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Від упорядників 
 

             Фонд дисертацій та авторефератів дисертацій бібліотеки Уманського 

державного педагогічного університету, захищених у вищих навчальних 

закладах України та за її межами складає 1744  примірники. Які ж джерела 

надходження неопублікованих документів до бібліотеки? При Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини діє дві 

спеціалізовані вчені ради: спеціалізована вчена рада Д74.053.02 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 № 793) з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.05 

«Соціальна педагогіка», 13.00.07 «Теорія і методика виховання» та 

спеціалізована вчена рада Д74.053.01 (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 26.05.2014 № 642) з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 «Загальна педагогіка та 

історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». 

Дисертації, що захищені в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини збираються і зберігаються в фондах 

бібліотеки УДПУ. Чимало авторефератів подаровані книгозбірні разом з 

книжковими колекціями  власних бібліотек відомих українських вчених. 

         Хронологічне охоплення документів – з 1967-го по 2021 рік. Тематика 

авторефератів дисертацій є різноплановою. Бібліографічні описи 

авторефератів дисертацій згруповані за розділами, в межах розділів – за 

алфавітом авторів. Бібліографічні описи зроблено за наявними в бібліотеці 

примірниками з урахуванням повної ідентифікації кожного видання. В 

бібліографічному описі авторефератів дисертацій вказано ЗВО, де захищався 

автор дисертації.  

             Для зручності пошуку створений допоміжний іменний покажчик, до 

якого включено прізвища авторів,  а також осіб, яким присвячено матеріали. 

Це, без сумніву, дасть можливість багатьом читачам не витрачати велику 

кількість часу на пошук необхідних даних. Бібліографічні описи здійснено 

мовою оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та 

ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила».  

         Покажчик адресовано науковцям та суб’єктам системи вищої освіти.  З 

електронною версією бібліографічного покажчика можна ознайомитись на 

сайті бібліотеки. за електронною адресою: 

http://library.udpu.org.ua/vydannia/2014-02-10-07-47-44/bibliografichni-

pokazhchiki 

         Будемо вдячні всім за ділові пропозиції та критичні зауваження, які 

допоможуть вдосконаленню подальших бібліографічних видань. 

 

 

http://library.udpu.org.ua/vydannia/2014-02-10-07-47-44/bibliografichni-pokazhchiki
http://library.udpu.org.ua/vydannia/2014-02-10-07-47-44/bibliografichni-pokazhchiki
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Докторські роботи 

 
1. Андрющенко, Т. К.  Теоретико-методичні засади формування 

здоров'язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 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). 
     У дисертаційній роботі досліджено проблему формування здоров'язбережувальної 

компетентності в дітей дошкільного віку. Науково обґрунтовано теоретико-методичні 

та концептуальні засади формування здоров'язбережувальної компетентності в дітей 

дошкільного віку; визначено сутність і структуру феномена "здоров'язбережувальна 

компетентність дітей дошкільного віку"; розроблено й апробовано модель формування 

здоров'язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку в дошкільних 

навчальних закладах яка обіймала мотиваційно-процесуальі етапи; визначено 

і обґрунтовано педагогічні умови формування здоров'язбережувальної компетентності у 

дошкільників; схарактеризовано потенціал здоров'язбережувального середовища 

дошкільного навчального закладу в контексті розширення у дошкільників досвіду 

здорового способу життя; виявлено чинники збереження здоров'я, обґрунтовано й 

сформовано у дошкільників здоров'язбережувальні життєві навички, які є базисом 

здоров'язбережувальної компетентності. 

 

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

управління навчальним закладом до інформатизації управлінської діяльності 

[Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 : 13.00.06 / Атаманчук Юрій 

Миколайович. – Черкаси, 2016. – 486, [6] с. 

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

управління навчальним закладом до інформатизації управлінської діяльності 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 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. 
     У дисертації розроблено та науково обґрунтовано концепцію підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом до інформатизації управлінської діяльності в навчальних 

закладах, яка охоплює три взаємопов'язані концепти: методологічний, теоретичний і 

технологічних; розроблено та науково обґрунтовано організаційно-

методичну систему підготовки магістрів, що включає інформаційну систему управління 

навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі та структурно-

функціональну модель підготовки магістрів з управління навчальним закладом до 

інформатизації управління діяльності, яка містить блоки: методологічно-

орієнтувальний, виконавчо-процесуальний, оцінно-результативний. 

