
 

Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Бібліотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТИ КАНДИДАТСЬКИХ ТА ДОКТОРСЬКИХ 

ДИСЕРТАЦІЙ, ОТРИМАНИХ БІБЛІОТЕКОЮ  ДВНЗ «ДОНБАСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ЗА ПЕРІОД  

 2011-2020 рр. 

 

 

 

 

НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов’янськ 

2021 



 

Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Бібліотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТИ КАНДИДАТСЬКИХ ТА ДОКТОРСЬКИХ 

ДИСЕРТАЦІЙ, ОТРИМАНИХ БІБЛІОТЕКОЮ  ДВНЗ «ДОНБАСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ЗА ПЕРІОД  

 2011-2020 рр. 

 

 

 

 

НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов’янськ 

2021 

 



 

 

УДК 016  

 А 226 
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України, ДВНЗ ДДПУ ; уклад. І. П. Лимаренко ; відп. ред.  В. С. Качина . – 

Слов’янськ, 2021.- 64 с. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

    У науково-допоміжному бібліографічному покажчику подано відомості 

про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і 

докторів  наук, що зберігаються у фондах  бібліотеки ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». Матеріали в покажчику 

бібліографуються мовою оригіналу. Елементи опису розташовані відповідно 

до сучасних правил бібліографування. Бібліографічний опис видань та 

скорочення термінів у покажчику подаються відповідно до ДСТУ ГОСТу 

7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення 

слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила». До 

покажчика увійшли документи за період з 2011 по 2020 рр. Матеріали, 

зібрані в покажчику звірені dе visu. Структурно покажчик складається із 

передмови, розділів: Розділ І.  На ступінь кандидата наук; Розділ ІІ.  На 

ступінь доктора наук,    алфавітного покажчика прізвищ, алфавітного 

покажчика спеціальностей. Бібліографічні описи авторефератів  розміщені за 

алфавітом спеціальностей у хронологічному порядку видання,  у межах року 

– за алфавітом. Усі записи мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку 

використовується система допоміжного довідкового апарату: алфавітний 

іменний покажчик дисертантів, покажчик дисциплін.  
    Покажчик призначений для науковців, викладачів, здобувачів  вищої 

освіти, бібліотечних фахівців та всіх тих, хто здійснює наукові дослідження, 

тощо. 
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Розділ І.  На ступінь кандидата 
 

Біотехнологія:  спец. 03.00.20  

 

2016 

(1) Курільченко. І. Ю. Флуоресцентне мічення нанорозмірних контейнерів 

для візуалізації їх взаємодії з біологічними об'єктами : автореф. дис. ... канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Курільченко Ірина Юріївна; 

НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ, 2016. - 20 с. : іл., табл.  

- Бібліогр.: с. 16-18. 

 

Германські мови: спец. 10.02.04  

 

2014 

(2) Заслонкіна А. В. Англійська тимічна лексика як засіб об'єктивації 

концептів SENSE : FEELING : EMOTION : автореф. дис. ... канд. філол. наук 

: [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Заслонкіна Анна Володимирівна. ; М-во 

освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 

2014. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 17-18. 

 

(3) Касіян Г. В. Мовленнєвий етикет у сучасному французькому суспільно-

політичному дискурсі: лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний 

аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Касіян Ганна Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. 

ун-т. - Київ, 2014. - 20 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (4) Кононець Ю. В.Типологія вербальних товарних знаків в англомовному 

рекламному дискурсі : автореф. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Кононець Юлія Василівна ; М-во освіти і науки України, 

Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2014. - 20 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 17-18. 

 

 (5) Лесінська О. М. Іменникове словосполучення на позначення людини: 

структура, семантика, функція : (на матеріалі англомов. детективу) : [спец.] 

10.02.04 "Герман. мови" : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Лесінська 

Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. 

Юрія Федьковича. - Чернівці, 2014. - 20 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (6) Мусієнко Ю. А. Лінгвокогнітивні і прагматичні особливості 

просодичного оформлення англійських притч : (експерим.-фонет. дослідж.) : 

[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Мусієнко 

Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - 

Київ, 2014. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 
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 (7) Попович Т. І. Гендерна специфіка актуалізації емоційного концепту 

СТРАХ у сучасному американському художньому дискурсі : автореф. ... 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Попович Тетяна Іванівна 

; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - 

Чернівці, 2014. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 15-16. 

2015 

(8) Золотаренко Т. О. Репрезентація інвективної поведінки мовця в 

конфліктному дискурсі : (на матеріалі романів Стівена Кінга) : автореф. дис. 

... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Золотаренко Тетяна 

Олександрівна. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 

2015. - 20 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (9) Рубчак О. Б. Просодична організація англомовних інтерв'ю : (експерим.-

фонет. дослідж.) : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" : автореф. дис. ... канд. 

філол. наук / Рубчак Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

2016 

(10) Буяльська Т. І. Вираження комунікативної підтримки в сучасному 

англомовному побутовому та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-

дискурсивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герм. мови" / Буяльська Тетяна Іванівна. ; М-во освіти і науки України, 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 17. 

 

 (11) Підгірна Н. М. Структурно-семантичні та прагматичні типи 

синтаксичної компресії у французьких художніх текстах поч. ХХІ ст. : 

автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Підгірна 

Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - 

Київ, 2016. - 19 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (12) Стрельченко Н. С. Питання-перепити в англомовному діалогічному 

дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" 

/ Стрельченко Наталія Сергіївна; М-во освіти і науки України, Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 19 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

2017 

 (13) Антонов О. В. Комунікативні стилі персонажного мовлення: 

лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти : (на матеріалі сучас. 

америк. драми) : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" : автореф. дис. ... канд. 

філол. наук / Антонов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2017. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

(14) Кхеліл О. І. Складнопідрядне речення з підрядним умови в 

середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти : автореф. 

дис. ... канд. філол. наук :[ спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Кхеліл Олеся 

Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - 

Київ, 2017. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 17. 
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2018 

 (15) Лавренчук Я. Ю. Орфоепічна та орфофонічна варіативність 

англійського мовлення британців, американців і канадійців : (експерим.-

фонет. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Лавренчук Ярослав Юрійович ; М-во освіти і науки 

України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2018. - 20 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 

16-17. 

 

(16) Миклаш Л. Т. Структурно-семантичні параметри англомовної 

терміносистеми лісового господарства : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Миклаш Леся Теодорівна ; М-во освіти і 

науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2018. - 20 с. : табл.  - 

Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (17) Стрельченко К. С. Номінативний простір Mystery: лінгвокогнітивний та 

лінгвосеміотичний аспекти : (на матеріалі англомов. худож. творів ХХ-ХХІ 

ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Стрельченко Ксенія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. 

Бориса Грінченка. - Київ, 2018. - 20 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 17-18. 

 

(18) Томахів М. В. Просодичні засоби мовленнєвого впливу в сучасному 

англомовному науковому дискурсі : (експерим.-фонет. дослідж. на матеріалі 

відеолекцій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Томахів Марта Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2018. - 19 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 16. 

 

(19) Чумак Л. М. Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі 

початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти : автореф. 

дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Чумак Людмила 

Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - 

Київ, 2018. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

(20) Юровських К. А. Комунікативна ситуація непорозуміння в сучасному 

англомовному діалогічному дискурсі: соціокогнітивний та прагматичний 

аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Юровських Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. - Київ, 2018. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 17-18. 

2019 

 (21) Андрущенко І. О.  Просодичні характеристики публічного мовлення 

акцентуйованих особистостей : (експерим.-фонет. дослідж. на матеріалі англ. 

мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Андрущенко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. - Київ, 2019. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 
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Господарче право, господарчо-процесуальне право: спец. 12.00.04  

2013 

(22) Владиченко О. О. Правове регулювання реалізації вугільної продукції : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. 

право" / Владиченко Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т екон.-

прав. досліджень. - Донецьк, 2013. - 18 с.  - Бібліогр.: с. 14-15.  

 

Диференціальні рівняння: спец. 01.01.02  

2013 

 (23) Любима О. Є. Метод Ньютона-Канторовича в теорії автономних 

крайових задач : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 

"Диференціальні рівняння" / Любима Ольга Євгенівна ; М-во освіти і науки 

України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2013. - 20 с.  - 

Бібліогр.: с. 16-18. 

 

Дошкільна педагогіка: спец.  13.00.08  

2013 

(24) Савченко М. В. Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного 

віку в ігровій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 

"Дошкіл. педагогіка" / Савченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки 

України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2014. - 20 

с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

  

(25) Стаєнна О. О. Виховання громадянських якостей у дітей старшого 

дошкільного віку на традиціях рідного краю : автореф. дис. ... канд. пед. наук 

: [спец.] 13.00.08 "Дошкіл. педагогіка" / Стаєнна Олена Олександрівна ; Ін-т 

проблем виховання АПН України. - Київ, 2013. - 19 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

Економіка та управління  національним господарством: спец. 08.00.03  

2011 рік 

 (26) Мамченко К. Ю. Підвищення рівня конкурентоспроможності вугільної 

промисловості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мамченко Катерина Юріївна ; М-во 

освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2011. - 20 с. : іл.  - 

Бібліогр.: с. 15-17.  

 

Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності): спец. 08.00.04  

2011 

 (27) Омельченко С. М. Управління людським капіталом промислового 

підприємства в умовах інноваційного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами (за видами екон. 

діяльності)" / Омельченко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". - 

Маріуполь, 2011. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 16-17.  
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2014 

 (28) Рудь  Ю. М. Формування системи соціального управління персоналом 

підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 

та упр. підприємствами (за видами екон. діяльності)" / Рудь Юлія Миколаївна 

; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. 

Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 21 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 18-19. 

 

Загальна педагогіка та історія педагогіки: спец. 13.00.01  

2012 рік 

 (29) Дьоміна В. В. Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній 

спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Дьоміна Вікторія 

Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Мелітопол. 

держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь, 2012. - 20 с.  - 

Бібліогр.: с. 17. 

 

 (30) Лимарєва Ю. М. Реалізація принципу свідомості у навчанні студентів 

вищих навчальних закладів України (друга половина ХІХ століття) : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" 

/ Лимарєва Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь, 2012. - 20 с.  - 

Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (31) Решетова І. А. Організаційно-педагогічна діяльність Вчених рад 

вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів другої половини ХХ 

ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Решетова Ірина Анатоліївна; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - 

Луганськ, 2012. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 15-16. 

 

 (32) Чередник О. В. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів 

у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ 

століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка 

та історія педагогіки" / Чередник Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 

Харків, 2012. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 15-17. 

2014  

 (33) Лях О. В. Інтернаціональне виховання старшокласників у 

загальноосвітніх школах України у 60-80-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лях 

Оксана В'ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. 

Г. С. Сковороди. - Харків, 2014. - 19 с.  - Бібліогр.: с. 14-16. 

2015 

 (34) Пучко А. О. Особливості диференційованого навчання старших учнів у 

сучасних вальдорфських школах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук 
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: [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пучко Анна 

Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. 

Богдана Хмельницького. - Мелітополь, 2015. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

2016 

(35) Черкашина Л. А. Трудове виховання учнів 5-9 класів у позашкільних 

закладах еколого-натуралістичного профілю в Україні (друга половина ХХ - 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Черкашина Людмила Анатоліївна; М-во 

освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. - Мелітополь, 2016. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 16. 

 

Загальна психологія, історія психології: спец.  19.00.01  

2013 

 (36) Мілінчук В. І. Психологічні особливості мовленнєвої діяльності 

пацієнтів після інсульту : автореф. дис. ... канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Мілінчук Володимир Ігорович ; М-во 

освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2013. - 20 

с. : табл.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

2016 

 (37) Некрут Т. В. Глибинне пізнання особистісних протиріч студентів з 

обмеженими функціональними можливостями : автореф. дис. ... канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Некрут Тетяна 

Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвр. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. - Луцьк, 2016. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 
 

Загальне мовознавство: спец. 10.02.15  

2011 

 (38) Блинова І. А. Взаємодія мовленнєвих форм у художньому прозовому 

дискурсі : (на матеріалі англ., укр. та фр. мов) : автореф. дис. ... канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Блинова Ірина Анатоліївна ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - 

20 с.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (39) Жарикова М. В. Номінаційні процеси та міжмовна взаємодія в 

полілінгвальній ойконімії пізнього походження : автореф. дис. ... канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Жарикова Марина 

Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ;  Донец. нац. 

ун-т. - Донецьк, 2011. - 19 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

(40) Жигоренко І. Ю. Концепт кохання в сучасному німецькомовному й 

українському художньому тексті: лінгвокогнітивні та функціональні 

особистості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. 

мовознавство" / Жигоренко Ірина Юріївна ; ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України ;  Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 

2011. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 
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 (41) Кантур К. О. Антропосемічні евфемізми та їх функціонально-

прагматичні особливості : (на матеріалі англ., фр., укр. та рос. мов) : автореф. 

дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Кантур 

Кирило Олександрович ; ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ;   

Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2011. - 21 с.  - 

Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (42) Маркіна М. Г. Функціональний опис невихідних текстів : (на матеріалі 

текстів-перекладів і текстів-переказів) : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" : 

автореф. дис. ... канд. філол. наук / Маркіна Марія Геннадіївна; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - 20 с. : 

табл.  - Бібліогр.: с. 17-18. 

 

 (43) Марковська А. В. Прагмалінгвістичні особистості фразеологізмів 

сучасної німецькомовної та україномовної преси : автореф. дис. ... канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Марковська Антоніна 

В'ячеславівна ; ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ;  

Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2011. - 20 с.  - 

Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (44) Мигович І. В. Етнолінгвістичні закономірності функціонування 

концепту ІНТИМНІСТЬ у різносистемних мовах : (на матеріалі укр., англ., 

італ. мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. 

мовознавство" / Мигович Ірина Вікторівна; ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 18. 

 

 (45) Саламатіна О. О. Мовленнєвий жанр "інтерв'ю" в сучасній 

німецькомовній та україномовній пресі: функціональні та прагматичні ознаки 

: автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 

Саламатіна Ольга Олександрівна ; ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України ;  Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2011. - 

20 с. - Бібліогр.: с. 8.  

