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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 баянно-
акордеонної школи (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) 
[Текст] :  дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / О.А. Устименко-
Косоріч ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – 
Луганськ, 2014. – 529 с. 

 

Устименко-Косорич О. А. Розвиток сербської баянно-
акордеонної 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. … д-
ра 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 
підприємств за умов членства України в СОТ [Текст] : автореф. 
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. 

Аніщенко Г. В. Підготовка майбутніх вихователів до 
розвитку музикальності дітей дошкільного віку [Текст] : 



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.  

Ткачова О. О. Формування у майбутніх учителів 
артистичних умінь як компонента педагогічної майстерності. 
[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 
психологічної компетентності майбутнього вчителя в умовах 
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. 

Рамзані Е. В. Педагогічні умови формування 
психологічної компетентності майбутнього вчителя в умовах 
кредитно-модульної системи навчання [Текст] : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.04 / Е. В. Рамзані ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка". – Луганськ, 2014. – 20 c. 

 

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, 
Ін-т приклад. математики і механіки. – Донецьк, 2014. – 18 c. 

Бондар О. О. Підмноговиди компактних операторів з 
фіксованою структурою жорданових блоків [Текст] : дис…. канд. 
фіз.-мат. наук : 01.01.01 / О. О. Бондар ; Ін-т приклад. математики 
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. 
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університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2017. – 
460 с. 

Свідовська В. А. Формування професійної компетентності 
майбутніх юристів у процесі дистанційного навчання [Текст] : 
автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ‒ теорія і методика 
професійної освіти / В. А. Свідовська. – Старобільськ, 2017. – 
22 с. 

 
 
Управління 



 
Ульченко Ю. В. Управління розвитком електронної 

бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального 
закладу [Текст] : дис. .... канд. пед. наук : 13.00.10 – 
інформаційно-комунікаційні технології в освіті / 
Ю. В. Ульченко ; ДЗ ,,Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2017. – 270 с. 

Ульченко Ю. В. Управління розвитком електронної 
бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального 
закладу [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 – 
інформаційно-комунікаційні технології в освіті / 
Ю. В. Ульченко. – Старобільськ, 2017. – 22 с. 

 
 
 
 

Захист докторських і кандидатських дисертацій 
докторантами, аспірантами та здобувачами, які не 

працюють в університеті 
 

Кандидатські дисертації: 

 

Біологічні науки  

 

Авад Алі Ріядх. Морфофункціональні адаптації серця в 
умовах цукрового діабету без і на фоні введення 
алкілселенонафтиридину (експериментальне дослідження) 
[Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.04 / Авад Али 
Риядх ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. –- Суми, 2017. 
– 18 с.  

 
Філологічні науки 

 
Антоненко Т. О. Поетика художньої прози Валентина 

Чемериса [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / 
Т. О. Антоненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 
Харків, 2017. – 18 с.  

Коновалова О. І. Проза Анатолія Шияна: соцреалістичний 
дискурс [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / 



О. І. Коновалова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 
Харків, 2016. –19 с . 

Ціко І. Г. Формування етнокультурної компетентності 
учнів 5‒7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури 
[Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / І. Г. Ціко ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 22 с.  

Чень Ченьлін Оповідання Р. П. Погодіна для дітей та 
підлітків (жанрово-стильова своєрідність та типологія 
персонажів) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / 
Чень Ченьлін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 
Харків, 2016. – 18 с. 

Ясько О. М. Формування комунікативної культури 
майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет : 
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти / О. М. Ясько ; ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2017. – 
300 с. 

Ясько О. М. Формування комунікативної культури 
майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет 
[Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти / О. М. Ясько ; ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”. – 
Старобільськ, 2017. – 22 с. 

 
 
Педагогічні науки 

 
Іванчикова С. М. Формування культури здоров’я 

студентів засобами фітнесу в позааудиторній роботі вищого 
навчального закладу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти / С. М. Іванчикова ; 
ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка”. – Старобільськ, 2017. – 315 с. 

