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Передмова 
 

 

 

Мета даного покажчика – ознайомити читачів з багатоплановими  

науковими дослідженнями вчених. До складу покажчика увійшли 

автореферати дисертацій, які були отримані науковою бібліотекою ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди у період з  грудня 2018 року по грудень 2019 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 наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 
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НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ В УКРАЇНІ 

 

2008 

1. 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 і техніки / Ю. О. Фесько ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. 

потенціалу та іст. науки ім. Г. М. Доброва. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с. 

 

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

 

2015 

2. Крапівник, Г. О.  Філософсько-антропологічні імплікації детективних 

практик : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 

09.00.04 — філос. антропол., філос. культури / Г. О. Крапівник ; ХНПУ ім. Г. 

С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2015. – 28 с. 

 

2018 

3. Артемчук, М. Д.  Природні права людини як філософська проблема в 

контексті історико-філософських досліджень : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 — іст. філософії / М. Д. Артемчук ; 

Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : [б. в.], 2018. – 20 с. 

4. Левкулич, В. В.  Справедливість як імператив соціокультурної 

дійсності : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 

09.00.03 — соц. філос. та філос. іст. / В. В. Левкулич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. 

Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2018. – 36 с. 

 

2019 

5. Коробкіна, Т. В.  Інтегральний поворот в філософії: антропологічний 

вимір : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.04 

— філос. антропол., філос. культури / Т. В. Коробкіна ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 35 с. 

6. Костюк, О. П.  Зачіска як культурно-антропологічний феномен у 

контекстах ініціації : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.04 — філос. антропол., філос. культури / О. П. Костюк ; ХНПУ ім. 

Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. + СD-R. 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

2018 

7. Бедан, В. Б.  Індивідуально-типологічні особливості схильності 

особистості до переживання самотності : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. психол. наук : спец. 19.00.01 — заг. психол., іст. психол. / В. Б. Бедан ; 
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Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. 

в.], 2018. – 20 с. 

8. Іванова, О. В.  Психологічні особливості розвитку смисложиттєвих 

орієнтацій в юнацькому віці : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

психол. наук / О. В. Іванова ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих. – Київ : [б. в.], 2018. – 20 с. 

9. Іванова, Я. В.  Адаптивність як психологічний чинник пасіонарності 

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

19.00.01 — заг. психол., іст. психол. / Я. В. Іванова ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2018. – 

20 с. 

10. Каргіна, Н. В.  Ресурси та чинники психологічного благополуччя 

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

19.00.01 — заг. психол., іст. психол. / Н. В. Каргіна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2018. – 

20 с. 

11. Назимко, О. В.  Когнітивні особливості формування розумових дій 

породження та сприйняття іншомовного висловлювання у студентів : 

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

пед. та вік. психол. / О. В. Назимко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. 

в.], 2018. – 21 с. 

12. Савелюк, Н. М.  Психологія розуміння особистістю релігійного 

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

19.00.01 — заг. психол., іст. психол. / Н. М. Савелюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. – Київ : [б. в.], 2018. – 36 с. 

13. Фельдман, Ю. І.  Валеустановка як компонент спрямованості 

особистості у період молодості : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. / Ю. І. Фельдман ; ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 20 с. 

14. Хілько, С. О.  Психологічні умови формування толерантності до 

невизначеності у майбутніх психологів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. / С. О. Хілько ; 

НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.], 2018. – 22 

с. 

2019 

15. Борисенко, В. М.  Формування емоційної компетентності у 

майбутніх фахівців соціономічного напряму : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ В. М. Борисенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 19 с. 

16. Ломакін, Г. І.  Психологічні особливості перебігу кризи середнього 

віку в учасників бойових дій : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. / Г. І. Ломакін ; ХНПУ ім. 

Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. 

17. Рочняк, А. Ю.  Психолого-педагогічні особливості розвитку 

саморегуляції юнаків-баскетболістів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
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канд. психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. / А. Ю. Рочняк ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 22 с. 

 

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 

2004 

18. 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 

19. 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. 

