.  Розвиток системи комплектування і обліку 

рукописних фондів бібліотек України та створення сучасних 

інформаційних ресурсів (1918—2009) : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.02 — документознав., архівознав. 

/ І. С. Корчемна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – 18 с. 

 

120. Лучка, Л. М.  Бібліотеки у культурно-освітньому просторі 

Катеринославщини другої половини XIX — початку XX ст. : автореф. дис. 
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на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 — іст. України 

/ Л. М. Лучка ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – 

Дніпропетровськ : [б. в.], 2010. – 20 с. 

 

121. Медведєва, В. М.  Еволюція дистантних форм бібліотечної 

роботи як спосіб розширення доступу користувачів до бібліотечних 

фондів (1990—2009) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 27.00.03 — книгознав., бібліотекознав., бібліографозн. 

/ В. М. Медведєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – 18 с. 

 

МОВОЗНАВСТВО 

 

2017 

122. Андрейко, Я. В.  Структурно-семантична організація і стилістична 

функція складних речень із відношенням ідентифікації : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова 

/ Я. В. Андрейко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 19 

с. + CD-R. 

 

123. Мамосюк, О. С.  Лінгвокогнітивні сценарії наративу французьких 

художніх текстів (на матеріалі новороманістських прозових творів) : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 — 

романські мови / О. С. Мамосюк ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 

2017. – 20 с. 

 

124. Моштаг, Є. С.  Стилістично-дискурсивна характеристика сучасної 

жіночої мандрівної прози : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / Є. С. Моштаг ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 20 с. + CD-R. 

 

125. Холодняк, О. В.  Стилістика листів М. О. Максимовича : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 — рос. мова 

/ О. В. Холодняк ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 19 с. 

 

2018 

126. Гаврилюк, І. С.  Поетонімні опозиції в художньому тексті: 

лінгвальні параметри типологізації : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.15 — заг. мовозн. / І. С. Гаврилюк ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

127. Девіцька, А. І.  Просодичні характеристики англійського 

мовлення словаків (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 — германські 

мови / А. І. Девіцька ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 2018. – 19 с. 
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128. Добровольська, О. Я.  Реконструкція розвитку лексико-

семантичної системи середньоанглійської мови (на матеріалі агентивно-

професійної лексики ХІ—ХV століть) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 — германські мови / О. Я. Добровольська ; 

Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 2018. – 40 с. 

 

129. Некрилова, О. Л.  Перехідність-неперехідність дієслів у 

російській мові: когнітивно-еволюційний та посибілістичний аспекти : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук (д-ра філософії) : 

спец. 10.02.02 — рос. мова / О. Л. Некрилова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2018. – 18 с. 

 

130. Радзіон, В. М.  Складні іменники спортивної тематики у сучасній 

німецькій публіцистиці: структурно-семантичний та прагматичний 

аспекти : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.02.04 — германські мови / В. М. Радзіон ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – 

Київ : [б. в.], 2018. – 19 с. 

 

131. Томахів, М. В.  Просодичні засоби мовленнєвого впливу в 

сучасному англомовному науковому дискурсі (експериментально-

фонетичне дослідження на матеріалі відеолекцій) : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 — германські мови 

/ М. В. Томахів ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 2018. – 19 с. 

 

132. Царалунга, І. Б.  Варіативність у староукраїнській літературно-

писемній мові XIV—XV ст. : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / І. Б. Царалунга ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : [б. в.], 2018. – 36 с. 

 

133. Чжоу, Х.  Слово "сердце" в лінгвокультурологічних 

характеристиках : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.02 — рос. мова / Х. Чжоу ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2018. – 16 с. 

 

134. Юровських, К. А.  Комунікативна ситуація непорозуміння в 

сучасному англомовному діалогічному дискурсі: соціокогнітивний та 

прагматичний аспекти : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 — германські мови / К. А. Юровських ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
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2009 

135. Цехановська, Н. В.  Жанрова своєрідність прози Віктора 

Некрасова : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.01.02 — рос. л-ра / Н. В. Цехановська ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. 

Вернадського. – Сімферополь : [б. в.], 2009. – 20 с. 