Іванчикова С. М. Формування культури здоров'я 
студентів засобами фітнесу в позааудиторній роботі вищого 
навчального закладу [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.04 / С. М. Іванчикова ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка". – Старобільськ, 2017. – 20 с. 

Буценко А. В. Становлення та розвиток фізичного 
виховання молоді на півдні України (друга половина ХІХ – 
початок ХХ століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
– загальна педагогіка та історія педагогіки / А. В. Буценко ; 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1$


ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка”. – Старобільськ, 2017. – 216 с. 

Буценко А. В. Становлення та розвиток фізичного 
виховання молоді на півдні України (друга половина ХІХ – 
початок ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 
А. В. Буценко ; ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2017. – 22 с. 

Гош В. Є. Пpoблeма внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у 
вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaток XXI 
cтoлiття [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 – тeopiя тa 
мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю / В. Є. Гош ; ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”. – 
Старобільськ, 2017. – 226 с. 

Гош В. Є. Проблема внутрішньо шкільного контролю у 
вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ 
століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 – 
теорія і методика управління освітою / В. Є. Гош ; ДЗ 
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченкаˮ. 
– Старобільськ, 2017. – 22 с. 

Мартинова Н. П. Методика розвитку рухових якостей 
студенток вищих навчальних закладів на заняттях з аеробіки 
[Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / 
Н. П. Мартинова ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – 
Чернігів, 2017. – 20 с.  

Черкашин О. В. Формування у молодших школярів знань 
про пожежну безпеку у виховній позакласній роботі [Текст] : дис. 
... канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / 
О. В. Черкашин ; ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2017. – 271 с. 

Черкашин О. В. Формування у молодших школярів знань 
про пожежну безпеку у виховній позакласній роботі [Текст] : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика 
виховання / О. В. Черкашин ; ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченкаˮ. – Старобільськ, 2017. – 22 с. 

Євтушенко Ю. О. Формування деонтологічної культури 
майбутніх лікарів у навчально-виховному процесі медичного 
ВНЗ [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти / Ю. О. Євтушенко ; ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”. – 
Старобільськ, 2017. – 242 с. 

Євтушенко Ю. О. Формування деонтологічної культури 
майбутніх лікарів у навчально-виховному процесі медичного 



ВНЗ [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти / Ю. О. Євтушенко ; 
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка”. – Старобільськ, 2017. – 22 с. 

 
Управління 
 

Іванов Є. В. Демократизація управління освітніми 
закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ 
століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 – тeopiя тa 
мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю / Є. В. Іванов ; ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”. – 
Старобільськ, 2017. – 215 с. 

Іванов Є. В. Демократизація управління освітніми 
закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття) 
[Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія та 
методика управління освітою / Є. В. Іванова ; ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”. – 
Старобільськ, 2017. – 22 с. 

 
Біологічні науки 
 

Сулейман Дара Н. Екологічна оцінка флори та 
рослинності різновікових перелогів Донецької та Луганської 
областей України [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 
03.00.16 / Сулейман Дара Н. ; Дніпропетр. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – 23 с. 
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Захист докторських і кандидатських дисертацій 
докторантами, аспірантами та здобувачами, які працюють в 

університеті 

Докторські дисертації: 

 
Політичні науки 

 



Вовк С. О. Громадянська війна як засіб зміни вектора 
політичного процесу [Текст] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / 
С. О. Вовк ; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. 
К. Д. Ушинського". – Старобільськ, 2017. – 433 с. 

Вовк С. О. Громадянська війна як засіб зміни вектора 
політичного процесу [Текст] : автореф. дис. … д-ра. політ. 
наук : 23.00.02. – політичні інститути та процеси  / С. О. Вовк. – 
Одеса, 2018. – 32 с. 

