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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 2020 року по грудень 2021 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 147 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 

 

2021 

1. Лутаєва, Т. В.  Педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність 

науковців Слобожанщини — фундаторів медичної та фармацевтичної освіти 

в України (XIX — поч. XX ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 

пед. наук : 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / Т. В. Лутаєва ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 40 с. 

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

 

2011 

2. Добролюбська, Ю. А.  Типологія сучасної системи філософії історії : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 — соц. 

філос. та філос. іст. / Ю. А. Добролюбська ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. 

К. Д. Ушинського. – Одеса : [б. в.], 2011. – 36 c. 

 

2015 

3. Шаповалова, О. А.  Освітній вимір соціального проектування у 

предметному полі філософії освіти : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. філос. наук : спец. 09.00.10 — філос. освіти / О. А. Шаповалова ; ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2015. – 22 с. 

 

2016 

4. Кучерук, О. О.  Трансформація молодіжної свідомості в контексті 

масової культури: соціально-філософський аспект : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 — соц. філос. та філос. іст. 

/ О. О. Кучерук ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2016. – 19 с. 

 

2020 

5. Ал-Самаррай, А. Х.  Філософсько-педагогічні погляди Аль-Фарабі : 

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

пед. та іст. пед. / А. Х. Ал-Самаррай ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка". – Старобільськ : [б. в.], 2020. – 20 с. 

 

6. Шипко, М. В.  Психологічні чинники розвитку етичної свідомості 

студентської молоді : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. наук 

: спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. / М. В. Шипко ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 22 с. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

1995 

7. Олефір, В. О.  Психологічна сумісність в спортивних групах і 

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

19.00.07 — пед. і вік. психол. / В. О. Олефір ; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 1995. – 21 с. 

 

2020 

8. Пугачов, Д. Л.  Психологічні особливості формування образу "Я" 

комп'ютерно-залежними молодшими підлітками : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 — соц. психол., психол. соц. 

роботи / Д. Л. Пугачов ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – 

Київ : [б. в.], 2020. – 21 с. 

 

9. Шамич, О. М.  Психологія самореалізації особистості в 

паралімпійському спорті : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра психол. 

наук : спец. 19.00.01 — заг. психол., іст. психол. / О. М. Шамич ; Ін-т психол. 

ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.], 2020. – 39 с. 

 

СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧІ НАУКИ. ПОЛІТИКА 

 

1994 

10. Андреєв, Ю. В.  Формування творчого стилю діяльності командира-

вихователя в умовах реформування збройних сил : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Ю. В. Андреєв ; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 1994. – 19 с. 

 

2016 

11. Шварцева, М. І.  Парламентська (консультативна) асамблея ради 

Європи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 

12.00.11 — міжнародне право / М. І. Шварцева ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. 

Мудрого. – Харків : [б. в.], 2016. – 20 с. 

 

2019 

12. Зельманович, І. І.  Політичні механізми врегулювання заморожених 

конфліктів сучасності : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук 

: спец. 23.00.02 — політ. ін-ти та процеси / І. І. Зельманович ; Львів. нац. ун-т 

ім. І. Франка. – Львів : [б. в.], 2019. – 20 с. 
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ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ 

 

2007 

13. Шинкарьов, Ю. В.  Арешт як вид кримінального покарання та 

особливості правового регулювання його виконання та відбування : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 — кримінальне 

право та кримінологія, кримінально-виконавче право / Ю. В. Шинкарьов ; 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : [б. в.], 2007. – 16 c. 

 

2009 

14. Дергачов, В. С.  Відповідальність за розголошення державної та 

комерційної таємниці за трудовим законодавством України : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 — труд. право, право 

соц. забезп. / В. С. Дергачов ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : 

[б. в.], 2009. – 19 с. 

 

15. Селезень, С. В.  Особливості припинення трудового договору за п. 2 

ст. 41 кодексу законів про працю України : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ С. В. Селезень ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : [б. в.], 2009. – 

19 с. 

 

2010 

16. Чумак, О. О.  Припинення трудових правовідносин не за ініціативою 

сторін трудового договору : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.05 — труд. право, право соц. забезп. / О. О. Чумак ; НАН 

України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – Харків : [б. в.], 2010. – 15 

с. 

 

2012 

17. Мозгова, В. А.  Громадські роботи як вид кримінального покарання : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 — 

кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право 

/ В. А. Мозгова ; Клас. приват ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2012. – 20 с. 

 

2014 

18. Прокопенко, Б. О.  Добір кандидатів на посаду судді : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 — судоустрій; 

прокуратура та адвокатура / Б. О. Прокопенко ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. 

