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ПЕРЕДМОВА
Покажчик містить інформацію про дисертації, захищені
викладачами і співробітниками ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка» у період з 2014 р. до 2020 р.
Структура покажчика: передмова, бібліографічні записи на
дисертації та автореферати.
Список містить бібліографічний запис на дисертації та
автореферати персонального автора, якщо укладачі знайшли всі
необхідні дані про документи. За їх відсутності бібліографічний
запис складався безпосередньо на документ (дисертація або
автореферат). У покажчику бібліографічні записи згруповані в
розділи за науками, в підрозділах подані дисертації на здобуття
вченого ступеня доктора і кандидата наук.
Бібліографічний запис на дисертації та автореферати
дисертацій складений у відповідності до чинних державних
стандартів України : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Система стандартів
з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ
3582:2013 «Бібіліографічний опис. Скорочення слів і
словосполучень мовою оригіналу». ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні
вимоги та правила складання».

2014 р.
На здобуття наукового ступеня доктора наук

Економічні науки
Чеботарьов В. А. Державне регулювання структурної
трансформації в харчовій та переробній промисловості [Текст] :
дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 / В. А. Чеботарьов ; Нац. акад.
наук України, Ін-т економіки пром-сті. ‒ Львів, 2013. – 350 с.
Чеботарьов В. А. Державне регулювання структурної
трансформації в харчовій та переробній промисловості [Текст] :
автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / В. А. Чеботарьов ;
Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України. – Львів, 2013. – 40 с.
Педагогічні науки
Желанова В. В. Теорія і технологія контекстного навчання
майбутніх вчителів початкових класів [Текст] : дис. … д-ра пед.
наук : 13.00.04 / В. В. Желанова ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – 620 с.
Желанова В. В. Теорія і технологія контекстного навчання
майбутніх вчителів початкових класів” [Текст] : автореф. дис. ...
д-ра пед. наук : 13.00.04 / В. В. Желанова ; Держ. заклад "Луган.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – 44 с.
Прошкін В. В. Теоретико-методичні основи інтеграції
науково-дослідної та навчальної роботи в університетській
підготовці майбутніх учителів [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук :
13.00.04 / В. В. Прошкін ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – 533 с.
Прошкін В. В. Теоретико-методичні основи інтеграції
науково-дослідної та навчальної роботи в університетській
підготовці майбутніх учителів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед.
наук : 13.00.04 / В. В. Прошкін ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – 47 с.

Роман С. В. Еколого-гуманістичні цінності у структурі
шкільної хімічної освіти : теоретико-методологічний аспект
[Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / С.В. Роман ; Держ.
заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ,
2014. – 515 с.
Роман С. В. Еколого-гуманістичні цінності у структурі
шкільної хімічної освіти: теоретико-методологічний аспект
[Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / С.В. Роман ;
Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". –
Луганськ, 2014. – 44 с.
Харченко Т. Г. Теорія і практика гуманізації сучасної
освіти у Франції [Текст] : дис …. канд. пед. наук : 13.00.01 ‒
загальна педагогіка та історія педагогіки / Т. Г. Харченко. –
Луганськ, 2014. – 549 с.
Харченко Т. Г. Теорія і практика гуманізації сучасної
освіти у Франції [Текст] : автореф. … канд. пед. наук : 13.00.01
‒ загальна педагогіка та історія педагогіки / Т. Г. Харченко. –
Луганськ, 2014. – 40 с.
Мистецтво
Сташевський А. Я. Специфіка виражальних засобів в
українській музиці для баяна (остання чверть ХХ – перше
десятиріччя ХХІ століть) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра
мистецтвознавства : 17.00.03 / А. Я. Сташевський ; Нац. муз.
акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2014. – 36 с.
Устименко-Косорич О. А. Розвиток сербської баянноакордеонної школи (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
[Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / О.А. УстименкоКосоріч ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". –
Луганськ, 2014. – 529 с.
Устименко-Косорич О. А. Розвиток сербської баянноакордеонної школи (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
[Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 /
О.А. Устименко-Косоріч ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – 47 с.

Філологічні науки
Кизилова В. В. Жанрово-стильова еволюція прози для
дітей та юнацтва другої половини ХХ століття [Текст] : дис. … дра филол. наук : 10.01.01 / В.В. Кизилова ; Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ,
2014. – 427 с.
Кизилова В. В. Жанрово-стильова еволюція прози для
дітей та юнацтва другої половини ХХ століття [Текст] : автореф.
дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література“
/ В. В. Кизилова. ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. –
40 с.