 

Управління 

 

Кравченко О. І. Теоретико-методологічні засади 
моделювання стратегічного розвитку університету [Текст] : 
дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 – теорія і методика управління 
освітою / О. І. Кравченко ; ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. – 
474 с. 

Кравченко О. І. Теоретико-методологічні засади 
моделювання стратегічного розвитку університету [Текст] : 
автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 – теорія і методика 
управління освітою / О. І. Кравченко ; ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”. – 
Старобільськ, 2018. – 42 с. 

Кандидатські дисертації: 

 
Історичні науки 

 

Алтухов О. А. Джерела з історії виникнення, становлення 
та розвитку біржової справи України (друга половина ХІХ – 
початок ХХ ст.) [Текст] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.06 – 
історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни / О. А. Алтухов ; ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка», МОН України. – 
Старобільськ, 2018. – 195 с. 

Алтухов О. А. Джерела з історії виникнення, становлення 
та розвитку біржової справи України (друга половина ХІХ – 
початок ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 



дисципліни / О. А. Алтухов ; ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» МОН України. – 
Старобільськ, 2018. – 22 с. 

Забудкова О. А. Створення та розвиток синдикатів у 
промисловості Російської імперії наприкінці XIX – на початку 
XX ст. [Текст] : дис. ... канд. історич. наук : 07.00.02 – Всесвітня 
історія. / О. А. Забудкова ; ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченкаˮ, МОН України. – 
Старобільськ, 2018. – 251 с. 

Забудкова О. А. Створення та розвиток синдикатів у 
промисловості Російської імперії наприкінці XIX – на початку 
XX ст. [Текст] : автореф. дис. ... канд. історич. наук за 
спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. / О. А. Забудкова ; 
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченкаˮ, МОН України. – Старобільськ, 2018. – 22 с. 

 

 

 
 

Педагогічні науки 

 

Літвякова Н. В. Маркетингові дослідження як засіб 
диференціації освітніх послуг в системі післядипломної освіти 
педагогічного університету [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.06 – теорія і методика управління освітою / Н. В. Літвякова 
; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». – Старобільськ, 2018. – 272 с. 

Літвякова Н. В. Маркетингові дослідження як засіб 
диференціації освітніх послуг в системі післядипломної освіти 
педагогічного університету [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.06 – теорія і методика управління освітою / 
Н. В. Літвякова ; ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2018. – 23 с. 

Морозова М. М. Формування економічної компетентності 
у студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному 
процесі ВНЗ [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти / М. М. Морозова ; Державний 



заклад „Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка”. – Старобільськ, 2018. – 312 с. 

Морозова М. М. Формування економічної компетентності 
у студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному 
процесі ВНЗ [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти / М. М. Морозова ; 
Державний заклад „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. – 22 с. 

Кравчишина О. О. Формування готовності майбутніх 
вихователів до використання засобів медіаосвіти у навчально-
виховному процесі дошкільних навчальних закладів [Текст] : дис. 
... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
/ О. О. Кравчишина ; ДЗ „Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. – 299 с. 

Кравчишина О. О. Формування готовності майбутніх 
вихователів до використання засобів медіаосвіти у навчально-
виховному процесі дошкільних навчальних закладів [Текст] : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти / О. О. Кравчишина ; ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”. – 
Старобільськ, 2018. – 23 с. 

Королецька Л. В. Розвиток екологічної культури 
майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства у 
процесі фахової підготовки [Текст] : дис. ... кан. пед. наук : 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 01 – Освіта / 
Педагогіка / Л. В. Королецька ; ДЗ "Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка". – Старобільськ, 2018. – 
274 с. 

Королецька Л. В. Розвиток екологічної культури 
майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства у 
процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. … кан. пед. 
наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 01 – Освіта 
/ Педагогіка / Л. В. Королецька. – Старобільськ, 2018. – 22 с. 