Мудрого. – Харків : [б. в.], 2014. – 20 с. 

 

2015 

19. Аббакумова, Д. В.  Комінет Міністрів Ради Європи : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 — міжнародне право 
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/ Д. В. Аббакумова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 2015. – 

20 с. 

 

20. Гаврюшенко, Г. В.  Організаційно-правові засади забезпечення 

транспарентності прокурорської діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та 

адвокатура / Г. В. Гаврюшенко ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : 

[б. в.], 2015. – 20 с. 

 

21. Гарбазей, Д. О.  Міжнародно-правові основи боротьби з корупцією : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 — 

міжнародне право / Д. О. Гарбазей ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – 

Харків : [б. в.], 2015. – 22 с. 

 

22. Гладій, С. В.  Легітимність судової влади : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та 

адвокатура / С. В. Гладій ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 

2015. – 20 с. 

 

23. Зіняк, Л. В.  Міжнародно-правові засади військового співробітництва 

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

12.00.11 — міжнародне право / Л. В. Зіняк ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – 

Харків : [б. в.], 2015. – 21 с. 

 

24. Калмикова, О. С.  Міжнародно-правове співробітництво в системі 

Ради Європи у боротьбі з ксенофобією і расизмом : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 — міжнародне право 

/ О. С. Калмикова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 2015. – 

20 с. 

 

25. Соловйов, І. М.  Проблеми підвищення ефективності діяльності 

адміністративних судів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та адвокатура 

/ І. М. Соловйов ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 2015. – 20 

с. 

 

26. Тарасов, О. В.  Проблема суб'єкта в міжнародному публічному 

праві : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 

— міжнародне право / О. В. Тарасов ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – 

Харків : [б. в.], 2015. – 40 с. 

 

27. Толстенко, Ю. О.  Міжнародне співробітництво в пенітенціарній 

сфері : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 

— міжнародне право / Ю. О. Толстенко ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – 

Харків : [б. в.], 2015. – 19 с. 
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2016 

28. Асірян, С. Р.  Рада ООН з прав людини (інституційно-організаційний 

аспект) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 

12.00.11 — міжнародне право / С. Р. Асірян ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. 

Мудрого. – Харків : [б. в.], 2016. – 20 с. 

 

29. Бенедик, Я. С.  Організаційно-правовий механізм міжнародного 

співробітництва у сфері використання відновлюваних джерел енергії : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 — 

міжнародне право / Я. С. Бенедик ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : 

[б. в.], 2016. – 20 с. 

 

30. Вільчик, Т. Б.  Адвокатура як інститут реалізації права на правову 

допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського 

Союзу та України : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та адвокатура / Т. Б. Вільчик ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 2016. – 40 с. 

 

31. Іваночко, І. Б.  Міжнародно-правові стандарти статусу суддів : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 — 

міжнародне право / І. Б. Іваночко ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : 

[б. в.], 2016. – 20 с. 

 

32. Кадацька, А. А.  Міжнародно-правовий статус Європейського банку 

реконструкції та розвитку : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.11 — міжнародне право / А. А. Кадацька ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 2016. – 20 с. 

 

33. Калмиков, Т. О.  Комісар з прав людини: місце та функції в системі 

органів Ради Європи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 — міжнародне право / Т. О. Калмиков ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. 

Мудрого. – Харків : [б. в.], 2016. – 20 с. 

 

34. Мякота, О. В.  Міжнародно-правовий статус державних кордонів 

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

12.00.11 — міжнародне право / О. В. Мякота ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. 

Мудрого. – Харків : [б. в.], 2016. – 20 с. 

 

35. Овчаренко, О. М.  Юридична відповідальність суддів: питання теорії 

і практики : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 

12.00.10 — судоустрій; прокуратура та адвокатура / О. М. Овчаренко ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 2016. – 40 с. 

 

36. Цибуляк-Кустевич, А. С.  Мирова юстиція : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та 
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адвокатура / А. С. Цибуляк-Кустевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – 

Харків : [б. в.], 2016. – 20 с. 

 

2017 

37. Вишневський, Ю. А.  Надання згоди на обов'язковість міжнародного 

договору : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 

12.00.11 — міжнародне право / Ю. А. Вишневський ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. 

Мудрого. – Харків : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

38. Дем'яненко, І. В.  Організаційно-правові основи діяльності місцевих 

загальних судів в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та адвокатура 

/ І. В. Дем'яненко ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 2017. – 

20 c. 

 

39. Довбань, І. М.  Органи місцевого самоврядування як об'єкт 

адміністративного права : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 — адмін. право та процес, фінан. право, інформ. право 

/ І. М. Довбань ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг : [б. в.], 

2017. – 18 с. 