 

2013 

136. Остапенко, І. В.  Пейзажний дискурс як картина світу в російській 

ліриці 1960—1980-х років : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філол. 

наук : спец. 10.01.02 — рос. л-ра / І. В. Остапенко ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. 

Вернадського. – Сімферополь : [б. в.], 2013. – 40 с. 

 

2015 

137. Маханьков, Є. А.  Мала проза Гайто Газданова: поетика мотивних 

комплексів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.01.02 — рос. л-ра / Є. А. Маханьков ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків : 

[б. в.], 2015. – 20 с. 

 

138. Остапенко, С. В.  Жанр портрета в літературній критиці О. 

Мандельштама : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.01.02 — рос. л-ра / С. В. Остапенко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. 

Мечникова. – Одеса : [б. в.], 2015. – 20 с. 

 

139. Ячник, Л. М.  Інтертекстуальність та російська поетична традиція 

у творчості Олександра Кушнера : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.01.02 — рос. л-ра / Л. М. Ячник ; ХНПУ ім. Г. С. 

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

 

2017 

140. Бєлова, Ю. С.  Форма вираження авторської свідомості в прозі Є. 

Гришковця : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.01.02 — рос. л-ра / Ю. С. Бєлова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2017. – 19 с. 

 

141. Варенікова, О. В.  Збірник "Шевченко та його доба" (1925, 1926) у 

контексті розвитку шевченкознавства к. ХІХ — 30-х років ХХ століття : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 — 

укр. л-ра / О. В. Варенікова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2017. – 20 с. 

 

142. Метоліді, К. І.  Функція паратексту і його форми у романі В. К. 

Кантора "Крепость" : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.02 — рос. л-ра, гуманіт. науки / К. І. Метоліді ; ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 19 с. + CD-R. 
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143. Муслієнко, О. В.  Абсурд у семіосфері художньої прози Миколи 

Хвильового : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.01.01 — укр. л-ра / О. В. Муслієнко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

2018 

144. Губарєва, С. С.  Новелістика Гео Шкурупія: проблематика, 

поетика : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.01.01 — укр. л-ра / С. С. Губарєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2018. – 24 с. + CD-R. 

 

145. Заєць, Г. В.  Творчість Володимира Ярошенка: проблематика, 

поетика : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.01.01 — укр. л-ра / Г. В. Заєць ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2018. – 23 с. + CD-R. 

 

146. Зубенко, С. О.  Поезія Павла Антокольського 1910-х — 1920-х 

рр. у контексті поезії постсимволізму : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 — рос. л-ра / С. О. Зубенко ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 19 с. + CD-R. 

 

147. Кальян, К. О.  Поетична творчість Р. О. Катаєвої (мотивна 

основа, суб'єктна структура, особливості індивідуального стилю та 

вірша) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.01.02 — рос. л-ра / К. О. Кальян ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2018. – 20 с. + CD-R. 

 

148. Карпіна, О. С.  Форми вираження історіософської концепції у 

пенталогії Вс. С. Соловйова "Хроніка чотирьох поколінь" : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 — рос. л-ра 

/ О. С. Карпіна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 20 

с. + CD-R. 

 

149. Торговець, М. А.  Своєрідність ліричного суб'єкта у сучасній 

"жіночій" ліриці : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.01.02 — рос. л-ра / М. А. Торговець ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 18 с. + CD-R. 

 

150. Трофімова-Герман, А. І.  Драматургія Ф. Сологуба: стилізація та 

інтертекст : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.01.02 — рос. л-ра / А. І. Трофімова-Герман ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 20 с. + CD-R. 
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151. Мельничук, Л. С.  Гончарство Поділля в системі етнокультури 

українців (друга половина XIX—XX століття) : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 — етнологія 

/ Л. С. Мельничук ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2004. – 32 с. 

 

2012 

152. Васильев, В. А.  Роль художника в процессе взаимодействия 

культур: творческая деятельность А. А. Кокеля : автореф. дис. на соиск. 

учен. степени д-ра культурол. : спец. 24.00.01 — теор. и ист. культуры 
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