На здобуття наукового ступеня кандидата наук
Економічні науки
Пушко Р. О. Міжнародний страховий захист аграрних
підприємств за умов членства України в СОТ [Текст] : дис. …
канд. екон. наук: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини / Р. О. Пушко ; Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 200 с.
Пушко Р. О. Міжнародний страховий захист аграрних
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дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Р.О. Пушко ; Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с.
Педагогічні науки
Аніщенко Г.В. Підготовка майбутніх вихователів до
розвитку музикальності дітей дошкільного віку [Текст] : дис. …
канд. пед. наук: 13.00.04 / Г. В. Аніщенко ; Держ. закл. "Луган.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – 200 с.
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автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Г. В. Аніщенко ; ДЗ
"Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2014. – 20 c.
Андросова А. П. Методика навчання старшокласників
плавання в школах спортивного профілю. [Текст] : дис. …канд.
пед. наук: 13.00.02 / Г.А. Андросова ; Держ. закл. "Луган. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – 200 с.
Андросова А. П. Методика навчання старшокласників
плавання в школах спортивного профілю [Текст]: автореф. дис.
... канд. пед. наук : 13.00.02 / А. П. Андросова ; ДЗ "Луган. нац.
ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2014. – 20 c.
Литвинова Н. А. Соціально-педагогічна профілактика
вживання наркотичних речовин підлітками групи ризику. [Текст]
: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Н. А. Литвинова ; Держ. ВНЗ
"Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2014. – 200 с.
Литвинова Н. А. Соціально-педагогічна профілактика
вживання наркотичних речовин підлітками групи ризику
[Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 /
Н. А. Литвинова ; ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов'янськ,
2014. – 20 c.
Островська Н. О. Формування усвідомленого батьківства
молоді в діяльності територіальної громади [Текст] : автореф.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Н. О. Островська; ДВНЗ
"Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2014. – 20 c.
Островська Н. О. Формування усвідомленого батьківства
молоді в діяльності територіальної громади [Текст] : дис. ... канд.
пед. наук : спец. 13.00.05 / Н. О. Островська. – Луганськ, 2014. –
345 с.
Терновець О. М. Професійна діяльність соціального
педагога загальноосвітньої школи з профілактики соціального
сирітства [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 /
О. М. Терновець ; ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов'янськ,
2014. -‒ 20 c.
Терновець О. М. Професійна діяльність соціального
педагога загальноосвітньої школи з профілактики соціального
сирітства [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05. /
О. М. Терновець ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". –
Слов’янськ, 2014. – 200 с.
Ткачова О. О. Формування у майбутніх учителів
артистичних умінь як компонента педагогічної майстерності

[Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. О. Ткачова
; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2014. – 20 c.
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[Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. О. Ткачова ; Держ.
закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. –
200 с.
Безрученков Ю. В. Формування професійної культури
майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства у вищому
навчальному закладі [Текст] : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 /
Ю.В. Безрученков ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка". – Луганськ, 2014.– 200 с.
Безрученков Ю. В. Формування професійної культури
майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства у вищому
навчальному закладі [Текст] : автореф. … канд. пед. наук :
13.00.04 ‒ теорія і методика професійної освіти /
Ю. В. Безрученков. – Луганськ, 2014. – 20 с.
Коваленко О. В. Формування економічної культури
студентів інженерно-педагогічних спеціальностей в процесі
професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04
/ О. В. Коваленко; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". –
Луганськ, 2014. – 248 c.
Коваленко О. В. Формування економічної культури
студентів інженерно-педагогічних спеціальностей в процесі
професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. …канд. пед. наук :
13.00.04 / О. В. Коваленко; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка".
– Луганськ, 2014. – 20 c.
Психологічні науки
Анпілова Д. В. Особливості переживання психологічної
близькості у період ранньої дорослості [Текст] : дис. … канд.
псих. наук : 19.00.07 / Д. В. Анпілова ; Харк. нац. пед. ун-т
ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2014. – 200 с.
Анпілова Д. В. Особливості переживання психологічної
близькості у період ранньої дорослості [Текст] : автореф. дис. ...
канд. псих. наук : 19.00.07 / Д. В. Анпілова ; Харк. нац. пед. ун-т
ім. Г.С. Сковороди. – Харків., 2014. – 20 c.

