
1 
 

Бібліографічний список дисертацій та авторефератів дисертацій із 

фондів бібліотеки “Наука ЗВО: сьогодні і завтра” 

1. Абрамович, В. Є.  Професійна підготовка лікарів загальної практики у Франції в сучасних 

умовах  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 11.05.17 / Абрамович Вероніка 

Євгеніївна. – К., 2017. – 289 с. : табл., схеми, рис. – Бібліогр.: с. 208–247. 

2. Абрамович, В. Є.  Професійна підготовка лікарів загальної практики у Франції в сучасних 

умовах  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / Абрамович Вероніка Євгеніївна ; МОН України, Уманський 

ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–18 (21 назва). 

3. Авраменко, О. О.  Соціалізація дітей у різновікових групах дошкільного навчального 

закладу  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.08 

"Дошкільна педагогіка" / Авраменко Оксана Олександрівна ; Державний заклад 

"Південноукраїнський національний пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2014. – 23 с. : 

табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (14 назв). 

4. Авхутська, С. О.  Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії у 

процесі професійної підготовки  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Авхутська Світлана 

Олександрівна. – Суми, 2013. – 224, [5] c. 

5. Авхутська, С. О.  Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії у 

процесі професійної підготовки  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / С. О. Авхутська. – Умань, 2013. – 

19, [1]  

6. Авчіннікова, Г. Д.  Профільна диференціація навчання учнів старшої школи США  : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.01 / Авчіннікова Галина Дмитрівна. – Умань, 2015. – 263, [5] с. 

7. Авчіннікова, Г. Д.  Профільна диференціація навчання учнів старшої школи США  : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка 

та історія педагогіки" / Г. Д. Авчіннікова. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 

8. Анікіна, І. В.  Найменування зі значенням особи в сільськогосподарській лексиці російської 

мови XVII століття  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук : 

[cпец.] 10.02.02 "Російська мова" / Анікіна Інесса Валеріївна ; МОН України, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Х., 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 

с. 16–17 (12 назв). 

9. Анісімова, Н. П.  Лірика Оксани Лятуринської як явище естетики чину і міфотворення  : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : [cпец.] 10.01.01 “Українська 

література” / Анісімова Ніна Павлівна ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 21, [1] 

с. – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої бібліотеки "Бібліотека проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". – Бібліогр.: с. 17. 

10. Андрієнко, О. Д.  Еколого-біологічні особливості видів роду Аmelanchier Мedik в умовах 

інтродукції у Правобережному Лісостепу України  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біологічних наук : [cпец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Андрієнко Олена Дмитрівна ; НАН 

України, Національний ботанічний сад імені М. М Гришка. – К., 2016. – 23, [1] с. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (16 назв). 



2 
 

11. Андреева, Т. Я.  Функционирование сравнительных синтаксических конструкций как 

составной части простого предложения  : (на материале произведений В. Распутина и В. 

Астафьева) : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. филол. наук : 10.02.01 “Русский язык” 

/ Андреева Т. Я. ; Киевский ГПИ имени М. П. Драгоманова. – К., 1992. – 28 с. – Экслибрис: 

печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". – Библиогр.: в подстроч. примеч. 

12. Андрощук, Л. М.  Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя 

хореографії  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 

"Теорія та методика професійної освіти" / Андрощук Людмила Михайлівна ; Ін-т вищої 

освіти АПН України. – К., 2009. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (9 назв). 

13. Андрущенко, Н. В.  Виховання здоров'язбережувальної поведінки старших дошкільників у 

взаємодії дошкільних навчальних закладів і сім'ї  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Андрущенко Наталія 

Вікторівна ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : 

табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв). 

14. Андрущенко, Н. В.  Виховання здоров'язбережувальної поведінки старших дошкільників у 

взаємодії дошкільних навчальних закладів і сім'ї  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 : 

захищена 30.06.17 / Андрущенко Наталія Вікторівна. – К., 2017. – 245 с. : табл., схеми. – 

Бібліогр.: с. 176–201. 

15. Андрющенко, Т. К.  Теоретико-методичні засади формування здоров'язбережувальної 

компетентності в дітей дошкільного віку  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора 

пед. наук : [cпец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Андрющенко Тетяна Костянтинівна ; 

МОН України, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний ун-т 

імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 40, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 33–38 (51 назва). 

16. Андрющенко, Т. К.  Формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей 

старшого дошкільного віку  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 

13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Андрющенко Тетяна Костянтинівна ; Інститут проблем 

виховання АПН України. – К., 2007. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13–14 (13 назв). 

17. Аннєнкова, О. С.  Термінологія осіб світського адміністративного і судового апарату в 

російській писемності XVI-XVII століть (лексико-семантичний аналіз)  : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Російська мова" / Аннєнкова 

Олена Сергіївна ; Український держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 1996. – 22, [1] 

с. – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої бібліотеки "Бібліотека проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". – Бібліогр.: с. 22. 

18. Антоненко, С. В.  Синтактико-стилістична структура епістолярного тексту (на матеріалі 

листів О. С. Пушкіна) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук : 

[cпец.] 10.0201 “Російська мова” / Антоненко Світлана Володимирівна ; Український ДПУ 

імені М. П. Драгоманова. – К., 1995. – 20 с. – Екслібрис: штамп синього кольору власника 

особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 

19. Антонюк, Н. А.  Формування у майбутніх учителів початкової школи діалогічних умінь у 

процесі професійної підготовки  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Н. А. Антонюк. – Луцьк, 2015. – 

20, [1] с. 