 

СОЦІОГРАФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ. ДЕМОГРАФІЯ.  

 

2018 

20. Данильчук, Л. О.  Теорія і методика соціальної профілактики 

торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 — соц. 

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

[б. в.], 2018. – 38 с. 

21. Мякушко, Н. С.  Соціальна політика держави в умовах глобалізації : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 — 

політ. ін-ти та процеси / Н. С. Мякушко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2018. – 20 с. + CD-R. 

22. Піонтківська, О. Г.  Соціально-психологічна підтримка суспільної 

активності людей похилого віку : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

психол. наук : спец. 19.00.05 — соц. психол., психол. соц. роботи 

/ О. Г. Піонтківська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2018. – 

19 с. 

 

2019 

23. Бриндіков, Ю. Л. Теорія та практика реабілітації 

військовослужбовців-учасників бойових дій в системі соціальних служб : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 — соц. 

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

[б. в.], 2019. – 39 с. 

24. Зубрицький, І. Я.  Розвиток ідей щодо профілактики соціальних 

відхилень у неповнолітніх на сторінках української педагогічної періодики 

Східної Галичини (1919—1939 роки) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
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канд. пед. наук : спец. 13.00.05 — соц. пед. / І. Я. Зубрицький ; Тернопіл. нац. 

ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 20 с. 

 

СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧІ НАУКИ. ПОЛІТИКА 

 

2019 

25. Євтухова, Г. Ю.  Саботаж у політичному процесі: український 

контекст : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 

23.00.02 — політ. ін-ти та процеси / Г. Ю. Євтухова ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 17 с. 

26. Поліщук, О. О.  Виборчі технології в Україні: специфіка 

застосування та головні тенденції розвитку : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 — політ. ін-ти та процеси 

/ О. О. Поліщук ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 19 с. 

27. Савельєва, Т. П.  Суспільні рухи як чинник державотворення: 

політико-інституційний вимір : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.02 — політ. ін-ти та процеси / Т. П. Савельєва ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 19 с. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

2002 

28. 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 

29. 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. 

 

2014 

30. Рассказова, О. І.  Теорія і практика розвитку соціальності школярів в 

умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.05 — соц. пед. / О. І. Рассказова ; Держ. закл. "Луган. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : [б. в.], 2014. – 44 с. 

 

2018 

31. Басенко, Р. О.  Ренесансний досвід освіти і виховання в європейській 

молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI—XVII століть : автореф. дис. на 

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

/ Р. О. Басенко ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 

2018. – 20 с. 
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32. Бугакова, О. В.  Технологія організація взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками : автореф. дис. 

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

освіти / О. В. Бугакова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 

20 с. 

33. Діденко, І. О.  Проблеми навчання та виховання учнівської молоді в 

роботі педагогічних з'їздів (1861—1920) : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / І. О. Діденко ; 

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

34. Ду, Ц.  Методика формування навичок естрадного співу в учнів 

молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.02 — теор. та метод. музич. навч. / Ц. Ду ; Сум. держ. пед. 

ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [б. в.], 2018. – 20 с. 

35. Міщенко, О. А.  Розвиток ідеї лекторської майстерності викладачів 

вищих навчальних закладів в історії вітчизняної педагогічної думки (друга 

половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / О. А. Міщенко ; 

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

36. Нищета, В. А.  Методика формування риторичної компетентності 

учнів основної школи в процесі навчання української мови : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. і метод. навч. (укр. 

мова) / В. А. Нищета ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : [б. в.], 2018. – 43 с. 

 

2019 

 

37. Гончаренко, О. А.  Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі: 

рецепції та практики : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філос. наук : 

спец. 09.00.10 — філос. освіти / О. А. Гончаренко ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 31 с. + CD-R. 

38. Доценко, С. О.  Дидактична система розвитку творчих здібностей 

учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-

математичного циклу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 

спец. 13.00.09 — теор. навч. / С. О. Доценко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2019. – 40 с. 

39. Єланцева, І. І.  Розвиток соціально-педагогічних служб та установ 

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

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

/ І. І. Єланцева ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. 