 

40. Донець, А. А.  Міжнародна правосуб'єктність суб'єктів федерації в 

Європейському Союзі (на прикладі ФРН) : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 — міжнародне право 

/ А. А. Донець ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

41. Ємець, І. О.  Міжнародні договори України про правову допомогу в 

цивільних справах : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 — міжнародне право / І. О. Ємець ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. 

Мудрого. – Харків : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

42. Казакевич, П. В.  Організаційно-правове співробітництво органів 

судової влади України та ради Європи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та адвокатура 

/ П. В. Казакевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 2017. – 

20 с. 

 

43. Паришкура, В. В.  Юридична відповідальність суддів в Україні та 

країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 — судоустрій; 

прокуратура та адвокатура / В. В. Паришкура ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. 

Мудрого. – Харків : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

44. Петрова, А. С.  Організаційно-правові засади протидії корупції в 

судовій системі України : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : спец. 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та адвокатура 

/ А. С. Петрова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 2017. – 20 

с. 

 

2018 

45. Стеценко, І. М.  Формування готовності майбутніх працівників 

пенітенціарної служби до виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням 

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

метод. проф. освіти / І. М. Стеценко ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. 

Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

ІСТОРІЯ ОСВІТИ. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

1991 

46. Андриевский, Б. М.  Теоретические основы прогнозирования 

развития системы школьного образования (организационно-педагогический 

и социально-экономический аспекты) : автореф. дис. на соиск. учен. степени 

д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 — теор. и ист. пед. / Б. М. Андриевский ; Киев. 

гос. пед. ин-т им. М. П. Драгоманова. – Киев : [б. и.], 1991. – 45 с. 

 

2000 

47. Аніщенко, О. В.  Розвиток професійної освіти жінок в Україні (друга 

половина XIX — початок XX століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

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

/ О. В. Аніщенко ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – Київ : 

[б. в.], 2000. – 20 с. 

 

2001 

48. Бичук, О. І.  Біомеханічний контроль постави учнів у процесі 

фізичного виховання : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання і спорту : спец. 24.00.02 — фіз. культура, фіз. виховання різних 

груп населення / О. І. Бичук ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Львів : [б. в.], 

2001. – 20 с. 

 

2003 

49. Аблятипов, А. С.  Становлення й розвиток інтернатних закладів 

освіти в Криму (1920—2000 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / А. С. Аблятипов ; Луган. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2003. – 20 с. 

 

50. Авраменко, В. І.  Розвиток навчальної термінологічної лексики у 

процесі розбудови української системи освіти (кінець ХІХ — початок 1930-х 

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

13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / В. І. Авраменко ; Ін-т педагогіки АПН 

України. – Київ : [б. в.], 2003. – 20 с. 
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2004 

51. Абібуллаєва, Е. Е.  Дидактична система Ісмаїла Гаспринського : 

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

пед. та іст. пед. / Е. Е. Абібуллаєва ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. 

в.], 2004. – 20 с. 

 

52. Бажановська, О. В.  Загальнолюдські цінності в контексті 

громадського виховання учнів середньої школи у Франції : автореф. дис. на 

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

/ О. В. Бажановська ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : [б. 

в.], 2004. – 20 с. 

 

53. Барило, О. А.  Ідеї вільного виховання в реформаторській педагогіці 

кінця ХІХ — першої третини ХХ століття : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2004. – 20 с. 

 

2005 

54. Аксьонова, О. П.  Формування фізичної культури учнів початкової 

школи в умовах диференційованого навчання : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

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

в.], 2005. – 20 с. 

 

2006 

55. Адаменко, О. В.  Розвиток педагогічної науки в Україні в другій 

половині XX століття (1950—2000 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / О. В. Адаменко ; 

Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2006. – 44 с. 

 

2007 

56. Ананьєва, Н. В.  Організаційно-педагогічні засади діяльності 

полілінгвістичної гімназії : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд пед. 

наук : 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / Н. В. Ананьєва ; Ін-т педагогіки АПН 

України. – Київ : [б. в.], 2007. – 22 с. 

 

57. Артьомов, М. Є.  Педагогічне прогнозування розвитку творчої 

особистості старшокласника : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.07 — теор. і метод. виховання / М. Є. Артьомов ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : [б. в.], 2007. – 20 с. 

 

2008 

58. Ананьян, Е. Л.  Полікультурне виховання учнів у гімназіях України 

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

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. 
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/ Е. Л. Ананьян ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. 

в.], 2008. – 20 с. 