Шама І. П. Формування індивідуального стилю 
професійної діяльності майбутніх учителів у процесі 
використання кейс-технологій [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 01 – Освіта / 
Педагогіка / І. П. Шама ; ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2018 – 340 
с. 



Шама І. П. Формування індивідуального стилю 
професійної діяльності майбутніх учителів у процесі 
використання кейс-технологій [Текст] : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 01 – 
Освіта / Педагогіка / І. П. Шама. – Старобільськ, 2018. – 22 с. 

 

Мистецтво 

 

Сбітнєва О. Ф. Естетичне виховання молодших школярів 
у процесі хорової діяльності [Текст] :  дис. … канд. пед. наук : 
13.00.07 – теорія і методика виховання 01 – Освіта / Педагогіка 
/ О. Ф. Сбітнєва. – Старобільськ, 2018. ‒ 265 с. 

Сбітнєва О. Ф. Естетичне виховання молодших школярів 
у процесі хорової діяльності [Текст] : автореферат дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання. 01 – Освіта / 
Педагогіка / О.Ф.  Сбітнєва. – Старобільськ, 2018. – 20 с. 

 

 

Захист докторських і кандидатських дисертацій 
докторантами, аспірантами та здобувачами, які не 

працюють в університеті 

 

Докторські дисертації: 
 

Педагогічні науки 

 

Гришак С. М. Теорія і практика розвитку гендерної 
освіти у вищій школі пострадянських країн: порівняльний 
аналіз [Текст] : дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки / С. М. Гришак ; 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». – Старобільськ, 2018. – 544 с. 

Гришак С. М. Теорія і практика розвитку гендерної 
освіти у вищій школі пострадянських країн: порівняльний 
аналіз [Текст] : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки / С. М. Гришак ; 



ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». – Старобільськ, 2018. – 42 с. 

 

Кандидатські дисертації: 

 
Педагогічні науки 

 

Батьо М. З. Підготовка майбутнього вихователя до 
організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного 
віку[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти (01 ‒ Освіта / Педагогіка) / М. З. Батьо ; ДЗ 
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 
– Старобільськ, 2018. – 268 с. 

Батьо М. З. Підготовка майбутнього вихователя до 
організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного 
віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти (01 ‒ Освіта / Педагогіка) / 
М. З. Батьо ; ДЗ "Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка". – Старобільськ, 2018. – 21 с. 

Грищук Д. Г. Громадянська соціалізація молоді в 
діяльності молодіжних козацьких організацій [Текст] : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Д. Г. Грищук ; 
ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка". – Старобільськ, 2018. – 282 с. 

Грищук Д. Г. Громадянська соціалізація молоді в 
діяльності молодіжних козацьких організацій [Текст] : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / 
Д. Г. Грищук ; ДЗ "Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка". – Старобільськ, 2018. – 22 с. 

Іщенко В. С. Формування аналітичної компетентності 
майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : дис. 
... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти / В. С. Ищенко ; ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. – 
292 с. 

Іщенко, В. С.. Формування аналітичної компетентності 
майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної 



діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. С. Іщенко ; Держ. 
закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Старобільськ, 
2018. – 20 с. 

Поліщук О. А. Трудова реабілітація осіб з обмеженими 
можливостями здоров’я в умовах реабілітаційних центрів 
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка 
/ О. А. Поліщук ; Державний заклад „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. -– 
299 с. 

Поліщук О. А. Трудова реабілітація осіб з обмеженими 
можливостями здоров’я в умовах реабілітаційних центрів [Текст] 
: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка 
/ О. А. Поліщук ; Державний заклад „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. – 22 
с. 

Черних О. О. Соціально-педагогічний супровід 
формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті [Текст] : дис. 
…. канд. пед. наук : 13.00.05 / О. О. Черних. – Старобільськ, 2018. 
– 302 с. 

Черних О. О. Соціально-педагогічний супровід 
формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті [Текст] : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / О. О. Черних ; Держ. 
ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2018. – 20 с. 

