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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 2020 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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НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ В УКРАЇНІ 

 

Кандидатські дисертації 

 

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

науковців Слобожанщини — фундаторів медичної та фармацевтичної освіти 

в Україні (ХІХ — поч. ХХ ст.) : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 

011 — освіт., пед. науки, спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед., 01 — освіта / 

педагогіка / Т. В. Лутаєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2020. – 621 с. + дод. 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

Кандидатські дисертації 

 

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

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

19.00.07 — пед. та вік. психол. / М. В. Шипко ; Запоріз. нац. ун-т, ХНПУ ім. 

Г. С. Сковороди. – Запоріжжя : [б. в.], 2020. – 263 с. + дод., CD-R. 

 

Докторські дисертації 

 

3. Галата, О. С.  Завзятість у структурі психічної регуляції навчальних 

дій у школярів та студентів : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філософії : спец. 

053 — психологія, 05 — соц. та повед. науки / О. С. Галата ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 240 с. + дод., CD-R. 

 

4. Даниленко, Н. М.  Ставлення до власної зовнішності в структурі 

суб'єктності дівчат юнацького віку : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 

філософії : спец. 053 — психологія, 05 — соц. та повед. науки 

/ Н. М. Даниленко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 269 

с. + дод., CD-R. 

 

5. Зайцева, О. О.  Мотиваційні чинники розвитку метакогнітивної 

активності у структурі академічної саморегуляції студентів : дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра філософії : спец. 053 — психологія, 05 — соц. та повед. 

науки / О. О. Зайцева ; Укр. інж.-пед. акад., ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2020. – 228 с. + дод., CD-R. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ВИЩА ОСВІТА 

 

Кандидатські дисертації 
 

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

освіти та органів місцевого самоврядування в освітньому просторі регіону : 
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дис. на здоб. наук. ступеня канд пед. наук : 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед., 

01 — освіта, 011 — осв., пед. науки / О. А. Жадько ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 247 с. + дод. 

 

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

шкільного віку у позашкільних закладах України (друга половина ХХ 

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

іст. пед., 01 — освіта, 011 — осв., пед. науки / К. В. Зозуля ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 228 с. + дод., CD-R. 

 

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

базової підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії : 

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

освіти, 01 — освіта / педагогіка, 015 — проф. освіта / В. В. Перевознюк ; 

Кременчуг. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Харків : [б. в.], 2020. – 268 

с. + дод., CD-R. 

 

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

учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. 

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

освіти, 01 — освіта / педагогіка / І. В. Радченя ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2020. – 283 с. + дод., CD-R. 

 

10. Таймасов, Ю. С.  Теоретичні і методичні засади підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

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

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 522 с. + дод., CD-R.  

 

11. Чжан, Ю.  Формування полікультурної компетентності студентів в 

університетах КНР : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук (д-ра 

філософії) : спец. 011 — освіт., пед. науки, 01 — освіта / педагогіка 

/ Ю. Чжан ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 215 с. 

 

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

дисциплін університетів до використання сучасних педагогічних технологій : 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук (д-ра філософії) : 13.00.04 — теор. 

і метод. проф. освіти, 015 — проф. освіта / І. О. Шпак ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 326 с. + дод. 

 

Докторські дисертації 

 

13. Житєньова, Н. В.  Теоретичні і методичні засади професійної 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі : дис. на здоб. 
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наук. ступеня д-ра пед. наук : 015 — проф. освіта, спец.13.00.04 — теор. і 

метод. проф. освіти, 01 — освіта / педагогіка / Н. В. Житєньова ; ХНПУ ім. Г. 

С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 509 с. + дод. 

 

14. Жуков, В. П.  Формування готовності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи : дис. 

на здоб. наук. ступеня д-ра філософії : 01 — освіта / педагогіка, 011 — освіт., 

пед. науки / В. П. Жуков ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2020. – 360 с. + дод., CD-R. 

 

15. Кім, О. О.  Музично-естетичне виховання учнів початкової школи 

Республіки Корея (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : дис. на 

здоб. наук. ступеня д-ра філософії : 01 — освіта / педагогіка, 011 — освіт., 

пед. науки / О. О. Кім ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 

282 с. + дод., CD-R. 

 

16. Лебедєва, К. О.  Формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу : 

дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філософії : 01 — освіта / педагогіка, 015 — 

проф. освіта / К. О. Лебедєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2020. – 377 с. + дод., CD-R. 