 

2009 

59. Аніщенко, О. В.  Проблема наукової організації праці учнів 

загальноосвітньої і професійної школи в історії розвитку педагогічної науки і 

практики в Україні (кінець XIX—XX століття) : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ О. В. Аніщенко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Київ : 

[б. в.], 2009. – 42 с. 

 

2011 

60. Агапов, Ю. Ю.  Становлення і розвиток приватної освіти на Волині 

(друга половина XIX — початок XX ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ Ю. Ю. Агапов ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : [б. в.], 

2011. – 20 с. 

 

61. Бабенко, І. Є.  Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей у 

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

13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / І. Є. Бабенко ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка". – Луганськ : [б. в.], 2011. – 20 с. 

 

62. Багрій, Т. В.  Розвиток освіти і педагогічної думки на Переяславщині 

(початок XVIII — перша чверть XX століття) : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / Т. В. Багрій ; 

ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-

Хмельницький : [б. в.], 2011. – 20 с. 

 

63. Бадья, Л. А.  Підготовка вчителів початкового навчання на земських 

короткотермінових педагогічних курсах в Україні (друга половина ХХ — 

початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / Л. А. Бадья ; Ін-т вищ. освіти НАПН 

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

 

2015 

64. Артемьєва, І. С.  Професійна діяльність вчителя початкової школи з 

формування позитивного ставлення першокласників до навчання : автореф. 

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

проф. освіти / І. С. Артемьєва ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – 

Чернігів : [б. в.], 2015. – 19 с. 

 

65. Лазаренко, М. Г.  Формування рухових умінь і навичок 

старшокласників у процесі лижної підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. та метод. навч. (фіз. 
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культура, осн. здоров'я) / М. Г. Лазаренко ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. 

Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2015. – 20 с. 

 

2017 

66. Босенко, А. І.  Методичні засади розвитку адаптаційних 

можливостей учнів основної школи у процесі занять фізичним вихованням : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. та 

метод. навч. (фіз. культура, осн. здоров'я) / А. І. Босенко ; Чернігів. нац. пед. 

ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2017. – 43 с. 

 

67. Іващенко, О. В.  Теоретико-методичні основи моделювання процесу 

навчання та розвитку рухових здібностей у дітей : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. та метод. навч. (фіз. 

культура, осн. здоров'я) / О. В. Іващенко ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. 

Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2017. – 40 с. 

 

2018 

68. Дерев'янко, І. В.  Педагогічні ідеї християнського виховання 

підлітків Київської Русі (кінець X — середина XIIІ століття) : автореф. дис. 

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

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

 

2019 

69. Веремеєнко, В. Ю.  Особливості розвитку сили та витривалості у 

школярів середнього шкільного віку : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. та метод. навч. (фіз. культури, осн. 

здоров'я) / В. Ю. Веремеєнко ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. 

Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2019. – 19 с. 

 

2020 

70. Жадько, О. А.  Організація взаємодії закладу загальної середньої 

освіти та органів місцевого самоврядування в освітньому просторі регіону : 

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

іст. пед. / О. А. Жадько ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 

20 с. 

 

71. Зозуля, К. В.  Організація навчання хореографії дітей молодшого 

шкільного віку у позашкільних закладах України (друга половина ХХ 

століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд пед. наук : 13.00.01 — 

заг. пед. та іст. пед. / К. В. Зозуля ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. 

в.], 2020. – 20 с. 

 

72. Твердохліб, Т. С.  Теорія і практика розвитку педагогічної освіти у 

системі навчальних закладів православної церкви в Україні (ХІХ — початок 

ХХ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.01 — заг. 
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пед. та іст. пед. / Т. С. Твердохліб ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. 

в.], 2020. – 40 с. 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ВИЩА ОСВІТА.  

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

 

1990 

73. Кузьмичева, Е. В.  Формирование профессиональных умений у 

студентов институтов физической культуры на основе решения проблемно-

педагогических ситуаций (на примере волейбола) : автореф. дис. на соиск. 

учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. и методика физ. 

воспитания, спорт. тренировки и оздоров. физ. культуры / Е. В. Кузьмичева ; 

Гос. центр. ин-т физ. культуры. – Москва : [б. и.], 1990. – 23 с. 

 

1991 

74. Федоров, Е. М.  Повышение эффективности учебного процесса по 

физическому воспитанию студенток с низкой физической 

подготовленностью, занимающихся в течение учебного года на открытом 

воздухе : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 — теор. и методика физ. воспитания, спорт. тренировки и оздоровит. 

физ. культуры / Е. М. Федоров ; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – Киев : [б. 

и.], 1991. – 24 с. 

 

1995 

75. Азарова, Л. Г.  Формування вокально-мовленнєвої культури 

студентів педвузу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд пед. наук : 

13.00.01 — теор. та іст. пед. / Л. Г. Азарова ; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 1995. – 23 с. 