 

3. Білецька, І. О.  Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх 

навчальних закладах США [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Білецька 

Ірина Олександрівна. – Умань, 2014. – 494, [7] с. 

Білецька, І. О.  Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх 

навчальних закладах США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

доктора пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія 
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педагогіки" / Білецька Ірина Олександрівна ; МОН України, Уманський ДПУ 

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

назви). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення важливої 

й актуальної проблеми, що полягає у цілісному системному обґрунтуванні полікультурних 

засад розвитку теорії та практики іншомовної освіти в середніх навчальних закладах 

США, визначенні шляхів використання позитивного американського досвіду у навчанні 

іноземних мов у шкільній системі освіти України в сучасних умовах. Розкрито соціально-

історичні передумови та визначено періоди розвитку американської іншомовної освіти; 

схарактеризовано систему навчання іноземних мов у країні на сучасному етапі в 

контексті полікультурності; виокремлено характерні ознаки стандартизації змісту 

іноземних мов на національному і регіональному рівнях; розкрито полікультурний підхід 

до професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих навчальних 

закладах США; виділено полікультурні тенденції розвитку іншомовної освіти в середніх 

навчальних закладах України та окреслено можливості використання позитивного 

американського науково-практичного досвіду навчання іноземних мов. Удосконалено і 

розширено наукові уявлення про сутнісні характеристики базових понять "полікультурна 

освіта", "багатомовність", "двомовність", "білінгвальне (двомовне) навчання". Набули 

подальшого розвитку теоретичні підходи та принципи полікультурної освіти в школах 

Сполучених Штатів Америки. До широкого наукового обігу введено нові документи з 

проблеми іншомовної освіти в середніх навчальних закладах США. 

 

4. Біляєва, С. О.  Взаємовідносини східнослов'янського і тюркського світів у 

ХІІІ-ХVІІІ ст. [Текст] : (за матеріалами археологічних досліджень в Україні) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук. : спец. 07.00.04 

"Археологія" / Біляєва Світлана Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

археології. – Київ, 2011. – 31 c. – Бібліогр.: с. 26–28 (36 назв). 
    Дисертацію присвячено вивченню процесу взаємовідносин тюркського 

та східнослов'янського світів протягом XIII-XVIII ст. Завдяки розробкам теоретико-

методологічних основ, здобутки у галузі цивілізаційної історії України, накопиченню та 

систематизації археологічних джерел проблематику дисертації розглянуто на основі 

цивілізаційного підходу. Джерельна база дослідження дозволила скласти уявлення про 

територіальні межі розповсюдження певних цивілізаційних осередків, типологію 

пам'яток, основні категорії знахідок. Пріоритетного значення набуло визначення 

елементів матеріальної культури кожної цивілізації та порівняльних досліджень. 

Визначено основні етапи відносин та зроблено їхній аналіз. Встановлено, що перехідна 

доба від середньовіччя до раннього модерну в розвитку української цивілізації засвідчує 

три основні компоненти. Це набуття самобутності українською культурою; орієнтація 

на західноєвропейські культурні досягнення; наявність орієнтальних рис, які склалися 

протягом багатьох століть слов'яно-тюркських контактів. 

 

5. Богданець-Білоскаленко, Н. І.  Освітньо-культурна і педагогічна діяльність 

Я. Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець 

ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Богданець-

Білоскаленко Наталія Іванівна. – Одеса, 2015. – 435, [5] с. 

Богданець-Білоскаленко, Н. І.  Освітньо-культурна і педагогічна діяльність 

Я. Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець 

ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Н. І. 

Богданець-Білоскаленко. – Умань, 2015. – 36, [1] с. 
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    У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і  обґрунтовано новий підхід до 

вирішення важливої і актуальної проблеми, що полягає у вивченні, розкритті, цілісному 

ретроспективному аналізі і узагальненні освітньо-культурної спадщини та педагогічної 

діяльності Якова Феофановича Чепиги (1875 - 1938) в контексті суспільно-політичних, 

соціокультурних, історико-педагогічних детермінант кінця XIX початку XX ст. та 

окресленні шляхів її актуалізації в сучасному українському освітньому просторі. 