 

17. Лисенко, Н. Г.  Підготовка майбутніх учителів до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 

філософії : 01 — освіта, 011 — освіт., пед. науки / Н. Г. Лисенко ; ХНПУ ім. 

Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 229 с. + дод. 

 

18. Небитова, І. А.  Педагогічні умови професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики : дис. 

на здоб. наук. ступеня д-ра філософії : 01 — освіта / педагогіка, 011 — освіт., 

пед. науки / І. А. Небитова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 

2020. – 257 с. + дод., CD-R. 

 

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

системі навчальних закладів православної церкви в Україні (ХІХ — початок 

ХХ ст.) : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.01 — заг. пед. та 

іст. пед., 01 — освіта / педагогіка, 011 — осв., пед. науки / Т. С. Твердохліб ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 610 с. + дод., CD-R. 

 

20. Чжоу, Ю.  Формування професійної компетентності в майбутніх 

учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР : дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра філософії : 01 — освіта / педагогіка, 011 — освіт., пед. 

науки / Ю. Чжоу ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 230 

с. + дод., CD-R. 
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ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

 

Докторські дисертації 

 

21. Комаромі, Н. А.  Жуки підряду Polyphaga (Coleoptera) герпетобію 

урбоценозів м. Харкова : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філософії (PhD) : 09 

— біологія, спец. 091 — біологія / Н. А. Комаромі ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 221 с. + дод., CD-R. 

 

22. Ніколенко, Н. Ю.  Фауністична характеристика та екологічна 

структура жуків надродини Caraboidea урбоценозів м. Харкова : дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра філософії (PhD) : 09 — біологія, спец. 091 — біологія 

/ Н. Ю. Ніколенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 251 

с. + дод., CD-R. 

 

23. Федяй, І. О.  Таксономія, екологія та біономія наземних 

напівтвердокрилих (Hemiptera, Heteroptera) урбоценозів мегаполісу : дис. на 

здоб. наук. ступеня д-ра філософії : спец. 091 — біологія / І. О. Федяй ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 180 с. + дод., CD- R. 

 

СПОРТ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 

Докторські дисертації 

 

24. Євтифієва, І. І.  Інтегральна підготовка тенісистів 10—12 років з 

використанням технологій візуалізації техніко-тактичних дій : дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра філософії (канд. наук з фіз. виховання та спорту) : 017 — 

фіз. культура і спорт / І. І. Євтифієва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : 

[б. в.], 2020. – 234 с. + дод., CD-R. 

 

25. Уварова, Н. В.  Інтегральна підготовка кваліфікованих скелелазів у 

сучасних умовах поєднання вузької спеціалізації та універсалізації 

спортсменів : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філософії (канд. наук з фіз. 

виховання та спорту) : 017 — фіз. культура і спорт / Н. В. Уварова ; ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 223 с. + дод., CD-R. 
 

МОВОЗНАВСТВО 

 

Кандидатські дисертації 
 

26. Аксой, М.  Концепт ТУРЦИЯ в современной русской языковой 

картине мира: когнитивно-дискурсивный аспект : дис. на соиск. науч. 

степени канд. филол. наук : 10.02.02 — рус. яз. / М. Аксой ; Киев. нац. лингв. 

ун-т, ХНПУ им. Г. С. Сковороды. – Киев ; Харьков : [б. и.], 2020. – 256 с. + 

прилож., CD-R. 
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27. Ивасюк, О. В.  Деривационное пространство полисемичной лексемы 

(на материале глаголов физического восприятия в русском языке) : дис. на 

соиск. уч. степени канд. филол. наук : 10.02.02 — рус. яз. / О. В. Ивасюк ; 

НАН Украины, Ин-т языкознания им. А. А. Потебни, ХНПУ им. Г. С. 

Сковороды. – Киев : [б. и.], 2019. – 293 с. + прилож., CD-R. 

 

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

пол. ХХ — поч. ХХІ ст.: семантика і стилістика : 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.], 2020. – 210 с. + дод., CD-R. 

 

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

Тютчева: лінгвокогнітивний аспект : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. 

наук : 10.02.02 — рос. мова / І. А. Камєнєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2020. – 302 с. + дод., CD-R. 