 

1997 

76. Антонюк, Р. І.  Особливості професійної підготовки вчителів у 

педагогічних університетах до викладання української і румунської мов : 

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

пед. / Р. І. Антонюк ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН 

України. – Київ : [б. в.], 1997. – 18 с. 

 

2001 

77. Лущак, А. Р.  Оптимізація психофізичної підготовки курсантів 

вищих закладів освіти МВС України : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 — фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення / А. Р. Лущак ; Львів. держ. ін-т фіз. 

культури. – Львів : [б. в.], 2001. – 20 с. 

 

2002 
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78. Бані-Ісса, Х. М.  Естетичне виховання у вищих навчальних закладах 

України у сучасний період : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / Х. М. Бані-Ісса ; Луган. держ. 

пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2002. – 20 с. 

 

79. Кривицький, С. Й.  Підвищення показників фізичного здоров'я в 

процесі фізичного виховання студентів, які проживали на територіях 

радіаційного забруднення : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 

наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 — фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення / С. Й. Кривицький ; Рівнен. держ. гуманіт. 

ун-т. – Рівне : [б. в.], 2002. – 20 с. 

 

2003 

80. Андрійчук, О. Я.  Виховання гуманності у студентів медичного 

коледжу в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.07 — теор. і метод. виховання / О. Я. Андрійчук ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2003. – 19 с. 

 

2004 

81. Донченко, М. В.  Професійно-педагогічна підготовка майбутніх 

вчителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах 

України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / М. В. Донченко ; 

ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2004. – 22 с. 

 

82. Мушиньскі, А.  Організаційно-педагогічні умови професійного 

навчання у центрах неперервної освіти Польщі : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ А. Мушиньскі ; Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. 

в.], 2004. – 20 с. 

 

2005 

83. Авксентьєва, Т. А.  Формування моральної свідомості студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

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

в.], 2005. – 20 с. 

2006 

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

конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу : 

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

проф. освіти / Г. В. Антонов ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2006. – 21с. 

 

2010 
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85. Александрова, О. Ф.  Формування гуманістичних цінностей у 

фаховій підготовці майбутнього вчителя : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ О. Ф. Александрова ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – 

Миколаїв : [б. в.], 2010. – 20 с. 

 

2012 

86. Панчук, А. П.  Громадянське виховання студентів педагогічних 

університетів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. на 

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

виховання / А. П. Панчук ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : 

[б. в.], 2012. – 20 с. 

 

2013 

87. Романчишин, О. М.  Формування готовності студентів педагогічних 

коледжів до фізкультурно-оздоровчої роботи : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. пед. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 — фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення / О. М. Романчишин ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури. – Львів : [б. в.], 2013. – 20 с. 

 

2014 

88. Фоменко, О. В.  Методика використання оздоровчих технологій у 

процесі позааудиторних занять з нетрадиційних видів гімнастики : автореф. 

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

навч. (фіз. культура, осн. здоров'я) / О. В. Фоменко ; Луган. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2014. – 20 с. 

 

2015 

89. Адирхаєв, С. Г.  Теоретико-методичні основи навчання руховим діям 

й підвищення рухової активності студентів з обмеженими можливостями 

здоров'я : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 

— теор. та метод. навч. (фіз. культури, осн. здоров'я) / С. Г. Адирхаєв ; 

Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2015. – 32 с. 

 

90. Вихор, В. Г.  Підготовка майбутніх учителів до управління 

навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. 

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

проф. освіти / В. Г. Вихор ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – 

Чернігів : [б. в.], 2015. – 20 с. 

 

91. Рябченко, С. В.  Педагогічні технології формування професійної 

компетентності майбутніх вчителів біологічних спеціальностей : автореф. 

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

освіти / С. В. Рябченко ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – 

Чернігів : [б. в.], 2015. – 20 с. 
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92. Слюта, А. М.  Формування професійних умінь майбутніх екологів у 

процесі виробничної практики : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / А. М. Слюта ; 

Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2015. – 20 с. 

 

93. Темченко, В. О.  Спортивно-орієнтоване фізичне виховання у вищих 

навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 

24.00.02 — фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення 

/ В. О. Темченко ; Дніпропетров. держ. ін-т фізич. культури і спорту. – 

Дніпропетровськ : [б. в.], 2015. – 20 с. 

 

2017 

94. Блавт, О. З.  Теоретико-методичні основи системи контролю у 

фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. та метод. навч. 

(фіз. культура, осн. здоров'я) / О. З. Блавт ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. 

Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2017. – 41 с. 