 

 (46) Сивокінь Г. В. Просодичні засоби актуалізації епістомічної модальності 

в науково-популярному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.15 "Заг. мовознавство" / Сивокінь Ганна Володимирівна; ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України ;  Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського. - Одеса, 2011. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (47) Чікібаєв А. Г. Прецедентні феномени в структурі мовної особистості 

студента-філолога (на матеріалі англ., фр., укр. та рос. мов) : автореф. дис. ... 

канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Чікібаєв Аркадій 

Геннадійович ; ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ;  Донец. нац. 

ун-т. - Донецьк, 2011. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 15-17.  
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 (48) Шутова О. О. Повчальний дискурс: комунікативно-прагматичні та 

жанрові особливості : (на матеріалі укр., рос., англ. та фр. фольклорних 

дидактичних текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 

"Заг. мовознавство" / Шутова Ольга Олександрівна ;  М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України ;  Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - 20 с.  - 

Бібліогр.: с. 16-18. 

2013 

 (49) Баланаєва О. В. Лексико-семантична, словотворча і синтаксична 

структура сучасної юридичної терміносистеми : (на матеріалі рос., укр., нім. 

термінологій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. 

мовознавство" / Баланаєва Оксана Василівна ; ; М-во освіти і науки України 

Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (50) Волошина О. В. Концепти ПРАВДА, ІСТИНА в українськомовній, 

англійськомовній та грецькомовній картинах світу : автореф. дис. ... канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Волошина Ольга 

Володимирівна ;  М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 

2013. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 15-17. 

 

 (51) Гайдаржий К. А. Інтеграційне та диференційне в дериваційному 

аналітизмі: функціонально-зіставний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Гайдаржий Катерина Аркадіївна ; 

М-во освіти і науки України, ДЗ "Південноукр. нац. пед ун-т ім. К. Д. 

Ушинського". - Одеса, 2013. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (52) Головань Е. О. Номінація множинних об'єктів в українській, російській 

та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 

"Заг. мовознавство" / Головань Ельвіра Олександрівна ; М-во освіти і науки 

України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 15-17. 

 

 (53) Корнєва С. Є. Концепт МЕНТАЛІТЕТ/МЕНТАЛЬНІСТЬ в англійській, 

французькій та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.15 "Заг. мовознавство" / Корнєва Світлана Євгеніївна ; М-во освіти і 

науки України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 

17-18. 

 

 (54) Сидоренко О. М. Номінаційні процеси в полілінгвальній ергонімії 

Донеччини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. 

мовознавство" / Сидоренко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 20 с. : ілюстр., табл.  - 

Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (55) Старченко О. А. Термінологія виборчого процесу й виборчих процедур : 

(на матеріалі англ. та укр. мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 
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10.02.15 "Заг. мовознавство" / Старченко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і 

науки України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 

15-17. 

2014 

 (56) Кислухіна М. В. Терміносистема сільськогосподарської та ґрунтової 

мікробіології : (на матеріалі англ., укр. та рос. мов) : автореф. дис. ... канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Кислухіна Марина 

Вікторівна; М-во освіти  і науки України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 

20 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (57) Ніколайчук А. С. Паратаксис і гіпотаксис у складному реченні: історія 

вивчення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. 

мовознавство" / Ніколайчук Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, 

Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (58) Патен І. М. Фраземи зі значенням руху: семантико-ідеографічний та 

лінгвокультурологічний підхід : (на матеріалі укр., рос., пол. та англ. мов) : 

автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 

Патен Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2014. - 20 с.  - 

Бібліогр.: с. 16-17. 

2015 

 (59) Головньова-Коппа О. О. Просодичні особливості ділових переговорів в 

українській та англійських мовах : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. 

дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Головньова-

Коппа Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20 с. : іл., 

табл.  - Бібліогр.: с. 18-19. 

 

 (60) Ладиненко А. П. Лінгво-інтерпретаційні та функціональні особливості 

іншомовних включень у художньому тексті : автореф. дис. ... канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Ладиненко Альбіна Павлівна ; М-

во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського". - Одеса, 2015. - 20,[1] с., включ. обкл. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 

16-18. 

 

 (61) Шапран Н. В. Семантико-когнітивна структура концепту ЗАЗДРІСТЬ у 

лінгвокультурному висвітленні : (на матеріалі англ., нім. та укр. мов) : [спец.] 

10.02.15 "Заг. мовознавство" : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Шапран 

Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20 с. : 

табл.  - Бібліогр.: с. 17. 
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Історія філософії :спец. 09.00.05  

2013 рік 

 (62) Ковнєров О. О. Проблема справедливості в російській філософії кінця 

ХІХ - початку ХХ століття (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... 

канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Ковнєров 

Олександр Олександрович; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-

т ім. О. Гончара. - Дніпропетровськ, 2013. - 16 с.  - Бібліогр.: с. 13. 

2018 

 (63) Іванчук В. В. Сутність та особливості формування концепту 

відчуження в екзистенціальній та неомарксистській філософїї ХХ ст. : 

автореф. дис. ... канд. філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / 

Іванчук Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. 

ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ, 2018. - 19 с.  - Бібліогр.: с. 16. 

 

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство: спец. 27.00.03  

2016 

 (64) Кучерова О. М. Шкільна бібліотека у формуванні освітньо - 

комунікаційного простору України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство" / Кучерова Ольга Миколаївна ; М-во культури України, 

Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2016. - 21 с.  - Бібліогр.: с. 15-18. 

 

Корекційна педагогіка: спец. 13.00.03  

 

2011 

 (65) Подгаєцький А. В. Розвиток адаптивної фізичної культури в системі 

навчання та виховання дітей з вадами зору в Україні : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Подгаєцький Андрій 

Валерійович ;  М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2011. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-18.  

2018 

 (66) Роменська Т. Г.  Формування соціально-побутових навичок у дітей 

дошкільного віку із дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Роменська Тамара 

Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології 

ім. Миколи Ярмаченка. - Київ, 2018. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 15-18. 
 

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність: спец. 12.00.09  

2011 

 (67) Карпов О. Н. Використання можливостей міжнародних поліцейських 

організацій у розшуку злочинців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
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розшукова діяльність" / Карпов Олександр Никифорович ; Нац. акад. внутр. 

справ. - Київ, 2011. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

Педагогічна та вікова психологія : спец. 19.00.07 

 

2013 

 (68) Дроздова Д. С. Індивідуальні особливості архетипної символіки 

(глибинно-психологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Дроздова Діана Сергіївна ; М-во 

освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2013. - 20 с. : іл.  - 

Бібліогр.: с. 16-17 

 

 (69) Іванова Н. О. Психодіагностика мазохізму у процесі глибинного 

пізнання психіки майбутнім психологом : автореф. дис. ... канд. психол. наук 

: [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Іванова Наталія Олександрівна ; 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". - Івано-Франківськ, 2018. - 22 с., включ. обкл. : табл.  - Бібліогр.: 

с. 17-18. 
 

Перекладознавство:  спец. 10.02.16 

2011 

 (70) Касяненко Д. С. Особливості перекладу та лексичної гармонізації 

законодавчих актів ЄС в контексті євроінтеграції України : автореф. дис. ... 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Касяненко Дар'я 

Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2011. - 16 с.  - Бібліогр.: с. 13. 