Запропоновано й науково аргументовано періодизацію і провідні напрями освітньо-

культурної і педагогічної діяльності ученого. Розкрито засадничі ідеї Я.Ф. Чепиги в 

становленні педології та психологічні погляди вченого щодо розвитку особистості 

дитини. Узагальнено науково-методичну діяльність педагога в галузі 

підручникотворення, початкового навчання і освіти дорослих. Виявлено чинники, 

принципи і методи національного виховання учнів у педагогічній системі 

вченого, обґрунтовані шляхи впровадження результатів педагогічної діяльності Я. 

Ф. Чепиги в навчально-виховний процес початкової школи сьогодення. 

 

6. Бреусенко-Кузнєцов, О. А.  Метафізична традиція в системі засад 

психології особистості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психологічних наук : [cпец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія 

психології" / Бреусенко-Кузнєцов Олександр Анатолійович ; НАПН України, 

Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – Київ, 2017. – 42, [1] с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 33–40 (62 назви). 
У дисертації подано вирішення проблеми реконструкції конкретно-психологічного 

змісту теорій особистості, які належать до штучно перерваної метафізичної традиції, 

з метою відтворити систему теоретико-методологічних засад психології особистості з 

урахуванням її досягнень. Систему засад психології особистості розглянуто на 

методологічному, теоретичному, історико-психологічному рівнях, у рефлексії над якими 

послідовно застосовано принцип методологічного плюралізму. Запропоновано оригінальну 

модель загальної будови теорії особистості. Виявлено світоглядний фундамент і 

особливості загального розуміння особистості теоретиками, що належать до 

вітчизняної метафізичної традиції. Розглянуто особливості розуміння структури 

особистості, її динаміки, розвитку і патології у вітчизняних метафізичних теоріях 

особистості. 

 

7. Вітенко, В. А. Теоретичні та прикладні основи репродукції і культивування 

декоративних форм Morus alba L.в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра сільськогосподарських наук :[спец.] 06.03.01 "Лісові 

культури та фітомеліорація" / Вітенко Володимир Анатолійович ; МОН 

України, Уманський нац. ун-т садівництва, Нац. лісотехнічний ун-т. - Львів, 

2021. - 36 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 29-33 (43 назви).  
Дисертаційна робота присвячена теоретичному обгрунтуванні  прикладних основ 

репродукції і культивування різноманітних декоративних форм Morus alda L. в Україні. 

Розроблено методику комплексної оцінки морозо- та зимостійкості декоративних форм 

M. alda L. Встановлено, що найкращу регенераційну здатність проявляють здерев'янілі 

живці, заготовлені із загальної частини однорічних пагонів молодих (до п'яти років) 

рослин, які не вступили у фазу плодоношення. Серед стимуляторів росту 

найефективнішим виявився clonex - від 64,7 до 70,5 укорінення. Високу схожість (біля 

86,0%) отримали при посіві насіння M. alda L. влітку на глибину ґрунту до 1,0 см. 

Відстежувалась закономірність - збільшення глибини посіву приводило до зменшення 

схожості насіння. Серед різних періодів щеплення найефективнішим виявився середньо 

весняний (1-2 декада квітня), а серед способів - поліпшене копулювання. 
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8. Возный, Т. М.  Словообразовательная структура украинского глагола в 

сопоставлении с русским и белорусским [Текст] : автореф. дис. на соискание 

ученой степени д-ра филолог. наук : [спец.] 10.02.02 "Языки народов СССР 

(украинский язык)" / Возный Теодосий Михайлович ; АН Украины, Ин-т 

языковедения имени А. А. Потебни. – Киев, 1992. – 35, [1] c. – Библиогр.: с. 

29–35 (60 названий) и в подстрочных примечаниях. – Экслибрис: печать 

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

Бевзенко".- Автореф. с дарственной надписью (3635/1). 
В диссертационной работе впервые в украинском языкознании исследуется вся 

система суффиксального словообразования глагола украинского языка в сопоставлении с 

русским и белорусским.  