Донець О. І. Особливості самосприйняття та
самореалізації жінок після розлучення. [Текст] : дис. …канд.
псих. наук : 19.00.05 / О. І. Донець ; Східноукр. нац. ун-т ім.
Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – 200 с.
Донець О. І. Особливості самосприйняття та
самореалізації жінок після розлучення [Текст] : автореф. дис. ...
канд. псих. наук : 19.00.05 / О. І. Донець ; Східноукр. нац. ун-т ім.
В. Даля. – Луганськ, 2014. – 20 c.
Рамзані Е. В. Педагогічні умови формування
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кредитно-модульної системи навчання [Текст] : дис. ... канд. пед.
наук : 13.00.04 / Е. В. Рамзані ; ДЗ "Луган. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2014. – 290 c.
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Фізико-математичні науки
Бондар О. О. Підмноговиди компактних операторів з
фіксованою структурою жорданових блоків [Текст] : автореф.
дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / О. О. Бондар; НАН України,
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і механіки НАН України. – Донецьк, 2014. – 180 с.
Філологічні науки
Васильєва О. О. Англійські номінації у сфері виробництва
та реклами автомобілів ХХІ століття [Текст] : дис. … канд. філол.
наук : 10.02.04 – германські мови / О. О. Васильєва. – Київ, 2014.
– 368 с.
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Волошинова М. А. Динаміка традиційної предметної
лексики в українських східнослобожанських говірках [Текст] :
дис. …. канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова /
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Воронкін О. С. Тенденції розвитку інформаційнокомунікаційних технологій навчання студентів вищих
навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ
століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 –
інформаційно-комунікаційні технології в освіті / О. С. Воронкін ;
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка”. – Старобільськ, 2016. – 497 с.
Воронкін О. С. Тенденції розвитку інформаційнокомунікаційних технологій навчання студентів вищих
навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ
століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 –
інформаційно-комунікаційні технології в освіті / О. С. Воронкін ;
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка”. – Старобільськ, 2016. – 22 с.
Зелінський
С.
С.
Формування
інформатичної
компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної
підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти / С. С. Зелінський ; ДЗ „Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка”. –
Старобільськ, 2016. – 260 с.
Зелінський
С.
С.
Формування
інформатичної
компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної
підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти / С. С. Зелінський ; ДЗ

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.
– Старобільськ, 2016. – 22 с.
Філологічні науки
Карачова Д. В. Вікторіанська біографія та її модифікації в
ХХ столітті [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 /
Д. В. Карачова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2016. – 198 c.
Карачова Д. В. Вікторіанська біографія та її модифікації в
ХХ столітті [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06
/ Д. В. Карачова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2016. – 20 c.
Поліщук О. Л. Альтернативна історія в новітньому
літературному процесі [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06
/ О. Л. Поліщук; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. –
Миколаїв, 2016. – 209 c.
Поліщук О. Л. Альтернативна історія в новітньому
літературному процесі [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол.
наук : 10.01.06 / О. Л. Поліщук ; Чорномор. держ. ун-т
ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2016. – 20 c.
Управління
Місько Н. В. Розвиток наукового тезауруса вітчизняної
теорії управління освітою (остання чверть XX – початок XXI
століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія та
методика управління освітою / Н. В. Місько ; ДЗ „Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка”. –
Старобільськ, 2016. – 321 с.
Місько Н. В. Розвиток наукового тезауруса вітчизняної
теорії управління освітою (остання чверть XX – початок XXI
століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 –
теорія та методика управління освітою / Н. В. Місько ; ДЗ
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.
– Старобільськ, 2016. – 24 с.
Історичні науки

Пилипенко В. В. Політика СРСР щодо Ірану, 1972–
1989 рр. [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 – всесвітня
історія / В. В. Пилипенко ; ДЗ „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка” ; МОН України. –
Старобільськ, 2016. – 250 с.
Пилипенко В. В. Політика СРСР щодо Ірану, 1972–
1989 рр. [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 –
всесвітня історія / В. В. Пилипенко ; ДЗ „Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка” ; МОН
України. – Старобільськ, 2016. – 20 с.
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Сергієнко А. В. Формування музично-естетичної культури
студентів мистецьких спеціальностей у позааудиторній
діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 /
А. В. Сергієнко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). –
Київ, 2015. – 282 с.
Сергієнко А. В. Формування музично-естетичної культури
студентів мистецьких спеціальностей у позааудиторній
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Міжрегіональна академія управління персоналом. – К., 2016. –
208 с.
Сорокін І. І. Формування соціальної компетентності
підлітків із девіантною поведінкою у позаурочній діяльності
загальноосвітнього навчального закладу [Текст] : автореф. дис. ...
канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / І. І.
Сорокін ; Міжрегіональна академія управління персоналом. –
Київ, 2016. – 23 с.
Федорова К. В. Формування професійно-етичних якостей
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навчального закладу [Текст] : дис ... кан. пед. наук 13.00.04. ‒
теорія і методика професійної освіти / К. В. Федорова. –
Старобільськ, 2016. – 250 с.
Федорова К. В. Формування професійно-етичних якостей
майбутніх лікарів у виховному просторі вищого медичного
навчального закладу [Текст] : автореф. ... кан. пед. наук 13.00.04.
‒ теорія і методика професійної освіти / К. В. Федорова. –
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соціальна педагогіка / Ю. І. Чернецька ; ДЗ „Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка”. –
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Управління
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– 18 с.
Філологічні науки
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Чемериса [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 /
Т. О. Антоненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. –
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