 

 (71) Потапова А. Є. Відтворення стилістичних засобів у перекладі дитячої 

художньої літератури : (на матеріалі укр., нім. та рос. пер. творів Дж. К. 

Ролінг) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 

"Перекладознавство" / Потапова Анна Євгенівна ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України,  ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського". - Одеса, 2011. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 18. 

2012 

 (72) Бідна Т. О. Реалізація концептів ЖІНКА та ЧОЛОВІК в оригіналі та 

перекладах художнього тексту : (на матеріалі пер. романів М. Мітчел "Gone 

with the Wind" і Дж. Голсуорсі "The Forsyte Saga") : [спец.] 10.02.16 

"Перекладознавство" : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Бідна Тетяна 

Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украни, Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2012. - 20 с.  - 

Бібліогр.: с. 16-17. 

(73) Сопилюк Н. М. Лінгвокультурна адаптація психологічної прози М. 

Пруста в українському художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Сопилюк Наталія Михайлівна ; 

М-во освіти і науки, молоді та спорту Украни,, ДЗ "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2012. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 15-16. 
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2013 

 (74) Плетенецька Ю. М. Малий синтаксис сучасного англомовного відеоряду 

та його відтворення українською мовою : (на матеріалі худож. фільмів США) 

: автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / 

Плетенецька Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одесса, 2013. - 20 с. : іл.  

- Бібліогр.: с. 17-18. 

2014 

 (75) Іваненко Я. А. Функціональна специфіка доперекладацького аналізу 

тексту сучасних німецькомовних новел : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Іваненко Ярослава Андріївна ; М-во 

освіти і науки України, ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського". - Одеса, 2014. - 18 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 14-15. 
 

Порівняльно - історичне і типологічне мовознавство: спец. 10.02.17 

2014 

 (76) Лихошерстова М. Ю. Функціонально-семантичне поле темпоральності в 

арабській і українськиій мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Лихошерстова Марія 

Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2014. 

- 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 17-18. 

2016 

 (77) Гольцова М. Г. Виведення імплікатур в англійській та українській 

мовах: логіко-прагматичний та контрастивний аспекти : автореф. дис. ... 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / 

Гольцова Маріанна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. 

лінгіст. ун-т. - Київ, 2016. - 23 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 19-20. 
 

Романські мови: спец. 10.02.05 

2014 

 (78) Лисюченко М. К. Лінгвокогнітивні засоби творення образу жінки-

політика у сучасній французькій пресі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Лисюченко Марина Костянтинівна ; М-во 

освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2014. - 19 с. : іл., табл.  

- Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (79) Шевченко А. С. Семантико-когнітивна структура концептів 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ і БЕЗЗАКОННЯ : (на матеріалі іспаномов. тексту Біблії) 

: [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" : автореф. дис. ... канд. філол. наук / 

Шевченко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. 

ун-т. - Київ, 2014. - 19 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

2015 

 (80) Тучкова О. О. Гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому 

автобіографічному романі: композиційно-наративний та стилістико-

прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 
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"Роман. мови" / Тучкова Олена Олександрівна. ; М-во освіти і науки України, 

Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2015. - 19 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

2017 

 (81) Кульбіда Д. П. Англіцизми в іспанському мас-медійному туристичному 

дискурсі: структура, семантика, функції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Кульбіда Діана Петрівна ; М-во освіти і 

науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2017. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-

17. 

2018 

 (82) Куранда В. В. Пропозиційно-семантична організація лексико-

словотвірних гнізд з вершиною ТВАРИНА та РОСЛИНА в італійській мові : 

автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Куранда 

Віталіна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-

т. - Київ, 2018. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 17. 
 

Російська література: спец. 10.01.02 

2016 

 (83) Мельничук І. М. Образи іноземців у творчості Ф. М. Достоєвського в 

контексті його "грунтівницьких" ідей : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.02 "Рос. література" / Мельничук Ірина Миколаївна ; М-во 

освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 

18 с.  - Бібліогр.: с. 14-16. 
 

 Російська мова: спец. 10.02.02 

2011 

 (84) Камишнікова Я. С. Субстантивати в поезії О. Блока : автореф. дис. ... 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Камишнікова Яна Сергіївна ; 

М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. 

Сковороди. - Харків, 2011. - 18 с.  - Бібліогр.: с. 15-16. 

 

Соціальна педагогіка: спец. 13.00.05 

2012 

 (85) Віцукаєва К. М. Підготовка майбутнього соціального педагога як 

суб'єкта професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.05 "Соц. педагогіка" / Віцукаєва Катерина Михайлівна ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України,  ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2012. - 21 с.  - 

Бібліогр.: с. 17-18. 

 

 (86) Клопота О. А. Соціально-педагогічні умови інтеграції старшокласників 

з вадами зору у соціум : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 

"Соц. педагогіка" / Клопота Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України,  ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2012. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-

17. 
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 (87) Мурашкевич О. А. Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді з профілактики вживання психоактивних речовин підлітками : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Мурашкевич Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2012. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 15-17. 

 

 (88) Перейма В. В. Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді з розвитку соціальної активності дезадаптованих підлітків : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Перейма 

Володимир Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2012. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 15-17. 

 

 (89) Сургова С. Ю. Формування готовності до превентивної діяльності 

майбутніх соціальних працівників у вищому навчальному закладі : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сургова Світлана 

Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ ДДПУ. - 

Слов'янськ, 2012. - 19 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 15-17. 

2013 

 (90) Григоренко Г. В. Формування здоров'ятворчої компетентності підлітка в 

соціально-педагогічній діяльності загальноосвітнього навчального закладу : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Григоренко Григорій Валерійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 19 с.  - Бібліогр.: с. 15-17. 

 

 (91) Ігнатенко К. В. Соціально-педагогічні умови підготовки прийомних 

батьків до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавленних батьківського 

піклування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Ігнатенко Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки 

України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 15-18. 

 

 (92) Ларіонова Н. Б. Формування професійної готовності майбутніх 

соціальних педагогів у процесі навчальних практик : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Ларіонова Наталія Борисівна ; 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 20 c. : іл.  - 

Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (93) Макаренко А. В. Соціально-педагогічна профілактика девіацій 

соціального здоров'я учнів загальноосвітньої школи-інтернату : автореф. дис. 

... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Макаренко Андрій 

Вікторович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 

20 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (94) Манохіна І. В. Формування у майбутніх соціальних педагогів готовності 

до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 
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педагогіка" / Манохіна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 15-17. 

 

 (95) Ніколенко Л. М. Формування лідерських якостей особистості у 

діяльності студентських громадських об'єднань : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Ніколенко Людмила Миколаївна ; 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 20 с. : іл.  - 

Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (96) Петровська К. В. Формування суспільно-нормативної поведінки 

учнівської молоді в творчих неформальних об'єднаннях : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Петровська Катерина 

Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 

2013. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 15-18. 

 

 (97) Пігіда В. М. Взаємодія соціальних служб та загальноосвітніх 

навчальних закладів у здійсненні соціально-педагогічної підтримки дітей 

трудових мігрантів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Пігіда Віра Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (98) Сизоненко І. Г. Правова соціалізація дітей-сиріт підліткового віку в 

загальноосвітній школі-інтернаті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сизоненко Ірина Геннадіївна ;  М-во освіти і 

науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 16-

18. 