 
Історичні науки 

 

Гарькавченко К. Г. Територіально-політичний поділ світу 
в 90-х рр. ХХ – початку ХХІ століття: боротьба за Арктику 
[Текст] : дис. … канд. істор. наук : 07.00.02 – всесвітня історія / 
К. Г. Гарькавченко ; ДЗ "Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – 196 с. 

Гарькавченко К. Г. Територіально-політичний поділ світу 
в 90-х рр. ХХ – початку ХХІ століття: боротьба за Арктику» 
[Текст] : автореф. дис. … канд. істор. наук : 07.00.02 – всесвітня 
історія / К. Г. Гарькавченко ; ДЗ "Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – 22 с. 



Кожушко А. М. Реформування Організації Об’єднаних 
Націй та розвиток міжнародних відносин у 90-х роках ХХ – 
початку ХХІ століття [Текст] : дис. … канд. істор. наук : 07.00.02 
– всесвітня історія / А. М. Кожушко ; ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», МОН 
України. – Старобільськ, 2017. – 206 с. 

Кожушко А. М. Реформування Організації Об’єднаних 
Націй та розвиток міжнародних відносин у 90-х роках ХХ – 
початку ХХІ століття [Текст] : автореф. дис. … канд. істор. наук : 
07.00.02 – всесвітня історія / А. М. Кожушко ; ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», МОН 
України. – Старобільськ, 2018. – 18 с. 

Сорокіна О. С. Писемні джерела з історії збереження 
української архівної та музейної спадщини в еміграції (1920-ті – 
кін. 1980-х рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни / С. О. Сорокіна ; ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 
МОН України. – Старобільськ, 2017. – 337 с. 

Сорокіна О. С. Писемні джерела з історії збереження 
української архівної та музейної спадщини в еміграції (1920-ті – 
кін. 1980-х рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. історич. наук : 
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни / С. О. Сорокіна ; ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 
МОН України. – Старобільськ, 2018. – 21 с. 

 

Філологічні науки 

 

Заєць Г. В. Творчість Володимира Ярошенка: 
проблематика, поетика [Текст] :  дис. … канд. філол. наук : 
10.01.01 / Г. В. Заєць ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – 190 с.   

Заєць Г. В. Творчість Володимира Ярошенка: 
проблематика, поетика [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. 
наук : 10.01.01 / Заєць Ганна Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. ‒ Харків, 2018. ‒ 20 с.  

Чжоу Хунвей Слово «серце» в лінгвокультурологічних 
характеристиках [Текст] : дис. … канд. філол. наук : 10.02.02 / 
Чжоу Хунвей ; Харків. нац. пед ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 
Харків, 2018. – 298 с. 



Чжоу Хунвей Слово «серце» в лінгвокультурологічних 
характеристиках [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 
10.02.02 / Чжоу Хунвей ; Харків. нац. пед ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – 16 с. 

 

 

 

2019 
 

Захист докторських і кандидатських дисертацій 
докторантами, аспірантами та здобувачами, які працюють в 

університеті 

 

Докторські дисертації: 

 

Історичні науки 

 

Балацька О. Б. Культурні детермінанти актуалізації та 
трансформації насилля в політичній сфері сучасного 
суспільства [Текст] : автореф. дис. ... д-ра. політ. наук : 23.00.03 
‒ політична культура та ідеологія / О. Б. Балацька ; М-во освіти 
і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 
2019. – 32 с. 

 

 
 

 

 

Кандидатські дисертації: 

 
Управління 

 



Васиньова Н. С. Розвиток теорії управління вищими 
навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок 
ХХІ століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія 
і методика управління освітою / Н. С. Васиньова ; ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». – Старобільськ, 2019. – 294 с. 

Васиньова Н. С. Розвиток теорії управління вищими 
навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок 
ХХІ століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 
– теорія і методика управління освітою / Н. В. Васиньова ; 
Державний заклад «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2019. – 23 с. 