 

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

відношень прийменників у сучасній українській літературній мові : дис. на 

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

/ Н. В. Кисла ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Полтава ; Харків : [б. в.], 2020. – 300 с. + дод., CD-R. 

 

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

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

наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.02 — рос. мова / В. В. Мальцева ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 226 с. + дод., CD-R. 

 

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

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

спец. 10.02.01 — укр. мова / І. М. Приходько ; Запоріз. нац. ун-т, ХНПУ ім. Г. 

С. Сковороди. – Запоріжжя ; Харків : [б. в.], 2020. – 220 с. + CD-R. 

 

33. Шэнь, Б.  Вокативы как элемент семейной коммуникации ХІХ века 

(на материале произведений Л. Н. Толстого и С. Т. Аксакова) : дис. на соиск. 

уч. степени канд. филол. наук : 10.02.02 — рус. яз. / Б. Шэнь ; Нац. пед. ун-т 

М. П. Драгоманова, ХНПУ им. Г. С. Сковороды. – Киев ; Харьков : [б. и.], 

2020. – 206 с. + прилож., CD-R. 
 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

 

Докторські дисертації 

 

34. Полякова, Є. О.  Поетика малої прози М. Кузміна : дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра філос. : спец. 035 — філологія, 03 — гуманіт. науки 
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/ Є. О. Полякова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 223 с. + дод., CD-R. 

 

Докторські та кандидатські дисертаці  отримані ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди у 2020 р. 
 

Кандидатські дисертації 

 

35. Богданець-Білоскаленко, Н. І.  Проблема формування особистості у 

змісті підручників з читання для початкової школи (50-ті роки ХІХ ст. — 50-

ті роки ХХ ст.) : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — 

заг. пед. та іст. пед. / Н. І. Богданець-Білоскаленко ; Київ. міськ. пед. ун-т ім. 

Б. Д. Грінченка. – Київ : [б. в.], 2007. – 211 с. + дод. 

 

36. Волик, Л. В.  Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

полікультурного виховання учнів : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук 

: спец. 13.00.04 — теор. та метод. проф. освіти / Л. В. Волик ; Ін-т педагогіки 

і психології профес. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2005. – 229 с. + дод. 

 

37. Горліченко, М. Г.  Педагогічні умови адаптації курсантів до 

навчання у вищих військових навчальних закладах : дис. на здоб. наук. 

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

/ М. Г. Горліченко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – 

Одеса : [б. в.], 2004. – 210 с. + дод. 

 

38. Єрьоменко, О. А.  Теорія та практика демократизації відносин 

"учитель-учень" (на матеріалах середніх закладів освіти України другої 

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

13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / О. А. Єрьоменко ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2008. – 212 с. + дод. 

 

39. Ізотова, Л. В.  Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

розвитку творчих можливостей молодших школярів у процесі навчання 

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

теор. і метод. проф. освіти / Л. В. Ізотова ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : [б. 

в.], 2004. – 202 с. + дод. 

 

40. Крутій, В. А.  Активізація навчальної діяльності молодших школярів 

у процесі використання дидактичних ігор : дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.09 — теор. навч. / В. А. Крутій ; Рівнен. екон.-гуманіт. 

ін-т. – Рівне : [б. в.], 2001. – 199 с. + дод. 

 

41. Танська, В. В.  Підготовка майбутнього вчителя біології до 

екологічної освіти старшокласників : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 
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наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / В. В. Танська ; Житомир. 

держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : [б. в.], 2006. – 202 с. + дод. 

 

42. Тихомиров, С. В.  Формування ціннісних орієнтацій студентів 

гуманітарних вузів : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 — теор. та метод. проф. освіти / С. В. Тихомиров ; Запоріз. держ. ун-

т. – Запоріжжя : [б. в.], 2001. – 182 с. 

 

Докторські дисертації 

 

43. Обозний, В. В.  Краєзнавча освіта в системі професійної підготовки 

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

метод. проф. освіти / В. В. Обозний ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 

Київ : [б. в.], 2001. – 424 с. + дод. 

 

44. Хайруддинов, М. А.  Становление и тенденции развития 

этнопедагогики крымскотатарского народа : дис. на соиск. учен. степени д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.01 — общ. пед. и ист. пед. / М. А. Хайруддинов ; Ин-т 

педагогики АПН Украины. – Киев : [б. и.], 2003. – 409 с. + прил. 
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