3 
 

20. Антонюк, Н. А.  Формування у майбутніх учителів початкової школи діалогічних умінь у 

процесі професійної підготовки  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Антонюк Надія 

Анатоліївна. – Луцьк, 2015. – 331, [3] с. 

21. Атаманчук, Ю. М.  Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом до інформатизації управлінської діяльності  : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" : 

13.00.06 "Теорія і методика управління освітою" / Ю. М. Атаманчук. – Умань, 2016. – 43, [1] 

с. 

22. Атаманчук, Ю. М.  Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом до інформатизації управлінської діяльності  : дис. ... доктора пед. наук : 

13.00.04 : 13.00.06 / Атаманчук Юрій Миколайович. – Черкаси, 2016. – 486, [6] с 

23. Ачилова, В. П.  Семантико-синтаксическая организация научного текста (на материале 

полипредикативных конструкций с объективными, субъектными и модифицированными 

отношениями)  : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филолог. наук : cпец. 

10.02.02 "Языки народов СССР (украинский язык)" / Ачилова Вера Павловна ; Киевский 

ГПИ имени А. М. Горького. – К., 1988. – 24 с. –  Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". – Библиогр.: в подстроч. 

примеч. 

24. Ашиток, Н. И.  Псковско-прикарпатские фитонимические параллели  : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01”Русский язык" 10.02.02, "Языки 

народов СССР (украинский)” / Ашиток Надежда Ивановна ; Киевский гос. пед. ин-т имени 

А. М. Горького. – К., 1988. – 22 с. – Экслибрис: штамп синего цвета владельца личной 

библиотеки "Библиотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". – Библиогр.: с. 21–22 (5 

названий). 

25. Біліченко, В. П.  Розвиток музичної освіти в Україні у ХVIII столітті  : дис. ... канд. пед. 

наук (доктора філософії) : 13.00.01 : захищена 19.12.17 / Біліченко Володимир Петрович. – 

Умань, 2017. – 429 с. : табл., ноти. – Бібліогр.: с. 198–221. 

26. Біліченко, В. П.  Розвиток музичної освіти в Україні у ХVIII столітті  : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.01"Загальна педагогіка та історія 

педагогіки" / Біліченко Володимир Петрович ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–17 (13 назв). 

27. Білан, В. А.  Формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-

педагогічної праці  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Білан Валентина Андріївна ; МОН України, Херсонський 

національний технічний ун-т. – Умань, 2014. – 23, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 20–21(14 

назв). 

28. Білан, В. А.  Формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-

педагогічної праці  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Білан Валентина Андріївна. – Херсон, 

2014. – 244, [6] с. 

29. Білецька, І. О.  Виховання цінності іншої людини в молодших підлітків у процесі 

розв'язування моральних задач  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Білецька Ірина Олександрівна ; Інститут 

проблем виховання АПН України. – К., 2004. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: c. 16–17 (11 

назв). 



4 
 

30. Білецька, І. О.  Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх навчальних закладах 

США  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / Білецька Ірина Олександрівна ; МОН України, Уманський 

ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 2014. – 44, [1] с. – Бібліогр.: c. 36–41 (53 назви). 

31. Білецька, І. О.  Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх навчальних закладах 

США  : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Білецька Ірина Олександрівна. – Умань, 2014. – 

494, [7] с. 

32. Білошкурська, Н. В.  Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки 

агропромислових підприємств  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних 

наук : [cпец.] 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)" / Білошкурська Наталія Володимирівна ; МОНмолодьспорту України, ПВНЗ 

""Європейський ун-т". – К., 2012. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв) та в 

тексті. 

33. Білошкурський, М. В.  Комплексна оцінка ефективності господарської діяльності в системі 

антикризового управління підприємствами  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

економічних наук : [cпец.] 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)" / Білошкурський Микола Васильович ; МОН України, ПВНЗ 

"Європейський ун-т". – К., 2009. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (12 назв). 

34. Білюк, О. Г.  Формування морально-ціннісних стосунків викладачів і студентів у навчально-

виховному процесі  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Білюк Олена Геннадіївна. – Миколаїв, 

2014. – 270, [4] с. 

35. Білюк, О. Г.  Формування морально-ціннісних стосунків викладачів і студентів у навчально-

виховному процесі  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / О. Г. Білюк. – Умань, 2014. – 20, [1] с.  

36. Біляєва, С. О.  Взаємовідносини східнослов'янського і тюркського світів у ХІІІ-ХVІІІ ст.  : 

(за матеріалами археологічних досліджень в Україні) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня доктора іст. наук. : спец. 07.00.04 "Археологія" / Біляєва Світлана Олександрівна ; 

НАН України, Ін-т археології. – К., 2011. – 31 c. – Бібліогр.: с. 26–28 (36 назв). 

37. Бєляєва, Н. В.  Формування професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів  : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Бєляєва Наталія Вячеславівна. – Полтава, 2015. – 267, [5] с. 

38. Бєляєва, Н. В.  Формування професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів  : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" 

/ Н. В. Бєляєва. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 

39. Бабій, І. В.  Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки  : 

автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 
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Павла Тичини. – Умань, 2012. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (16 назв). 

40. Бабій, І. В.  Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки  : дис. 
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/ Барабанщикова О. Ю. ; Киевский ГПИ имени М. П. Драгоманова. – К., 1991. – 16 с. – 
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у позашкільних навчальних закладах  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
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