 

 (99) Султанова Н. В. Педагогічні умови формування етичної компетентності 

майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.05 "Соц. педагогіка" / Султанова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 20 с.  - 

Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (100) Сьомкіна І. С. Організаційно-педагогічні умови роботи з 

неблагополучними сім'ями Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Сьомкіна Інна Сергіївна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,  

ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 15-17. 

 

 (101) Тарасенко Н. В. Формування здорового способу життя підлітків 

засобами соціальної вуличної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Тарасенко Неллі Вікторівна ; М-во освіти 

і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 19 с.  - Бібліогр.: с. 14-16. 
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 (102) Швець Т. М. Розвиток системи пенітенціарних закладів для 

неповнолітніх в Україні (20-ті - 30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Швець Тетяна Михайлівна ; М-во 

освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 

16-17. 

 

 (103) Шпиг Н. О. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до 

діяльності в громадських організаціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Шпиг Наталія Олександрівна ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2013. - 

20 с.  - Бібліогр.: с. 15-18. 

2014 

 (104) Андреєва М. О. Розвиток соціальної компетентності студентів з 

особливими потребами у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Андреєва Марія Олександрівна 

; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 20 с. : іл.  - 

Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (105) Богомолова М. Ю. Профілактика делінкветної поведінки підлітків у 

взаємодії соціальних інструкцій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.05 "Соц. педагогіка" / Богомолова Марина Юріївна ; М-во освіти і 

науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 17. 

 

( 106) Гніда Т. Б. Соціально-педагогічна корекція особистісних вад 

важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Гніда Тетяна Борисівна ; М-во 

освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 

16-17. 

 

 (107) Другов М. С. Організаційно-педагогічна діяльність центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді з формування здорового способу життя : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Другов 

Михаіл Сергійович; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 

2014. - 20 с.  - Бібліогр.: 16-17. 

 

  (108) Корецька Л. О. Становлення та функціонування соціальних інституцій 

в умовах освітньо-виховного простору Півдня України (друга половина ХІХ - 

початок ХХ століть) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Корецька Любов Олександрівна ; М-во освіти і науки України, 

ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 17-18. 

 

 (109) Леонова В. І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до 

професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Леонова Вероніка 
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Іванівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 20 

с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (110) Литвинова Н. А. Соціально-педагогічна профілактика вживання 

наркотичних речовин підлітками групи ризику : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Литвинова Наталія Анатоліївна ; М-

во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 20 с. : іл.  - 

Бібліогр.: с. 15-17. 

 

 (111) Островська Н. О. Формування усвідомленого батьківства молоді в 

діяльності територіальної громади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.05 "Соц. педагогіка" / Островська Наталія Олександрівна ; М-во освіти 

і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 

15-17. 

 

 (112) Пліско Є. Ю. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків, схильних 

до агресивної поведінки, в умовах реабілітаційного центру : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Пліско Євген Юрійович ; 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 20 с.  - 

Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (113) Пономаренко Л. І. Розвиток педагогічної компетентності батьків-

вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-

педагогічного супроводу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 

"Соц. педагогіка" / Пономаренко Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки 

України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 15-17. 

 

 (114) Терновець О. М. Професійна діяльність соціального педагога 

загальноосвітньої школи з профілактики соціального сирітства : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Терновець Олеся 

Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 

20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 17-18. 

2015 

 (115) Гордєєва К. С. Формування професійних цінностей майбутніх 

соціальних педагогів у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Гордєєва Катерина Сергіївна ; М-во 

освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2015. - 18 с.  - Бібліогр.: с. 

15-16. 

 

 (116) Лоза Т. В. Підготовка старших підлітків до самостійного життя в 

умовах дитячого будинку сімейного типу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Лоза Тетяна Володимирівна ; М-во освіти 

і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2015. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 

15-18. 
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 (117) Махоткіна Л. Б. Педагогічний супровід дітей-сиріт у новому соціально-

виховному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 

"Соц. педагогіка" / Махоткіна Ліна Борисівна ; М-во освіти і науки України, 

ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2015. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (118) Степаненко В. І. Профілактика асоціального впливу релігійних культів 

на підлітків у соціально-педагогічному середовищі : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Степаненко Вікторія Іванівна ; 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2015. - 20 с.  - 

Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (119) Сторож В. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до 

використання соціономічних технологій у професійній діяльності : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сторож Вікторія 

Василівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2015. - 

20 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (120) Ябурова О. В. Соціально-педагогічне забезпечення міжкультурної 

комунікації українських та іноземних студентів : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Ябурова Олена  Володимирівна ; 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2015. - 18 с.  - 

Бібліогр.: с. 14-16. 

2016  

 (121) Алєко О. А. Формування первинного соціального досвіду дитини у 

процесі взаємодії суспільного і родинного виховання : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Алєко Оксана Анатоліївна ; М-

во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2016. - 20 с. : табл.  - 

Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (122) Василенко О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до 

використання здоров'язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Василенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - 

Слов'янськ, 2016. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 15-18. 

 

 (123) Гавриш О. Г. Система роботи соціального педагога у школах 

Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Гавриш Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

ДДПУ. - Слов'янськ, 2016. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (124) Кахіані Ю. В. Підготовка майбутнього соціального педагога до роботи 

в закладах інтернатного типу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.05 "Соц. педагогіка" / Кахіані Юлія Володимирівна ; М-во освіти і 

науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2016. - 19 с.  - Бібліогр.: с. 15-17. 
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 (125) Рябкина Л. М. Соціально-виховна діяльність шкіл-інтернатів першої 

половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 

"Соц. педагогіка" / Рябкина Лідія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, 

ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2016. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (126) Сєчка С. В. Соціалізація молоді в студентських громадських 

організаціях та об'єднаннях (60-80-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка"  / Сєчка Світлана 

Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 

2016. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (127) Тургенєва А. О. Формування соціально активної позиції учнів у 

позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Тургенєва Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

ДДПУ. - Слов'янськ, 2016. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 14-17. 

 

 (128) Хващевська О. О. Соціалізація учнів в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів сільської місцевості України (друга половина ХХ 

століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" 

/ Хващевська Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

ДДПУ. - Слов'янськ, 2016. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (129) Шеплякова І. О. Формування деонтологічної культури майбутнього 

соціального педагога в соціально-виховному середовищі вищого навчального 

закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Шеплякова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. 

- Слов'янськ, 2016. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 15-18. 

 

 (130) Шулик Т. В. Соціально-педагогічна профілактика адиктивної 

поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Шулик 

Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 

2016. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

2017 

 (131) Курінний Я. В. Первинна економічна соціалізація дітей 5-6-річного 

віку у дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Курінний Ян Віталійович ; М-во освіти і 

науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2017. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 

16-17. 

 

 (132) Олійник В. О. Соціально-педагогічна профілактика жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Олійник 
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Владислава Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - 

Слов'янськ, 2017. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (133) Парфенюк В. О. Педагогічні умови професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. 

... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Парфенюк Вікторія 

Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 

2017. - 20 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (134) Сосюра М. О. Формування соціальної суб'єктності неповнолітніх у 

центрах реабілітації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Сосюра Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України,  

ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2017. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 17-18. 

