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ПЕРЕДМОВА 

 

 

 

Наукова діяльність – діяльність творча, спрямована, перш за все, на 

отримання нових знань та використання цих знань для розробки нових 

способів їх застосування. Наукова діяльність є невід’ємною складовою освіти 

в університетах і починається з наукових досліджень науково-педагогічних 

працівників. Наукові дослідження здійснюються в межах науково-

дослідницької діяльності. Під цим поняттям розуміють цілеспрямоване 

пізнання, основними формами якого є кандидатські або докторські 

дисертації. 

Процес написання та захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук умовно можна розділити на етапи, які можуть дещо 

відрізнятися залежно від організації, де було виконано та захищено 

дисертаційну роботу. Тому головне призначення цього покажчика – 

полегщити пошук та допомогти викладачам вищих навчальних закладів 

ознайомитися з кандидатськими та докторськими дисертаціями, які надійшли 

до фонду бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди у 2017 році. 

 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». Для 

покращення інформаційного пошуку надається  іменний покажчик. 

Покажчик адресований працівникам вищих навчальних закладів і 

науково-дослідних педагогічних установ, насамперед викладачам, 

науковцям, аспірантам і докторантам, керівникам, методистам і бібліотечним 

працівникам, а також усім, кого цікавлять наукові розвідки. 
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Докторські дисертації 

 

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

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

09.00.10 — філос. освіти, 03 — гуманіт. науки / О. А. Гончаренко ; ХНПУ ім. 

Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 445 с. + дод., CD-R. 

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

вимір : 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.], 2018. – 459 с. + СD-R. 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ  
 

Кандидатські дисертації 
 

3. Борисенко, В. М.  Формування емоційної компетентності у майбутніх 

фахівців соціономічного напряму : дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол., 053 — психологія 

/ В. М. Борисенко ; Класич. приват. ун-т, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Запоріжжя : [б. в.], 2018. – 194 с. + CD-R. 

4. Грінченко, О. М.  Когнітивні особливості професійного 

самовизначення студентів-психологів : дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол., 053 — психологія 

/ О. М. Грінченко ; Нац. техн. ун-т "ХПІ", ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2018. – 234 с. + дод., CD-R. 

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

породження та сприйняття іншомовного висловлювання у студентів : дис. на 

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

/ О. В. Назимко ; Харків. ун-т будівництва та архітектури, ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 231 с. + дод. 

6. Полілуєва, І. В.  Особливості емоційно-вольової регуляції спортивно-

художньої діяльності у підлітковому віці : дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол., 053 — психологія 

/ І. В. Полілуєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 235 

с. + дод., CD-R. 

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

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

наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол., 053 — психологія 

/ Ю. І. Фельдман ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 185 

с. + дод., CD-R. 
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Кандидатські дисертації 

 

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

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

політ. ін-ти та процеси, 05 — соц. та поведінкові науки / Г. Ю. Євтухова ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 211 с. + дод., CD-R. 

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

дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 — політ. ін-ти та 

процеси, 05 — соц. та поведінкові науки / Н. С. Мякушко ; Відкритий 

міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2018. – 205 с. + CD-R. 

10. Поліщук, О. О.  Виборчі технології в Україні: специфіка застосування 

та головні тенденції розвитку : дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 — політ. ін-ти та процеси, 05 — соц. та поведінкові науки 

/ О. О. Поліщук ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 248 с. + 

CD-R. 

11. Савельєва, Т. П.  Суспільно-політичні рухи як чинник 

державотворення: політико-інституційний вимір : дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 — політ. ін-ти та процеси, 05 — соц. та 

поведінкові науки / Т. П. Савельєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2018. – 214 с. + CD-R. 

 

Докторські дисертації 

 

12. Данильчук, Л. О.  Теорія і методика соціальної профілактики торгівлі 

людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 — соц. пед. / Л. О. Данильчук ; 

Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : [б. в.], 2018. – 544 с. + дод. 

 
 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ВИЩА ОСВІТА 
 

Кандидатські дисертації 
 

13. Бугакова, О. В.  Технологія організація взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками : дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. пед. наук : 015 — проф. освіта, спец.13.00.04 — теор. і 

метод. проф. освіти, 01 — освіта / педагогіка / О. В. Бугакова ; ХНПУ ім. Г. 

С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 304 с. + дод., CD-R. 

14. Гончаренко, Т. Є.  Педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті : дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. осв., 13 
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— пед. науки / Т. Є. Гончаренко ; Нац. техн. ун-т "ХПІ", ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 264 с. + дод., CD-R. 

15. Горбачова, І. І.  Формування професійної мобільності вчителів на 

засадах акмеологічного підходу в системі методичної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. осв., 015 — проф. освіта, 01 — 

освіта / педагогіка / І. І. Горбачова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. 

в.], 2018. – 230 с. + дод., CD-R. 

16. Дубовик, Ю. М.  Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи : дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. осв., 015 

— проф. освіта, 01 — освіта / педагогіка / Ю. М. Дубовик ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 263 с. + дод., CD-R. 

17. Єланцева, І. І.  Розвиток соціально-педагогічних служб та установ для 

дітей в Україні (друга половина ХХ століття) : дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед., 011 — освіт, пед. 

науки / І. І. Єланцева ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 

259 с. + дод., CD-R. 

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

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

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 — теор. навч., 01 — освіта / 

педагогіка / О. М. Кабанкова ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди. – Луцьк ; Харків : [б. в.], 2018. – 293 с. + дод., CD-R. 

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

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

пед., 011 — освіт, пед. науки / О. Г. Конопельцева ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 250 с. + дод., CD-R. 

20. Лапа, В. М.  Формування комунікативної толерантності 

старшокласників у процесі внутрішкільної інтеграції в умовах інклюзивного 

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

пед. та вік. психол., 053 — психологія / В. М. Лапа ; Класич. приват. ун-т, 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Запоріжжя : [б. в.], 2018. – 217 с. 

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

школах КНР : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук / Ю. В. Лахмотова ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 223 с. + дод., CD-R. 

22. Литовченко, Г. В.  Тенденції розвитку змісту шкільних підручників із 

образотворчого мистецтва у вітчизняній педагогічній думці (друга половина 

ХХ — початок ХХІ століття) : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед., 011 — освіт., пед. науки 

/ Г. В. Литовченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 303 

с. + дод., CD-R. 

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

формування культури безпеки життєдіяльності старшокласників : дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти 
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/ Є. В. Логвінова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2018. – 210 

с. + дод., CD-R. 

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

вищих навчальних закладів в історії вітчизняної педагогічної думки (друга 

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

наук : 011 — науки про освіту, спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед., 01 — 

освіта / педагогіка / О. А. Міщенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. 

в.], 2018. – 277 с. + дод. 
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навчального матеріалу дисциплін з менеджменту освіти : дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 — теор. навч., пед. науки 

/ М. М. Товстяк ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. 

в.], 2018. – 216 с. + дод., CD-R. 

 

Докторські дисертації 
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здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед., 01 

— освіта / педагогіка / Ю. М. Короткова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 
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 9 

32. Ткачов, А. С.  Система формування ключових компетентностей 
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ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова, 035 — філологія 

/ Ю. С. Любавська ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 
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объектов современного города (на материале эмпоронимов и трапезонимов г. 
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