 

Педагогічні науки 

 

Дудник О. М. Система педагогічних задач контекстної 
спрямованості у професійній підготовці майбутнього вчителя 
початкових класів [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти / О. М. Дудник ; Державний 
заклад „Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка”. – Старобільськ, 2019. – 323 с. 

Дудник О. М. Система педагогічних задач контекстної 
спрямованості у професійній підготовці майбутнього вчителя 
початкових класів [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / О. М. Дудник ; 
Державний заклад „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. – 22с. 

Полулященко Т. Л.  Педагогічні умови виховання 
фізичних якостей учнів основної школи у процесі позакласних 
занять з велосипедного спорту [Текст] : дис. ... ступ. канд. пед. 
наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Т. Л. Полулященко 
; Державний заклад „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. – 248 с. 

Полулященко Т. Л.  Педагогічні умови виховання 
фізичних якостей учнів основної школи у процесі позакласних 
занять з велосипедного спорту [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / 
Т. Л. Полулященко ; Державний заклад „Луганський 



національний університет імені Тараса Шевченка”. – 
Старобільськ, 2019. – 22 с. 

Крохмаль І. М.  Формування професійної готовності 
майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної 
діяльності у ВНЗ [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти / І. М. Крохмаль ; 
Державний заклад „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. – 306 с. 

Крохмаль І. М. Формування професійної готовності 
майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної 
діяльності у ВНЗ [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / І. М. Крохмаль ; 
Державний заклад „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. – 21 с. 

Гончарова І. С. Формування полікультурної 
компетентності у майбутніх менеджерів туризму у вищих 
навчальних закладах [Текст] : дис. … канд. освіти. / пед. наук : 
13.00.04 – теорія і методика професійної / І. С. Гончарова ; 
Державний заклад „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. – 280 с. 

Гончарова І. С. Формування полікультурної 
компетентності у майбутніх менеджерів туризму у вищих 
навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. / І. С. Гончарова ; 
Державний заклад „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. – 21 с. 

Дубовой О. В. Формування соціального здоров’я студентів 
спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання 
[Текст] : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.07 – теорія і методика 
виховання / О. В. Дубовой ; Державний заклад „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”. – 
Старобільськ, 2019. – 246 с. 

Дубовой О. В. Формування соціального здоров’я студентів 
спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання 
[Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.07 – теорія і 
методика виховання / О. В. Дубовой ; Державний заклад 
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 
– Старобільськ, 2019. – 23 с. 

Ковпак О. С. Розвиток заочної педагогічної освіти в 
Україні (50–80-ті рр. ХХ століття) [Текст] : дис. … канд. пед. 



наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 
О. С. Ковпак ; ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2019. – 252 с. 

Ковпак О. С. Розвиток заочної педагогічної освіти в 
Україні (50–80-ті рр. ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 
О. С. Ковпак ; ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2019. – 23 с. 

Віщенко О. В. Формування художньо-образного 
мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової 
підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти (01 – Освіта/Педагогіка) / 
О. В. Віщенко ; Державний заклад „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. – 
268 с. 

Віщенко О. В.  Формування художньо-образного 
мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової 
підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / 
О. В. Віщенко ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка". – Старобільськ, 2019. – 20 с. 

 

Соціологічні науки 

 

Костюк О. П. Зачіска як культурно-антропологічний 
феномен у контекстах ініціації [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 
09.00.04 ‒ філософська антропологія, філософія культури / 
О. П. Костюк ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 
Харків, 2019. – 225 с. 

Костюк О. П. Зачіска як культурно-антропологічний 
феномен у контекстах ініціації [Текст] : автореф. дис. … канд. 
філос. наук : 09.00.04 ‒ філософська антропологія, філософія 
культури / О. П. Костюк ; Харківський нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – 21 с. 