Проводится детальный анализ словообразовательно-структурных особенностей 

суффиксальных классов и подклассов украинского глагола. Исследуются на синхронном 

уровне особенности системной организации словообразовательных типов, их 

продуктивность в системе глагольного словообразования украинского языка в сравнении 

с русским и беларусским.  

Синхронное описание словообразовательной системы глаголов дополняется 

диахронными данными о путях создания отдельных суффиксов, о времени появления и 

историческом формировании словообразовательных типов с этими аффиксами.  

Выявляется комплексная система общих восточнославянских, украинско-русских, 

украинско-белорусских, русско-белорусских и специфических языковых особенностей в 

системе суффиксального и префиксально-суффиксального словообразования глагола 

украинского и других восточнославянских языков. 

 

9. Гаврилюк, С. М.  Теоретико-методичні засади професійної підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної 

творчості [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 : захищена 07.12.16 

/ Гаврилюк Світлана Миколаївна. – Умань, 2016. – 439 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 361–413. 

Гаврилюк, С. М.  Теоретико-методичні засади професійної підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної 

творчості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Гаврилюк Світлана 

Миколаївна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2016. – 39, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33–36 (29 назв). 
У дисертації представлено результати дослідження професійної підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості. 

Визначено й науково обґрунтовано теоретико-методологічні концепти професійної 

підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної 

творчості. Уточнено сутність понять "творчість", "педагогічна творчість 

вихователя", "дитяча творчість" та схарактеризовано творчий потенціал дітей 

старшого дошкільного віку. Розкрито сутність феноменів: "підготовка майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості" та "готовність 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості"; 

визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні готовності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості. Обґрунтовано 

організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості; розроблено й апробовано 

модель та експериментальну методику професійної підготовки майбутніх вихователів до 
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педагогічної творчості. Забезпечено методичний супровід професійної підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості. 

 

10. Гагарін, М. І. Теорія і методика проектування виховної системи 

загальноосвітнього навчального закладу [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 

13.00.07 / Гагарін Микола Іванович ; МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини. - Умань, 2021. - 490 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 

395-437.  

Гагарін, М. І. Теорія і методика проектування виховної системи 

загальноосвітнього навчального закладу [Текст] : автореф. дис. наздобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Гагарін Микола Іванович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. - Умань, 2021. - 40 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 34-37 (41 назв.) 
      У дисертаційній роботі обґрунтовано та розроблено теоретико-методичні засади 

проєктування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу. Розкрито 

проблему проєктування виховної системи закладу загальної середньої освіти, з'ясовано 

зміст і структуру основних понять дослідження. Схарактеризовано принципи 

проєктування виховної системи та основні етапи розвитку виховної системи; визначено 

вимоги до функціонування виховних систем. Здійснено історико-педагогічний аналіз 

становлення та розвитку вітчизняних і зарубіжних виховних систем. Визначено 

потенційні можливості виховної системи щодо розвитку особистості учня та вимоги до 

функціонування виховних систем. Охарактеризовано виховне середовище як один з 

основних компонентів ефективності функціонування виховної системи закладу загальної 

середньої освіти. З'ясовано особливості психолого-педагогічного діагностування виховної 

системи закладу загальної освіти та обґрунтовано програму самоаналізу стану виховної 

системи. Виокремлено критерії ефективності виховної системи закладу загальної 

середньої освіти. Обґрунтовано теоретико-методичні засади проєктування виховної 

системи закладу загальної середньої освіти: оцінювання виховної діяльності та 

потенціалу закладу загальної середньої освіти; розроблення моделі виховної системи; 

визначення критеріїв, показників результативності виховної системи та можливість 

здійснювати коригувальний вплив.   

     Розроблено модель проєктування виховної системи закладу загальної середньої освіти 

та організаційно-педагогічні умови її реалізації. Визначено критерії, показники та 

з'ясовано рівні готовності керівників та пед. працівників до проєктування виховної 

системи ЗЗСО. Здійснено підготовку керівників та педагогічних працівників до 

проєктування виховної системи закладу загальної середньої освіти. 