40. Жданюк, Л. О.  Ставлення до навчання у студентів з низьким рівнем 

академічної мотивації : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. / Л. О. Жданюк ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. + CD-R. 

41. Конопельцева, О. Г.  Традиції сімейного виховання дітей у Франції : 

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



 10 

пед. та іст. пед. / О. Г. Конопельцева ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2019. – 20 с. 

42. Лапа, В. М.  Формування комунікативної толерантності 

старшокласників у процесі внутрішкільної інтеграції у процесі інклюзивного 

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

19.00.07 — пед. та вік. психол. / В. М. Лапа ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2019. – 21 с. + CD-R. 

43. Лахмотова, Ю. В.  Навчання іноземних мов молодших школярів у 

школах КНР : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / Ю. В. Лахмотова ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. 

44. Литовченко, Г. В.  Тенденції розвитку змісту шкільних підручників 

із образотворчого мистецтва у вітчизняній педагогічній думці (друга 

половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / Г. В. Литовченко ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. + CD-R. 

45. Ткачов, А. С.  Система формування ключових компетентностей 

інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі вивчення 

суспільствознавчих предметів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.09 — теор. навч. / А. С. Ткачов ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 40 с. 

46. Фомін, В. В.  Теорія і практика організації діяльності закладів 

суспільної опіки дітей та молоді в Україні (кінець ХVIII — початок ХХ 

століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 

— заг. пед. та іст. пед. / В. В. Фомін ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2019. – 40 с. 

 

ВИЩА ОСВІТА 

 

2007 

47. Пайкуш, М. А.  Підготовка майбутнього вчителя до профільного 

навчання фізики в загальноосвітніх закладах : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ М. А. Пайкуш ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : 

[б. в.], 2007. – 20 с. 

2015 

 

48. Запорожець, Л. М.  Підготовка майбутніх учителів до використання 

навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії : автореф. дис. на 

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

осв. / Л. М. Запорожець ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Умань : [б. в.], 2015. – 

20 с. 

 

2017 
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49. Висікайло, Т. В.  Формування фахової компетентності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва у процесі пленерної практики : автореф. 

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

проф. осв. / Т. В. Висікайло ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 

Полтава : [б. в.], 2017. – 19 с. 

50. Паньок, Т. В.  Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

художників-педагогів у контексті розвитку вищої художньої освіти України 

(1917—1991 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец.: 

13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти, 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. 

/ Т. В. Паньок ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. 

в.], 2017. – 40 с. 

 

2018 

51. Анголенко, В. В.  Підготовка майбутніх працівників соціальної 

сфери до здійснення соціально-педагогічного супроводу неповнолітніх, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 — соц. пед. 

/ В. В. Анголенко ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – 

Слов’янськ : [б. в.], 2018. – 20 с. 

52. Ван, Я.  Методика формування комунікативної культури майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорового навчання : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. 

та метод. навч. музики і музич. виховання / Я. Ван ; Сум. держ. пед. ун-т ім. 

А. С. Макаренка. – Суми : [б. в.], 2018. – 20 с. 

53. Дичківська, І. М.  Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 

вихователів дошкільних закладів до інноваційної педагогічної діяльності : 

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

метод. проф. освіти / І. М. Дичківська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2018. – 40 с. 

54. Кабанкова, О. М.  Формування пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету в процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. на 

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

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

с. + CD-R. 

55. Ковінько, А. В.  Підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії : автореф. дис. на здоб. 

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

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

56. Лі, Ю.  Методика формування художньо-смислових уявлень 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на 

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

13.00.02 — теор. та метод. музич. навч. / Ю. Лі ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А. 

С. Макаренка. – Суми : [б. в.], 2018. – 20 с. 

57. Лущик, Ю. М.  Професійна підготовка майбутніх аграріїв у вищих 

навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
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канд. пед. наук : спец.13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / Ю. М. Лущик ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 20 с. + CD-R. 