 

 (135) Чусова О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Чусова Ольга Миколаївна ; М-во 

освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2017. - 20 с. : іл., табл.  - 

Бібліогр.: с. 16-17. 

2018 

 (136) Анголенко В. В. Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до 

здійснення соціально-педагогічного супроводу неповнолітніх, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Анголенко Валентина Володимирівна ; М-

во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2018. - 20 с. : табл.  - 

Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (137) Брусенко А. С. Формування культури самопрезентації майбутніх 

соціальних педагогів засобами соціального театру у позааудиторній роботі : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Брусенко 

Аліна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 

2018. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (138) Данілова Л. В. Соціально-педагогічні умови формування почуття 

милосердя в студентської молоді у процесі благодійної діяльності : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Данілова Лариса 

Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 

2018. - 19 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 15-16. 

 

 (139) Черних О. О. Соціально-педагогічний супровід формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 

"Соц. педагогіка" / Черних Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки 

України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2018. - 20 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 16-

17. 
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2019 

 (140) Гейтенко В. В. Педагогічний супровід соціалізації старшокласників у 

середовищі неформальних молодіжних організацій : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Гейтенко Владислав 

Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 

2019. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

2020 

 (141) Грибоєдова Т. О. Соціальна адаптація молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя : дис. ... канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Грибоєдова Тетяна Олександрівна ; 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2020. - 19 с. : табл.  - 

Бібліогр.: с. 15-16. 
 

 (142) Шевченко Т. Ю. Формування гендерної компетентності батьків-

вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціального 

супроводу : автореф. дис. ... канд пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Шевченко Тетяна Юріївна; М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

ДДПУ. - Слов'янськ, 2020. - 19 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 15-16. 
 

Соціальна філософія та філософія історії:спец. 09.00.03  

2020 

 (143) Петренко М. О. Ідея гідності людини в модерному та постмодерному 

соціальних проектах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Петренко Максим Олегович ; М-во 

освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2020. - 19 с.  - Бібліогр.: с. 

15-16. 
 

Спеціальна психологія: спец. 19.00.08 

2013 

 (144) Костенко Т. М. Особливості формування пізнавальної активності у 

слабозорих дошкільників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.08 "Спец. психологія" / Костенко Тетяна Миколаївна ; НАПН України, 

Ін-т спец. педагогіки. - Київ, 2013. - 18 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 16-17  

 

 (145) Прокопенко О. А. Психологічні особливості емоційно-вольової 

саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю : автореф. дис. ... канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Прокопенко Ольга 

Анатоліївна ;  НАПН України,  Ін-т спец. педагогіки. - Київ, 2013. - 19 с. : іл.  

- Бібліогр.: с. 15-17. 

2017 

 (146) Макарчук Л. О. Психологічні особливості опанувальної поведінки 

підлітків з порушеннями розумового розвитку : автореф. дис. ... канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Макарчук Людмила Олексіївна ;  

НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. - Київ, 2017. - 22 с. : іл., табл.  - 

Бібліогр.: с. 18-19. 
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Теорія і методика виховання: спец. 13.00.07 

2014 

 (147) Чепіга І. В. Виховання громадянськості старших підлітків у шкільних 

об'єднаннях за інтересами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Чепіга Ігор Віталійович ; М-во освіти і науки 

України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ, 2014. - 20 с. : 

табл.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

2016 

 (148) Золотарьова О. В. Формування ціннісних орієнтацій студентів у 

процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Золотарьова Олена В'ячеславівна ; М-во освіти і науки України, ДЗ "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Старобільск, 2016. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: 

с. 16-17. 

2018 

 (149) Махновський С. С. Формування лідерської позиції студентів в 

освітньому середовищі класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Махновський Сергій 

Сергійович ; М-во освіти і науки України, ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". - Старобільск, 2018. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

Теорія і методика професіональної освіти: спец. 13.00.04 

2014 

 (150) Безрученков Ю. В. Формування професійної культури майбутніх 

фахівців сфери ресторанного господарства у вищому навчальному закладі : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Безрученков Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, 

ЛНУ ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2014. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (151) Калько І. В. Формування гендерної культури студентської молоді в 

процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Калько Ірина 

Василівна  ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 

20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 15-18. 

 

 (152) Коваленко С. О. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до 

формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів ценнісного 

ставлення до праці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

і методика проф. освіти" / Коваленко Сергій Олегович ; М-во освіти і науки 

України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 16-17. 

 

 (153) Корж О. Ю. Формування професійно значущих якостей майбутніх 

лікарів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. 

... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Корж 
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Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 

2014. - 19 с.  - Бібліогр.: с. 14-16. 

 

 (154) Мартиненко С. А. Формування фахової компетентності майбутніх 

техніків-механіків у процесі вивчення дисциплін фізико-математичного 

циклу в авіаційному коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мартиненко Світлана Андріївна ; 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 20 с. : іл.  - 

Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (155) Смірнова Я. В. Розвиток професійної рефлексії вихователя 

дошкільного навчального закладу в системі післядипломної педагогічної 

освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Смірнова Яна Василівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

ДДПУ. - Слов'янськ, 2014. - 18 с.  - Бібліогр.: с. 15-16. 

2015 

 (156) Білоус Т. Л. Формування професійної готовності до роботи в 

екстремальних умовах у майбутніх працівників органів внутрішніх справ 

України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Білоус Тетяна Львівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

ДДПУ. - Слов'янськ, 2015. - 21 с., включ. обкл. : табл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (157) Гончаренко О. В. Підготовка форматорів до роботи в системі 

підвищення кваліфікації державних службовців у Франції : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Гончаренко Олена Володимирівна; М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

ДДПУ. - Слов'янськ, 2015. - 20 с.  - Бібліогр.: с. 17-18. 

 

 (158) Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів педагогічного 

коледжу в процесі вивченння соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Кечик Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - 

Слов'янськ, 2015. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (159) Лейко С. В. Формування математичної компетентності майбутніх 

інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лейко Світлана 

Вікторівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2015. - 

20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (160) Полякова І. В. Розвиток креативних здібностей майбутніх учителів 

початкової школи у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Полякова Ірина 

Вікторівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2015. - 

20 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 
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 (161) Попова Г. В. Формування культури управління персоналом у процесі 

фахової підготовки майбутніх менеджерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Попова Галина Василівна ; 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2015. - 20 с. : табл.  - 

Бібліогр.: с. 17-18. 

 

 (162) Ткаченко К. Г. Формування методичної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ткаченко 

Катерина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - 

Слов'янськ, 2015. - 20 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 15-17. 

2016 

 (163) Вовк Н. В. Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування 

культури споживання в учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Вовк Надія 

Валентинівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2016. 

- 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 16-18. 

 

 (164) Дмитренко К. А. Формування готовності майбутніх соціальних 

педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Дмитренко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, 

ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2016. - 20 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 15-17. 

 

 (165) Плаксін А. А. Педагогічні умови розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Плаксін Андрій 
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Теорія навчання: спец. 13.00.09 
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17. 
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Соціальна психологія; психологія соціальної роботи: спец. 19.00.05 

2014 

 (307) Пілецька Л. С. Соціально-психологічні основи професійної мобільності 

особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. 