 

11. Гончаренко, А. Е.  Земноводные бассейна реки Южный Буг в условиях 

антропогенной трансформации среды (зона Лесостепи и Степи Украины) 

[Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степени д-ра халибитат биолог. наук : 

[cпец.] 03.00.08 "Зоология" / Гончаренко Анна Евдокимовна ; АН Республики 

Молдова, Ин-т зоологии. – Кишинев, 1996. – 35, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 

30–33 (37 названий). 
В диссертации показаный характер ландшафтно-типологического распределения 

земноводных, биоценозов и эвриотопностью видов.  

Установлено, что амфибия занимают достаточно широкий спектр как естественных 

, так и трансформированных биотопов.  

Наиболее благоприятными для наземных видов земноводных являются участки луговой 

степи, вырубки островных лесов, участки луговой степи, зоны рек, оросительных 

каналов. Изучена плодовитость земневодных.  
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Разработаны и переданы природоохранным  организациям мероприятия по созданию 

сети заказников, проведению учета основных естественных мест размножения 

земневодных по организации информационной пропоганды среди населения о полезной 

деятельности этих животных. 

 

12. Григоренко, Т. В.  Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища закладів 

вищої освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" ; МОН України, 

Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 

32–36 (50 назв). 
У дослідженні розроблено та обґрунтовано теоретичні й методичні засади 

підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища 

закладів вищої освіти. Аргументовано концепцію підготовки майбутніх учителів-

філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти, що 

охоплює методологічний, теоретичний, технологічний, методичний концепти; 

розроблено систему підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-

комунікативного середовища закладів вищої освіти, яка складається із взаємопов’язаних 

підсистем (цільової, теоретико-методологічної, змістово-технологічної, діагностично-

результативної). Виокремлено й обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти: 

підвищення мотивації та педагогічної рефлексії до професійно-комунікативної діяльності 

майбутніх учителів-філологів засобами інтерактивних технологій;  структурування 

змісту підготовки майбутніх учителів-філологів на засадах міждисциплінарної 

інтеграції; використання комунікативних стратегій навчання у підготовці майбутніх 

учителів-філологів;  використання потенціалу самостійної позааудиторної роботи для 

набуття комунікативного досвіду. Охарактеризовано структуру професійно-

комунікативної діяльності. Визначено компонентний склад готовності майбутніх 

учителів-філологів до професійно-комунікативної діяльності (мотиваційний, 

гносеологічний, праксеологічний, рефлексивний компоненти). Удосконалено зміст 

підготовки майбутніх учителів-філологів (оновлено тематичне наповнення фахових 

освітніх компонентів) і діагностичний інструментарій (методика оцінювання). 

Конкретизовано критерії готовності майбутніх учителів-філологів до професійно-

комунікативної діяльності: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-комунікативний, 

діяльнісно-операційний, рефлексивно-емоційний. На підставі виокремлених критеріїв і 

показників диференційовано три рівні готовності: низький (репродуктивний), середній 

(продуктивний), високий (творчий). Подальшого розвитку й конкретизації набули 

змістове наповнення базових понять дослідження; соціально-особистісний та 

професійно-комунікативний контекст професійної діяльності вчителя-філолога 

відповідно до вимог Нової української школи; діагностичний інструментарій визначення 

готовності майбутнього вчителя-філолога до професійно-комунікативної діяльності. 

Для удосконалення підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах закладів вищої 

освіти підготовлено й впроваджено навчально-методичне забезпечення.  

Результати експериментального дослідження свідчать про ефективність розробленої 

авторської концепції й системи підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах 

освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти.  

 

13. Гриценко, П. Е.  Ареальное варьирование лексики [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степени д-ра філол. наук : [cпец.] 10.02.02 "Языки народов 

СССР (украинский язык)" / Гриценко Павел Ефимович ; АН Украинской 

ССР, Ин-т языковедения имени А. А. Потебни. – Киев, 1990. – 40 с. : карты, 
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схемы. – Библиогр.: с. 38–40 (25 названий). – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". - Автореф. с дарственной надписью автора.  
В диссертационном исследовании анализируются средства выражения 

притяжательности современного украинского литературного языка (на материале 

произведний писателей ХIХ -ХХ вв.).  

Основная цель работы - проследить в диахроническом плане развития категории 

посессивности современного украинского языка в сравнении с периодом 

староукраинского языка, а также параллельном функционирования этой категории в 

других славянских языках, выявить особенности употребления притяжательных 

конструкций на синхронном срезе ХIХ - ХХ вв.  