58. Скирда, А. Є.  Соціально-педагогічна підтримка обдарованих 

студентів у навчальних закладах Австралії : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / А. Є. Скирда ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Київ : [б. в.], 2018. – 20 с. 

59. Солодовник, А. О.  Розвиток фізико-математичної підготовки у 

морських навчальних закладах України (1944—2012 рр.) : автореф. дис. на 

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

/ А. О. Солодовник ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. 

в.], 2018. – 18 с. 

60. Цись, О. О.  Дидактичні умови застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності 

студентів технолого-педагогічних спеціальностей : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 — теор. навч. / О. О. Цись ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2018. – 20 с. 

61. Чень, Ц.  Методика формування цілісного уявлення про музичний 

твір у майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. та метод. музич. навч. / Ц. Чень ; Сумс. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [б. в.], 2018. – 20 с. 

62. Чжоу, Ц.  Педагогічні умови виховання духовної культури студентів 

університету у процесі музично-естетичної діяльності : автореф.дис. на здоб. 

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

/ Ц. Чжоу ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Харків : [б. в.], 2018. – 22 

с. 

 

2019 

63. Андрієвська, В. М.  Теоретичні і методичні засади підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здоб. 

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

/ В. М. Андрієвська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 40 

с. 

64. Башкір, О. І.  Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у 

вищих педагогічних навчальних закладах України (початок ХХ — початок 

ХХІ століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 

13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / О. І. Башкір ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2019. – 40 с. 

65. Костіна, В. В.  Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до профілактики 

дезадаптації учнів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 

13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / В. В. Костіна ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 40 с. 

66. Логвінова, Є. В.  Підготовка майбутнього соціального педагога до 

формування культури безпеки життєдіяльності старшокласників : автореф. 
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дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 — теор. і метод. проф. 

освіти / Є. В. Логвінова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 

20 с. + CD-R. 

67. Пісоцька, М. Е.  Теорія і практика індивідуалізації навчання 

студентів природничо-математичних спеціальностей у вищих педагогічних 

навчальних закладах України (друга половина ХХ століття — початок ХХІ 

століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.09 

— теор. навч. / М. Е. Пісоцька ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2019. – 40 с. + CD-R. 

68. Созикіна, Г. С.  Формування соціальної відповідальності майбутніх 

інженерів автомобільно-дорожньої галузі у процесі професійної підготовки : 

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

метод. проф. освіти / Г. С. Созикіна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2019. – 20 с. 

69. Упатова, І. П.  Теорія і практика методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. 

наук : 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / І. П. Упатова ; Комун. закл. 

"Харків. гуманіт.-пед. акад." Харків. обл. ради, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2019. – 40 с. + CD-R. 

 

НАРОДОЗНАВСТВО. ЄТНОГРАФІЯ 

 

2015 

70. Піскун, О. О.  Ідентифікаційні процеси в середовищі населення 

південної Слобожанщини в історичному розвитку: мовнокультурні, 

етноконфесійні та ціннісні виміри : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.05 — етнологія / О. О. Піскун ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ : 

[б. в.], 2015. – 22 с. 

71. Савицька, І. С.  Повсякденне життя населення України у 1964—1985 

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

іст. України / І. С. Савицька ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – 

Луцьк : [б. в.], 2015. – 20 с. 

 

ПРИКЛАДНІ НАУКИ 

 

2015 

 

72. 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. 
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МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО. МУЗИКА 

 

2018 

73. Воскобойнікова, В. В.  Творча діяльність П. Г. Чеснокова в контексті 

православної музичної культури кінця XIX — 1-ї половини XX ст. : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 — музич. 

мистец. / В. В. Воскобойнікова ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. 

Котляревського. – Харків : [б. в.], 2018. – 19 с. 

74. День, К. Ю.  Камерно-вокальна мініатюра у творчості китайських 

композиторів 1980—90-х років: жанрова стилістика : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 — музич. мистец. 

/ К. Ю. День ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків : 

[б. в.], 2018. – 20 с. 

75. Косенко, Г. Г.  Темброва семантика альта у творчості харківських 

композиторів 1960—2000-х років : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 — музич. мистец. / Г. Г. Косенко ; Харків. 

нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків : [б. в.], 2018. – 18 с. 

76. Кучеренко, С. І.  Шляхи становлення та розвитку української 

скрипкової школи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. мистецтвознав. 

: спец. 17.00.03 — музич. мистец. / С. І. Кучеренко ; Харків. нац. ун-т 

мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків : [б. в.], 2018. – 18 с. 

77. Лю, І.  Персоніфікація музичного вислову як виконавська проблема 

(на матеріалі камерно-вокальних творів китайських композиторів XX 

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

17.00.03 — музич. мистец. / І. Лю ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. 

Котляревського. – Харків : [б. в.], 2018. – 19 с. 

78. Лю, Н.  Рефлексія у вокальній музиці XX століття (на матеріалі 

творчості Д. Шостаковича і Б. Лятошинского) : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 — музич. мистец. / Н. Лю ; 

Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків : [б. в.], 2018. – 

19 с. 

79. Малий, Д. М.  Специфіка композиторського мислення в музиці 

останньої третини XX — початку XXI століть : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 — музич. мистец. 

/ Д. М. Малий ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків : 

[б. в.], 2018. – 19 с. 

80. Седюк, І. О.  Тенденції розвитку ансамблю для двох фортепіано в 

музиці XX століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 — музич. мистец. / І. О. Седюк ; Харків. нац. 

ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків : [б. в.], 2018. – 20 с. 

81. Сидоренко, О. Ю.  Індивідуальний виконавський стиль в системі 

ансамблевого музикування (на прикладі камерної скрипкової сонати) : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 — 

музич. мистец. / О. Ю. Сидоренко ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. 

Котляревського. – Харків : [б. в.], 2018. – 17 с. 
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82. Степанова, О. Ю.  Піанізм лондонської і віденської фортепіанних 

шкіл: компаративний аналіз : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 — музич. мистец. / О. Ю. Степанова ; Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [б. в.], 2018. – 20 с. 

83. Чайковська, К. І.  Ансамбль скрипалів в жанровій системі музично-

виконавського мистецтва : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 — музич. мистец. / К. І. Чайковська ; Сумс. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

МОВОЗНАВСТВО 

 

2017 

84. Компанієць, І. В.  Висловлення з відношенням номінації в сучасній 

українській мові : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 — укр. мова / І. В. Компанієць ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2017. – 19 с. + CD-R. 

85. Полозова, О. О.  Складні сполучникові речення асиметричної будови 

в сучасній українській мові : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / О. О. Полозова ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 18 с. 

 

2018 

 

86. Журкова, О. Л.  Мотивованість конотативного значення 

фразеологічних одиниць англійської та української мов: зіставний аспект : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 — 

порівняльно-історичне і типологічне мовознав. / О. Л. Журкова ; Київ. нац. 

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

87. Лавренчук, Я. Ю.  Орфоепічна та орфофонічна варіативність 

англійського мовлення британців, американців і канадійців 

(експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ Я. Ю. Лавренчук ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 2018. – 20 с. 

88. Лелюк, О. О.  Стилістика і прагматика синтаксичних конструкцій із 

підрядним компонентом причини в українській художній прозі 90-х років ХХ 

— початку ХХІ століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / О. О. Лелюк ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 19 с. 

89. Леонтьєва, О. О.  Структурно-семантичні типи іменних форм 

предикатів у сучасній українській мові : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / О. О. Леонтьєва ; ХНПУ ім. Г. 

С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 17 с. 

90. Намачинська, Г. Я.  Когнітивно-прагматичний потенціал української 

лексики і фразеології в лексикографічний практиці російської мови ХІХ ст. і 

її художній стилістиці : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук 
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: спец. 10.02.01 — укр. мова / Г. Я. Намачинська ; ХНПУ ім. Г. С. 

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

91. Невська, Ю. В.  Дискурсиви в організації й авторизації 

епістолярного дискурсу: типологійно-прагматичний аспект (на матеріалі 

епістолярію М. Куліша) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / Ю. В. Невська ; ХНПУ ім. Г. С. 