 

Філологічні науки 

 

Лі Ялінь Інтерпретація російської літератури в критиці 
Г. В. Адамовича на сторінках паризького щотижневика «Звєно» 



[Текст] : дис. … канд. філол. наук : 10.01.02 / Лі  Ялінь ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 247 с. 

Лі Ялінь Інтерпретація російської літератури в критиці 
Г. В. Адамовича на сторінках паризького щотижневика «Звєно» 
[Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Лі Ялінь ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. 

 

Економічні науки 

 

Рубежанська В. О. Державне регулювання національним 
ринком праці [Текст] : дис. … канд. економ. наук : 08.00.03 – 
Економіка та управління національним господарством : 
В. О. Рубежанська ; ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка». – Київ, 2019. – 262 с. 

Рубежанська В. О. Державне регулювання національним 
ринком праці [Текст] : автореф. дис. … канд. економ. наук : 
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством 
: В. О. Рубежанська ; ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2019. – 23 с. 

Фізико-математичні науки 

 

Тоічкіна О. О. Напівгрупи ендоморфізмів деяких класів 
бінарних відношень [Текст] : дис. ... канд. фізико-мат. наук : 
01.01.06 – алгебра і теорія чисел / О. О. Тоічкіна. – Київ, 2019. – 
130 с. 

Тоічкіна О. О. Напівгрупи ендоморфізмів деяких класів 
бінарних відношень [Текст] : автореф. дис. ... канд. фізико-мат. 
наук : 01.01.06 – алгебра і теорія чисел / О. О. Тоічкіна. – Київ, 
2019. – 18 с. 

 

 

Захист докторських і кандидатських дисертацій 
докторантами, аспірантами та здобувачами, які не 

працюють в університеті 

 

Докторські дисертації: 



 

Педагогічні науки 

 

Лісовець О. В. Теорія та практика формування соціально-
правової компетентності майбутніх соціальних працівників в 
умовах університетської освіти [Текст] : дис. … д-ра пед. наук : 
13.00.05 / О. В. Лісовець ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – 
Слов'янськ, 2019. – 585 с. 

Лісовець, О. В. Теорія та практика формування соціально-
правової компетентності майбутніх соціальних працівників в 
умовах університетської освіти [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. 
наук : 13.00.05 / О. В. Лісовець ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. 
ун-т". – Слов'янськ, 2019. – 40 с. 

 

 

Кандидатські дисертації: 

 
 

Педагогічні науки 

 

Добровіцька О. О. Підготовка майбутніх соціальних 
працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 
середовища» [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / 
О. О. Добровіцька ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – 
Слов'янськ, 2019. – 339 с. 

Добровіцька О. О. Підготовка майбутніх соціальних 
працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 
середовища» [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / 
О. О. Добровіцька ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – 
Слов'янськ, 2019. – 20 с. 

Литвиненко О. В. Підготовка майбутніх інженерів-
педагогів до професійно-педагогічного проектування [Текст] : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти 
/ О. В. Литвиненко ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2018. 
– 302 с. 



Литвиненко О. В. Підготовка майбутніх інженерів-
педагогів до професійно-педагогічного проектування [Текст] : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Литвиненко ; 
Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2018. – 20 с. 

Руднік Д. Г. Боярство Південно-Західної Русі XI–XIV ст. 
[Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Д. Г. Руднік ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 313 с. 

Руднік Д. Г. Боярство Південно-Західної Русі XI–XIV ст. 
[Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Д. Г. Руднік ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. 

 

 

 

Філософські науки 

 

Фандєєва Г. К. Віртосфера як новий простір формування 
соціальних ідентичностей [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 
09.00.03 / Г. К. Фандєєва ; НАН України, Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди. – Київ, 2019. – 188 с. 

Фандєєва Г. К. Віртосфера як новий простір формування 
соціальних ідентичностей [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. 
наук : 09.00.03 / Г. К. Фандєєва ; НАН України, Ін-т філософії ім. 
Г. С. Сковороди. – Київ, 2019. – 20 с. 

 

 