психологія; психологія соц. роботи" / Пілецька Любомира Сидорівна ; НАН 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2014. - 40 с. : іл.  - 

Бібліогр.: с. 33-37. 

 

Спеціальна психологія: спец. 19.00.08 

 

2017 

 (308) Прохоренко Л. І. Саморегуляція навчальної діяльності школярів із 

затримкою психічного розвитку : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : [спец.] 

19.00.08 "Спец. психологія" / Прохоренко Леся Іванівна ; НАПН України, Ін-

т спец. педагогіки. - Київ, 2017. - 39 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с.: 32-36. 
 

Теорія і методика професіональної освіти: спец. 13.00.04 

 

2013 

 (309) Набока О. Г. Теорія і методика застосування професійно-орієнтованих 

технологій навчання майбутніх економістів у процесі фахової підготовки : 

автреф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Набока Ольга Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2013. - 44 с. : іл.  - Бібліогр.: с. 35-41. 
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2017 

 (310) Семеніхіна О. В. Теорія і практика формування професійної готовності 

майбутніх учителів математики до використання засобів комп'ютерної 

візуалізації математичних знань : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Семеніхіна Олена Володимирівна 

; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2017. - 39 с. : іл., 

табл.  - Бібліогр.: с. 30-36. 

 

 (311) Хижняк І. А. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до використання засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Хижняк Інна Анатоліївна ; М-во освіти і 

науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ,  2017. - 40 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 

32-37. 

 

 (312) Юр'єва К. А. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки : автореф. 

дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Юр'єва Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - 

Слов'янськ, 2017. - 40 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 31-37. 

2019 

 (313) Величко В. Є. Теоретико-методичні засади застосування вільного 

програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" ; 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в 

освіті" / Величко Владислав Євгенович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

ДДПУ. - Слов'янськ, 2019. - 40 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 33-37. 

  

 (314) Лебедик Л. В. Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи 

до проектування дидактичних систем в умовах магістратури : автореф. дис. ... 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лебедик 

Леся Вікторівна; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 

2019. - 40 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 30-37. 

2020 

  (315) Друшляк М. Г. Теорія і практика формування візуально-інформаційної 

культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої 

освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Друшляк Марина Григорівна ; М-во освіти і науки України, 

ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2020. - 40 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 31-36. 

 

 (316) Ільєнко О. Л Теоретико-методичні засади професійної підготовки 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у 

технічному університеті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" /. Ільєнко Олена Львівна; М-во освіти і 
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науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2020. - 40 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: 

с. 32-36. 

 

 (317) Папушина В. А. Теоретичні і методичні засади формування естетичної 

культури майбутніх учителів української мови і літератури у процесі 

професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Папушина Валентина Антонівна ; М-во 

освіти і науки України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький, 

2020. - 36 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 28-33. 

 

 (318) Рибалко П. Ф. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого 

середовища закладу загальної середньої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Рибалко Петро 

Федорович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2020. - 

40 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 33-36. 

 

 (319) Харченко І. І. Теоретико-практичні засади формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Харченко Інна Іванівна ; 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ ДДПУ. - Слов'янськ, 2020. - 40 с. : іл., 

табл.  - Бібліогр.: с. 32-36. 
 

Теорія та історія соціальних комунікацій: спец. 27.00.01 

2013 

 (320) Біличенко О. Л. Художня література в соціально-комунікаційній 

структурі суспільства : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 

27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Біличенко Ольга Леонідівна ; 

М-во освіти і науки України, Класичний приват. ун-т. - Запоріжжя, 2013. - 40 

с.  - Бібліогр.: с. 33-37. 

 

Теорія та методика навчання: спец. 13.00.02 

2011 

 (321) Волков В. Л. Теоретико-методичні засади розвитку фізичних 

здібностей студентів у системі фізичної підготовки : автореф. дис. ... д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" (фіз. культура, 

основи здоров'я) / Волков Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2011. - 42 с. : 

іл., табл.  - Бібліогр.: с. 36-39. 

2012 

 (322) Архипов О. А. Теоретико-методичні засади застосування 

біомеханічних технологій у фізичній підготовці студентів : автореф. дис. ... д-

ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" (фіз. культура, 

основи здоров'я) / Архипов Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, 
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молоді та спорту, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2012. - 38 с. : 

іл., табл.  - Бібліогр.: с. 33-36. 

 

 (323) Поташнюк І. В. Теоретичні і методичні засади застосування 

здоров'язбережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" (фіз. культура, основи здоров'я) / Поташнюк 

Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту,Нац. пед. ун-т ім. 

М. П. Драгоманова. - Київ, 2012. - 42 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 35-40. 

2013 

 (324) Васьков Ю. В. Теоретичні і методичні засади навчання фізичної 

культури учнів основної школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" (фіз. культура, основи здоров'я) / 

Васьков Юрій Вадимович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. 

П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 40 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 32-33. 

 

 (325) Грибан Г. П. Методична система фізичного виховання студентів 

аграрних університетів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" (фіз. культура, основи здоров'я) / Грибан 

Григорій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. 

Драгоманова. - Київ, 2013. - 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 

31-38. 

 

 (326) Завидівська Н. Н. Теоретико-методичні засади фундаменталізації 

фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у процесі здоров'язбережувального 

навчання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" (фіз. культура, основи здоров'я) / Завидівська Наталія 

Назарівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. 

М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 40 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 32-37. 

 

 (327) Зєня Л. Я. Система методичної підготовки майбутніх учителів до 

навчання іноземних мов учнів профільної школи : автореф. дис. ... д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання: германські мови" / Зєня 

Любов Яківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 

2013. - 52 с. : табл.  - Бібліогр.: с. 42-49. 

 

 (328) Присяжнюк С. І. Теорія і методика фізичного виховання студентів 

спеціальних медичних груп з використанням здоров'язбережувальних 

технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" (фіз. культура, основи здоров'я) / Присяжнюк Станіслав 

Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

- Київ, 2013. - 36 с. : іл., табл.  - Бібліогр.: с. 30-34. 
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Українська література: спец. 10.01.01 

2011 

 (329) Печарський А. Я. Психоаналітична парадигма української прози 

першої третини ХХ сторіччя : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Печарський Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2011. - 40 с.  

- Бібліогр.: с. 33-36. 
 

Українська  мова: спец. 10.02.01 

2011 

 (330) Беценко Т. П. Мова українських народних дум: текстово-образні 

універсалії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / 

Беценко Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2011. - 36 с. : 

табл., схема.  - Бібліогр.: с. 28-32. 

 

 (331) Голобородько К. Ю. Концептосфера мовотворчості Олександра Олеся : 

автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Голобородько 

Костянтин Юрійович ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2011. - 36 с.  - 

Бібліогр.: с. 29-33. 

 

 (332) Коч Н. В. Фауноніми у концептуальній картині світу східних слов'ян 

ХІ-XVII ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова"; 

10.02.02 "Рос. мова" / Коч Наталя Володимирівна. ; М-во освіти і науки , 

молоді та спорту, України,  Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 

36 с.  - Бібліогр.: с. 29-33. 