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

92. Онищак, Г. В.  Системно-структурна параметризація лексико-

семантичної групи "зло" в українській, англійській та французькій мовах : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 — заг. 

мовознав. / Г. В. Онищак ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 2018. – 20 

с. 

93. Пушкар, О. П.  Мовна гра в художній прозі Сергія Довлатова : 

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

мова / О. П. Пушкар ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 18 

с. + CD-R. 

94. Самсоненко, Н. І.  Морфологічна домінанта поетичного тексту (на 

матеріалі російськомовної поезії ХІХ—ХХІ століть) : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 — рос. мова 

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

с. + CD-R. 

 

2019 

 

95. Андрущенко, І. О.  Просодичні характеристики публічного мовлення 

акцентуйованих особистостей (експериментально-фонетичне дослідження на 

матеріалі англійської мови) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 — германські мови / І. О. Андрущенко ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 2019. – 20 с. 

96. Бобро, М. П.  Аксіологічні та лінгвокультурні параметри концепту 

життя як складника української концептосфери : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / М. П. Бобро ; ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 18 с. + CD-R. 

97. Глуховська, М. С.  Асоціативно-порівняльна мотивація українських 

словотвірних інновацій у сфері іменника : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / М. С. Глуховська ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. 

98. Гурова, О. М.  Лексико-семантичне поле "вік людини" в українській 

мові : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

— укр. мова / О. М. Гурова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2019. – 16 с. + CD-R. 

99. Каруник, К. Д.  Юрій Шевельов як дослідник української мови : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. 

мова, 035 — філологія / К. Д. Каруник ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2019. – 19 с. 
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100. Любавська, Ю. С.  Концептуалізація бізнесу в дискурсі української 

публіцистики (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова, 035 — 

філологія / Ю. С. Любавська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2019. – 17 с. + CD-R. 

101. Мораді, А.  Структура, семантика і функції назв міських об'єктів 

сучасного міста (на матеріалі емпоронімів і трапезонімів м. Харкова) : 

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

мова / А. Мораді ; ХНПІ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 18 с. 

102. Сметана, І. І.  Лексико-синтаксичні особливості поетичного 

мовлення В. Свідзінського : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / І. І. Сметана ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 18 с. 

103. Ус, Г. Г.  Українська термінологія сімейного права: генеза і 

структурно-системна організація : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / Г. Г. Ус ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 17 с. 

 

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

 

2015 

104. 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. 

 

 

2019 

105. Комарніцька, Л. М.  Особливості художньої трансформації 

євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX — 

початку XXI століть : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.01.05 — порівнял. літературознав. / Л. М. Комарніцька ; Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2019. – 20 с. 

 

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 

2005 

106. Сліпущенко, С. М.  Тоталітарний режим та інтелігенція Півдня 

України в 20—30-х рр. XX ст. : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 — іст. України / С. М. Сліпущенко ; Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : [б. в.], 2005. – 20 с. 
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2007 

107. Романовський, В. С.  Розвиток пам'яткознавства на Харківщині в 

XIX — на початку XX : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 — іст. України / В. С. Романовський ; ХНУ ім. В. Н. 

Каразіна. – Харків : [б. в.], 2007. – 19 с. 

 

108. Шишкіна, Є. К.  Незагальнообов'язкові паперові гроші (бони) 

України 1914—1925 років як історичне джерело : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 — історіогр., джерелознав. та спец. 

іст. дисципліни / Є. К. Шишкіна ; Дніпропетров. нац. ун-т. – 

Дніпропетровськ : [б. в.], 2007. – 18 с. 

 

2008 

109. Сталовєрова, Г. В.  Еволюція Британського колоніалізму (1914—

1921 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

— всесвіт. іст. / Г. В. Сталовєрова ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. 

Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 19 с. 

 

110. Токар, Н. М.  Наукова і громадська діяльність В. Доманицького в 

контексті суспільно-політичного життя України останньої чверті XIX — 
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