Для решения поставленных в диссертации задач использованы определенные методы и 

способы  лингвичтического исследования. В качестве материала исследования 

использовано 101386 синтаксических /притягательных/ конструкций, излеченных из 

произведений 50 украинских писателей ХIХ в. -60-70 гг. ХIХ в. методом сплошной 

выборки, начиная от И. П. Котляревского. 

Проанализировано  произведения классиков украинской литературы ХIХ века и 

выдающихся мастеров слова советского периода. 

 

14. Демченко, І. І.  Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної 

освіти [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 : 13.00.03 / Демченко Ірина 

Іванівна. – Умань, 2016. – 716, [7] с. + Додатки до дис. ... доктора пед. наук. 

Демченко, І. І.  Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної 

освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" : 13.00.03 

"Корекційна педагогіка" / Демченко Ірина Іванівна ; МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 2016. – 44, [1] с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 36–41 (57 назв). 
У дисертації розроблено та науково обґрунтовано концепцію підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, яка 

охоплює три взаємопов’язані концепти: методологічний, теоретичний і методичний; 

спроєктовано та науково обґрунтовано модель педагогічної системи підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної 

освіти, що охоплює цільовий, концептуальний, організаційний, змістово-процесуальний, 

результативний конструктивні блоки, а також методику її реалізації. У дослідженні 

охарактеризовано сутність та структуру готовності майбутнього вчителя початкових 

класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, яка містить місіонерський, 

компетентнісний, саморегулятивний компоненти із відповідними критеріями і 

показниками; визначено й реалізовано педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, удосконалено 

та впроваджено відповідне навчально-методичне забезпечення у навчально-виховний 

процес вищих педагогічних навчальних закладів. 

 

15. Дяченко-Богун, М. М.  Теоретичні і методичні засади реалізації 

здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності майбутніх 

учителів біології [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Дяченко-Богун 

Марина Миколаївна. – Умань, 2016. – 532, [9] с. 
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Дяченко-Богун, М. М.  Теоретичні і методичні засади реалізації 

здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності майбутніх 

учителів біології [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / М. М. 

Дяченко-Богун. – Умань, 2016. – 40, [1] с. 
Розроблено та науково обгрунтовано теоретико-методичні засади реалізації 

здоров'язбережувальних технологій (ЗЗТ) у професійній діяльності майбутніх учителів 

біології. Запропоновано концепцію формування готовності таких учителів до реалізації 

ЗЗТ у професійній діяльності. Охарактеризовано сутність і структуру, визначено 

критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інформаційний, процесуально-діяльнісний, 

особистісно-сугестивний), показники та рівні (високий, середній, низький) готовності 

майбутніх учителів біології до реалізації ЗЗТ. Обгрунтовано модель, що містить 

методологічно-цільовий, змістовий, процесуальний і діагностично-результативний 

структурні блоки. Визначено педагогічні умови формування готовності майбутніх 

учителів біології до реалізації ЗЗТ у професійній діяльності. Розроблено й упроваджено 

методичну систему реалізації ЗЗТ. 

 

16. Жайворонок, В. В.  Ленинский речевой стиль: лингвистические проблемы 

воспроизведения и влияния на современный украинский язык [Текст] : 

автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра филол. наук : cпец.10.02.01 

"Русский язык" ; 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский язык)" 

/ Жайворонок Виталий Викторович ; АН Украинской ССР, Ин-т 

языковедения имени А. А. Потебни. – Киев, 1989. – 38 с. – Библиогр.: с. 36–

38 и в подстроч. примеч. – Экслибрис: штамп синего цвета владельца 

личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации уясняется значение историко-филологического фона для становления 

ленинского речевого стиля, осмысление источников последнего, характера и основных 

черт; исследуется ленинский стиль в контексте функционального взаимодействия; 

обосновывается решающее влияние ленинской речи на дальнейшее развитие русского 

литературного языка и языков других народов, в частности языка украинского; 

раскрыта проблематика перевода ленинского творческого наследия на украинский язык, 

в частности проблемы перевыражения общеязыкового и индивидуального в ленинском 

стиле; определены сферы активизирующего воздействия ленинского речевого наследия 

посредством мобилизации ресурсов украинского словаря. 