 

95. Мартинова, Н. П.  Методика розвитку рухових якостей студенток 

вищих навчальних закладів на заняттях з аеробіки : автореф. дис. на здоб. 

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

культура, осн. здоров'я) / Н. П. Мартинова ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. 

Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

96. Суровов, О. А.  Методика інтерактивного навчання спеціальних 

дисциплін майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. на здоб. 

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

культура, осн. здоров'я) / О. А. Суровов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. 

Каразіна. – Харків : [б. в.], 2017. – 20 с. 

 

2018 

97. Армейський, О. С.  Розвиток правової компетентності вчителів 

технології у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ О. С. Армейський ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

98. Лілік, О. О.  Теоретичні і методичні основи формування готовності 

майбутніх учителів української літератури до роботи з теоретико-

літературними поняттями : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / О. О. Лілік ; Нац. ун-т 

"Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2018. – 40 с. 
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99. Перинський, Ю. Є.  Формування професійної готовності майбутніх 

учителів технологій до застосування інноваційних методів навчання в 

загальноосвітній школі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / Ю. Є. Перинський ; Нац. ун-т 

"Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2018. – 19 с. 

 

100. Смолянко, Ю. М.  Формування професійної культури майбутніх 

фахівців дошкільної освіти у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. 

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

освіти / Ю. М. Смолянко ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. 

Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2018. – 20 с. 

 

101. Черкун, І. А.  Педагогічні умови військово-спеціальної підготовки 

майбутніх офіцерів-психологів запасу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / І. А. Черкун ; 

Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2018. – 

20 с. 

 

102. Яшник, С. В.  Теоретичні і методичні основи формування 

управлінської культури майбутніх фахівців лісогосподарської галузі : 

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

метод. проф. освіти / С. В. Яшник ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. 

Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2018. – 40 c. : іл. 

 

2019 

103. Гришко, Ю. Ю.  Розвиток рухових якостей студентів технічних 

університетів засобами настільного тенісу у позааудиторній діяльності : 

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

та метод. навч. (фіз. культура, осн. здоров'я) / Ю. Ю. Гришко ; Нац. ун-т 

"Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2019. – 20 с. 

 

104. Довжук, Н. Ш.  Психолого-педагогічний супровід пропедевтичної 

професійної адаптації майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін в 

умовах магістратури : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / Н. Ш. Довжук ; Нац. ун-т 

"Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2019. – 20 с. 

 

105. Лашук, Н. М.  Формування медіакомпетентності майбутніх 

маркетологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/ Н. М. Лашук ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : 

[б. в.], 2019. – 20 с. 

 

106. Петренко, О. П.  Методика розвитку професійно важливих якостей 

студенток економічних спеціальностей на заняттях з пілатесу : автореф. дис. 
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на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. та метод. навч. 

(фіз. культура, осн. здоров'я) / О. П. Петренко ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" 

ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2019. – 20 с. 

 

107. Приймак, С. Г.  Методична система розвитку функціональних 

можливостей майбутніх учителів фізичної культури у процесі спортивно-

педагогічного удосконалення : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.02 — теор. та метод. навч. (фіз. культура, осн. здоров'я) 

/ С. Г. Приймак ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – 

Чернігів : [б. в.], 2019. – 40 с. 

 

108. Яготін, Р. С.  Індивідуалізація педагогічного контролю адаптованості 

студентів до фізичних навантажень : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.02 — теор. та метод. навч. (фіз. культура, осн. 

здоров'я) / Р. С. Яготін ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – 

Чернігів : [б. в.], 2019. – 20 с. : іл. 

 

2020 

109. Балюк, В. О.  Дидактичні умови формування інформаційно-

комунікаційної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю в 

освітньому середовищі університету : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.09 — теор. навч. / В. О. Балюк ; Полтав. нац. пед. 

ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2020. – 20 с. 

 

110. Перевознюк, В. В.  Розвиток самоосвітньої компетентності у процесі 

базової підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії : 

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

метод. проф. освіти / В. В. Перевознюк ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2020. – 20 с. 

 

111. Радченя, І. В.  Формування життєвотворчого потенціалу в майбутніх 

учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : 

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

метод. проф. освіти / І. В. Радченя ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. 

в.], 2020. – 20 с. 

 

112. Рома, О. Ю.  Підготовка вчителів початкової школи в системі 

післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами 

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

— теор. і метод. проф. освіти / О. Ю. Рома ; Запор. нац. ун-т. – Запоріжжя : 

[б. в.], 2020. – 20 с. 

 

113. Солошич, І. О.  Дидактичні засади формування науково-

дослідницької компетентності студентів екологічних спеціальностей : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.09 — теор. 
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навч. / І. О. Солошич ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : 

[б. в.], 2020. – 40 c. 