 

 (333) Маленко О. О. Мовно-естетична репрезентація цінностей буття в 

динаміці української поетичної творчості : автореф. дис. ... д-ра філол. наук :[ 

спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Маленко Олена Олегівна ; НАН України, Ін-т 

укр. мови. - Київ, 2011. - 36 с.  - Бібліогр.: с. 28-32. 

2012 

 (334) Кондратенко Н. В. Український модерністський і постмодерністський 

дискурс: комунікативно-прагматичний та текстово-синтаксичний аспекти : 

автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кондратенко 

Наталія Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2012. - 40 с.  - 

Бібліогр.: с. 34-37. 

 

 (335) Кравець Л. В. Динаміка концептуальної метафори в мові української 

поезії ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / 

Кравець Лариса Вікторівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2012. - 36 

с.  - Бібліогр.: с. 30-33. 

 

 (336) Попова І. С. Фундаментальні категорії синтаксису української мови у 

формально-граматичному та метамовному аспектах : автореф. дис. ... д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Попова Ірина Степанівна ; М-во 
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освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. - Чернівці, 2012. - 40 с.  - Бібліогр.: с. 34-38. 

 

 (337) Слободинська Т. С. Функціонально-семантична категорія таксису в 

українській мові : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Слободинська Тамара Степанівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - 

Київ, 2012. - 35 с.  - Бібліогр.: с. 28-32. 

2013 

 (338) Барчук В. М. Категорія темпоральності в сучасній українській 

літературній мові : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Барчук Володимир Михайлович ; НАН України, Ін-т укр. мови. - 

Київ, 2013. - 35 с.  - Бібліогр.: с. 30-32. 

 

 (339) Бибик С. П. Усна літературна мова в українській культурі повсякдення: 

комунікативно-прагматичний та нормативний аспекти : автореф. дис. ... д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Бибик Світлана Павлівна ; НАН 

України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2013. - 41 с.  - Бібліогр.: с. 35-38. 

 

 (340) Висоцький А. В. Адвербіальна синтаксична сфера в українській 

літературній мові : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Висоцький Анатолій Васильович; НАН України, Ін-т укр. мови. - 

Київ, 2013. - 36 с.  - Бібліогр.: с. 30-32. 
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Хващевська О. О. (кан. наук)      128 

Хижняк І. А. (д-р наук)                311 

Холодний О. І. (кан. наук)           221 

Христіанінова Р. О. (д-р наук)     343 

Ц 

Цюпак Ю. Ю. (кан. наук)             222 

Ч 
Чепіга І. В. (кан. наук)                 147 

Чередник О. В. (кан. наук)           32 

Черепанова С. О. (д-р наук)         346 

Черкашина Л. А. (кан. наук)        35 

Черкашина Ж. В. (кан. наук)       175 

Черних О. О. (кан. наук)              139 

Чжан Лун (кан. наук)                   176 

Чжань Цан (кан. наук)                 170 

Чікібаєв А. Г. (кан. наук)             47 

Чумак Л. М. (кан. наук)               19 

Чупрун Н. Ф. (кан. наук)             224 

Чусова О. М. (кан. наук)              135 

Ш 
Шапран Н. В. (кан. наук)             61 

Шаркань В. В. (кан. наук)            258 

Швець Т. М. (кан. наук)               102 
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Шевченко А. С. (кан. наук)         79 

Шевченко К. М. (кан. наук)         259 

Шевченко Т. Ю. (кан. наук)         142 

Шевчук О. А. (кан. наук)              206 

Шеплякова І. О. (кан. наук)          129 

Шийка С. В. (кан. наук)                277 

Шпекторенко І. В. (д-р наук)       292 

Шпиг Н. О. (кан. наук)                 103 

Штика Ю. М. (кан. наук)              195 

Шуба Л. В. (кан. наук)                  207 

Шулик Т. В. (кан. наук)                130 

Шульга Д. О. (кан. наук)              260 

Шуст Л. М. (кан. наук)                 242 

Шутова О. О. (кан. наук)             48 

Ю 
Юр'єва К. А. (д-р наук)                 312 

Юровських К. А. (кан. наук)        20 

Я 
Яблочніков С. Л. (д-р наук)          297 

Ябурова О. В. (кан. наук)             120 

Яшна О. П. (кан. наук)                  208 

 

 

                          Алфавітний покажчик спеціальностей 

 

Біотехнологія:  спец. 03.00.20 ……………………………………4 

Германські мови: спец. 10.02.04 …………………………………4 

Господарче право, господарчо-процесуальне право: 

 спец. 12.00.04 …..............................................................................7 

Державна служба: спец. 25.00.03………………………………..45 

Диференціальні рівняння: спец. 01.01.02 ………………………7 

Дошкільна педагогіка: спец.  13.00.08 ………………………….7 

Економіка та управління  національним господарством 

: спец. 08.00.03 ……………………………………………………7 

Економіка та управління підприємствами (за видами  

економічної діяльності) : спец. 08.00.04 ………………………..7, 45 

Загальна педагогіка та історія педагогіки: спец. 13.00.01 …….8, 45 

Загальна психологія, історія психології: спец.  19.00.01 ………9 

Загальне мовознавство: спец. 10.02.15 …………………………9, 45 

Інформаційно - комунікаційні технології в освіті: 

 спец. 13.00.10 …………………………………………………... 45 

Історія філософії: спец. 09.00.05 …………………………….....13, 46 

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство: 

спец. 27.00.03 ……………………………………………………13 
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Корекційна педагогіка: спец. 13.00.03 ……………………… .13, 46 

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;  

оперативно-розшукова діяльність: спец. 12.00.09 …………….13 

Медична біохімія: спец. 14.01.32…………………………………….  46 

Педагогічна та вікова психологія: спец. 19.00.07…………….14, 46 

Перекладознавство: спец. 10.02.16…………………………….14 

Порівняльно - історичне і типологічне мовознавство: 

 спец. 10.02.17………..................................................................15 

Романські мови: спец. 10.02.05……………………………… .15, 46 

Російська література: спец. 10.01.02………………………….16 

Російська мова: спец. 10.02.02…………………………………16 

Соціальна педагогіка: спец. 13.00.05……………………… …16, 47 

Соціальна психологія; психологія соціальної роботи:  

: спец. 19.00.05………………………………………………….47 

Соціальна філософія та філософія історії: спец. 09.00.03…...24 

Спеціальна психологія: спец. 19.00.08……………………… .24, 47 

Теорія і методика виховання: спец. 13.00.07…………………25 

Теорія і методика професіональної освіти: спец. 13.00.04…..25, 47 

Теорія навчання: спец. 13.00.09 ……………………………….32 

Теорія та історія соціальних комунікацій: спец. 27.00.01…….49 

Теорія та методика навчання: спец. 13.00.02………………….32, 49 

Теорія та методика управління освітою: спец. 13.00.06 ……..36 

Українська література: спец. 10.01.01…………………………36,51 

Українська  мова: спец. 10.02.01……………………………… 37, 51 

Філософія освіти: спец. 09.00.10……………………………. ...53 

Філософська антропологія, філософія культури:  

спец. 09.00.04…………………………………………………….44 

Фольклористика: спец. 10.01.07………………………………..53 
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