 

17. Жидович, М. А.  Именное склонение в Белорусском языке [Текст] : (имя 

существительное) : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра філол. 

наук. Ч. 1 : Единственное число / Жидович М. А. ; Белорусский ГУ имени В. 

И. Ленина. – Минск, 1958. – 42, [1] с. – Библиогр.: в подстроч. примеч. – 

Экслибрис: штамп синего цвета владельца личной библиотеки "Бібліотека 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В данной работе делается попытка дать монографическое описание системы 

склонения существительных в белорусском языке. Основное внимание уделяется 

формоизменению существительных, то рассматриваются и некоторые вопросы этих 

категорий. 

В данной работе делается попытка дать монографическое описание системы 

склонения существительных в белорусском языке. Основное внимание уделяется 

формоизменению существительных, то рассматриваются и некоторые вопросы этих 

категорий. 
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Основная теоретическая проблема работы - показать становление системы 

склонения в белорусском языке. Как известно, белорусский язык неодинаков на всех 

этапах своего развития. Что касается именного склонения, в частности, 

существительных, то оно также пришло сложный продолжительный путь развития, 

пока не выкристаллизировалось в современную систему, состоящую из трех типов. 

 

18. Заболотна, О. А.  Альтернативна освіта дітей та молоді шкільного віку у 

країнах Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук. : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія 

педагогіки" / Заболотна Оксана Адольфівна ; МОН України, 

Тернопільський НПУ імені В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 36 c. – 

Бібліогр.: с. 29–33 (40 назв). 
У дисертації на основі системного підходу обґрунтовано теоретичні засади 

розвитку альтернативної освіти, узагальнено практику діяльності альтернативних 

шкіл у країнах Європейського Союзу та визначено перспективи використання їхнього 

конструктивного досвіду в українській середній освіті.  

У роботі обґрунтовано теоретичні засади шкільної альтернативної освіти у країнах 

ЄС, простежено ґенезис альтернативної освіти у цих країнах, а також визначено 

сучасний стан розвитку альтернативної середньої освіти у Європі. Здійснено 

системний аналіз функціонування альтернативних шкіл у країнах ЄС, розкрито 

стратегії практичної реалізації ідей альтернативної педагогіки в закладах шкільної 

освіти, охарактеризовано форми і методи, які застосовуються в практиці 

функціонування альтернативних шкіл у країнах ЄС. Систематизовано організаційно-

педагогічні механізми моніторингу якості шкільної альтернативної освіти, визначено 

тенденції розвитку альтернативної освіти у країнах ЄС, визначено причини незначного 

поширення освітніх альтернатив в Україні; надано рекомендації щодо застосування 

відповідного європейського досвіду в українському освітньому просторі.  
 

19. Закревская, Я. В.  Украинское диалектное словообразование в ареальном 

аспекте (субстантивная суффиксация) [Текст] : автореф. дис. на соискание 

ученой степени д-ра. філол. наук : спец. 10.02.02. "Языки народов СССР 

(украинский язык)" / Закревская Ярослава Васильевна ; М-во высшего и 

среднего спец. образования УССР, Ужгородский гос. ун-т. – Львов : [б. в.], 

1984. – 49, [7] c. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки 

"Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Научная новизна исследования заключается в следующем: словообразование до сих 

пор является одной из наименее изученных областей диалектологии. Изучение 

диалектного словообразования ограничивалось, как правило/описанием отдельных 

фактов. Не применялись методы лингвогеографии, не были также разработаны 

приемы картографирования словообразовательных диалектных явлений. Учитывая 

отсутствие в украинском языкознании специальных работ, посвященных этой 

"проблеме", настоящая диссертация восполнит этот пробел, впервые представляя в 

лингвогеографической проекции системное описание многочисленных 

словообразовательных фактов на всей украинской языковой территории,а в ряде 

случаев - и на всей славянской. Представленные в работе различные типы 

словообразовательных карт являются на сегодняшний день первым опытом 

картографирования не только, украинского диалектного материала из области 

словообразования, нд, в отдельных случаях, и общеславянского. На их основе впервые 

определены ареалы распространения ряда словообразовательных явлений. 
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20. Зелінська, О. Ю.  Барокова проповідь у контексті розвитку української 