 

114. Шпак, І. О.  Педагогічні умови підготовки викладачів економічних 

дисциплін університетів до використання сучасних педагогічних технологій : 

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

проф. освіти / І. О. Шпак ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2020. – 20 с. 

 

2021 

115. Васильєва, М. П.  Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов у 

закладах вищої освіти Польщі до професійної діяльності в системі освіти 

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

13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / М. П. Васильєва ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 20 с. 

 

116. Гнатовська, К. С.  Формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу : автореф. дис. на 

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

освіти / К. С. Гнатовська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2021. – 20 с. 

 

117. Звєрєва, Н. Л.  Формування педагогічної комунікативної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової 

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

13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / Н. Л. Звєрєва ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 20 с. : іл. 

 

118. Маракли, Е. Ш.  Підготовка майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності у вищих навчальних закладах Республіки Туреччина : 

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

метод. проф. освіти / Е. Ш. Маракли ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2021. – 20 с. 

 

119. Мкртічян, О. А.  Система підготовки вихователів закладів 

дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4—7 років : 

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

метод. проф. освіти / О. А. Мкртічян ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2021. – 39 с. 

 

120. Прокопенко, І. А.  Система підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти : 

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

проф. освіти / І. А. Прокопенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2021. – 40 с. 
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121. Таймасов, Ю. С.  Теоретичні і методичні засади підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 

спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / Ю. С. Таймасов ; ХНПУ ім. Г. 

С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 39 с. : іл. 

 

122. Черкашин, С. В.  Розвиток університетської освіти Німеччини (ХХ 

— початок ХХІ століть) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 

спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / С. В. Черкашин ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 40 с. 

 

СПОРТ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 

1990 

123. Гарипов, А. Т.  Факторная структура и методика скоростно-силовой 

подготовки юных волейболисток : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. 

пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. и методика физ. воспитания, спорт. 

тренировки и оздоров. физ. культуры / А. Т. Гарипов ; Гос. центр. ин-т физ. 

культуры. – Москва : [б. и.], 1990. – 22 с. 

 

124. Маслов, В. Н.  Влияние режимов чередования работы и отдыха на 

развитие специальностей работоспособности высококвалифицированных 

волейболистов : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 — теор. и методика физ. воспитания, спорт. тренировки и оздоров. 

физ. культуры / В. Н. Маслов ; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – Киев : [б. и.], 

1990. – 22 с. 

 

1991 

125. Безъязычный, Б. И.  Формирование ударных движений по 

показателям целевой точности у юных спортсменов 12—16 лет (на примере 

футбола) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 — теор. и метод. физ. воспит., спорт. тренировки и оздоровит. физ. 

культуры / Б. И. Безъязычный ; ХГПИ им. Г. С. Сковороды. – Харьков : [б. 

и.], 1991. – 24 с. 

 

126. Царукян, С. С.  Возрастная динамика становления и 

совершенствования техники дистанционных бросков в баскетболе : автореф. 

дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. и 

методика физ. воспитания, спорт. тренировки и оздоровит. физ. культуры 

/ С. С. Царукян ; Госуд. центр. ордена Ленина ин-т физ. культуры. – Москва : 

[б. и.], 1991. – 25 с. 

1995 

127. Бізін, В. П.  Навчання техніці легкоатлетичних метань на основі 

врахування етапів вікового розвитку регуляції рухів спортсменів : автореф. 
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дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. 

фіз. виховання, спорт. тренування та оздоров. фіз. культури / В. П. Бізін ; 

Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. – Київ : [б. в.], 1995. – 44 с. 

 

1997 

128. Ермаков, С. С.  Обучение технике ударных движений в спортивных 

играх на основе их компьютерных моделей и новых тренажерных устройств : 

автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра наук по физ. воспитанию и спорту 

: спец. 24.00.01 — олимп. и проф. спорт / С. С. Ермаков ; Укр. гос. ун-т физ. 

воспитания и спорта. – Киев : [б. и.], 1997. – 47 с. 

 

2000 

129. Камаев, О. И.  Теоретические и методические основы оптимизации 

системы многолетней подготовки юных лыжников-гонщиков : автореф. дис. 

на соиск. учен. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. и метод. физ. 

воспит., спорт. тренировки и оздоровит. физ. культуры / О. И. Камаев ; 

Москов. гос. акад. физ. культуры. – Москва : [б. и.], 2000. – 50 с. 

 

130. Козина, Ж. Л.  Эффективность применения субъективного метода 

контроля физических нагрузок в женском баскетболе : автореф. дис. на 

соиск. учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. и методика физ. 

воспитания, спорт. тренировки и оздоровит. физ. культуры / Ж. Л. Козина ; 

Кубан. гос. акад. физ. культуры. – Краснодар : [б. и.], 2000. – 22 с. 

 

131. Олійник, М. О.  Теоретичні і методичні основи управління фізичною 

культурою і спортом в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 — фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення / М. О. Олійник ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. – Київ : [б. в.], 2000. – 18 с. 

 

2003 

132. Каратаєва, Д. О.  Удосконалення технічної майстерності бігунів на 

400 метрів з використанням засобів термінової інформації : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. наук з фізич. виховання і спорту : спец. 24.00.01 — 

олімп. і проф. спорт / Д. О. Каратаєва ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – 

Львів : [б. в.], 2003. – 20 с. 

 

133. Огниста, К. М.  Педагогічні умови формування фізичної культури 

першокласників : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання і спорту : спец. 24.00.02 — фіз. культура, фіз. виховання різних 

груп населення / К. М. Огниста ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Львів : [б. 

в.], 2003. – 22 с. 

 

134. Собко, І. М.  Інноваційні технології в тренувальному процесі 

кваліфікованих баскетболісток з вадами слуху : автореф. дис. на здоб. наук. 
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ступеня канд. наук з фізич. виховання і спорту : спец. 24.00.01 — олімп. і 

проф. спорт / І. М. Собко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ : 

[б. в.], 2014. – 22 с. : іл. 

 

2014 

135. Рєпко, О. О.  Розвиток швидкісно-силових якостей студентів 

університетів у процесі занять із скелелазіння : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

культури, осн. здоров'я) / О. О. Рєпко ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка". – Луганськ : [б. в.], 2014. – 21 с. 

 

2015 

136. Андреєва, Н. О.  Удосконалення техніки виконання вправ з м'ячем на 

етапі попередньої базової підготовки в художній гімнастиці : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. наук з фізич. виховання і спорту : спец. 24.00.01 — 

олімп. і проф. спорт / Н. О. Андреєва ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. – Київ : [б. в.], 2015. – 24 с. 

 

2018 

137. Сушко, Р. О.  Теоретико-методичні основи розвитку спортивних ігор 

в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу) : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня д-ра наук з фізич. виховання і спорту : спец. 24.00.01 — олімп. і 

проф. спорт / Р. О. Сушко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – 

Київ : [б. в.], 2018. – 40 с. 

 

МОВОЗНАВСТВО 

 

2020 

138. Аксой, М.  Концепт ТУРЕЧЧИНА в сучасній російській мовній 

картині світу: когнітивно-дискурсивний аспект : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 — рос. мова / М. Аксой ; ХНПУ ім. 

Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 18 с. 

 

139. Івасюк, О. В.  Дериваційний простір полісемічної лексеми (на 

матеріалі дієслів фізичного сприйняття у російській мові) : автореф. дис. на 

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

/ О. В. Івасюк ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 18 с. 

 

140. Камєнєва, І. А.  Метафоричні моделі у філософській ліриці Ф. І. 

Тютчева: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.02 — рос. мова / І. А. Камєнєва ; ХНПУ ім. Г. 

С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 17 с. + CD-R. 

 

141. Кисла, Н. В.  Диференціація адвербіальних семантико-синтаксичних 

відношень прийменників у сучасній українській літературній мові : автореф. 
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дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 — укр. мова 

/ Н. В. Кисла ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 17 с. 

 

142. Сьоміна, О. І.  Синтаксичні особливості східноподільських говірок : 

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

мова / О. І. Сьоміна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [б. 

в.], 2020. – 20 с. 

 

143. Шень, Б.  Вокативи як елемент сімейної комунікації ХІХ століття (на 

матеріалі творів Л. Н. Толстого і С. Т. Аксакова) : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 — рос. мова / Б. Шень ; ХНПУ ім. 

Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 19 с. + прилож., CD-R. 

 

2021 

144. Калашник, О. В.  Прономінативи в українській інтимній поезії ІІ 

пол. ХХ — поч. ХХІ ст.: семантика і стилістика : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / О. В. Калашник ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 18 с. 

 

145. Мальцева, В. В.  Полідискурсивність як феномен конституювання 

художнього тексту (на матеріалі сучасної російської прози) : автореф. дис. на 

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

/ В. В. Мальцева ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 18 с. + 

CD-R. 

 

146. Приходько, І. М.  Соматичні найменування в історії лексичної 

системи української мови : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. 

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

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 20 с. 

 

147. Скразловська, І. А.  Антропоніми турецької мови: 
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