літературної мови ХVІІ ст. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра філол. наук : cпец. 10.02.01 "Українська мова" / Зелінська Оксана 

Юріївна ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні. – Київ, 

2014. – 34 c. : табл. – Бібліогр.: с. 27–29 (29 назв) та в тексті. 
Дисертацію присвячено вивченню мовної специфіки української барокової проповіді, 

яка, продовжуючи традиції проповідництва попередніх епох, модифікувалася під 

європейським впливом. У роботі розглянуто характерні ознаки проповіді як жанрового 

різновиду релігійної літератури, визначено характерні риси проповіді барокової та 

мовні засоби їх вираження. Мета і завдання проповіді – шляхом словесного переконання, 

спрямованого одночасно і на розум, і на почуття, і на волю, змінити (або утвердити) 

моральні ціннісні орієнтири і поведінку людини. Цій меті служить добір відповідних 

мовних ресурсів. Засоби мовної реалізації настанов, пересторог, вказівок, наказів у 

бароковій проповіді традиційні, спільні для проповідей узагалі і в досліджуваних 

текстах досягалися на основі лексичних і граматичних ресурсів української мови. 

Головний засіб мовної організації проповідницького тексту – це монолог автора. 

Водночас основна частина проповіді поєднує різнорідні текстові блоки, що включають 

авторський монолог, цитування, діалоги, оповідні сюжетні вставки. Гомілійний твір 

ставав середовищем виникнення, розвитку та формування системи мовних засобів 

логічного членування тексту, способів передачі чужого мовлення. 

 

21. Йовенко, Л. І.  Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в 

шкільних підручниках ХХ століття [Текст] : дис. ... доктора пед. наук : 

13.00.01 : захищена 30.03.18 / Йовенко Лариса Іванівна. – Умань, 2018. – 

545 с. : табл. – Бібліогр.: с. 421–489. 

Йовенко, Л. І.  Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в 

шкільних підручниках ХХ століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія 

педагогіки" / Йовенко Лариса Іванівна ; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 40, [1] с. – Бібліогр.: с. 34–37 

(37 назв). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід до 

вирішення важливої й актуальної проблеми, що полягає у виявленні й розкритті 

тенденцій розвитку образу героя в художніх творах, що вивчалися у середніх навчальних 

закладах упродовж ХХ століття, його інтерпретації в шкільних підручниках 

окресленого періоду та визначенні перспектив упровадження виховного потенціалу 

національного героя української літератури в сучасний освітній процес.  

Розкрито міждисциплінарний характер дослідження еволюції образу героя в 

українській літературі та його інтерпретації в шкільних підручниках ХХ століття, 

адаптовано методологічний інструментарій історії, філософії, культурології, 

літературознавства, мовознавства та інших наук. 

 

22. Іщенко, Л. В.  Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього 

вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Іщенко Людмила 

Валентинівна ; МОН України, Черкаський національний ун-т імені Богдана 

Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 32–37 (45 

назв). 
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Обґрунтовано й розроблено концепцію підготовки майбутнього вихователя до 

формування творчої індивідуальності старших дошкільників, що охоплює 

методологічний, теоретичний і технологічний концепти. 

У дослідженні виконано теоретичне узагальнення й запропоновано нове розв'язання 

актуальної проблеми підготовки майбутнього вихователя до формування творчої 

індивідуальності старших дошкільників. На основі теоретичного аналізу наукових 

джерел уточнено сутнісний зміст понять: "творча індивідуальність дітей старшого 

дошкільного віку", "формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного 

віку", "підготовка" і "підготовленість майбутнього вихователя до формування творчої 

індивідуальності дітей старшого дошкільного віку". 

Запропоновано й аргументовано модель підготовки майбутнього вихователя до 

формування творчої індивідуальності старших дошкільників у вищому навчальному 

закладі, що містить цільовий, методологічний, технологічний і контрольно-

результативний модулі. 

 

23. Камінська, О. В.  Психологічні основи інтернет-залежності молоді [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психологічних наук : [cпец.] 

19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Камінська Ольга 

Володимирівна ; МОН України, Держ. заклад "Південноукраїнський нац. 

пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 36, [1] с. – Бібліогр.: с. 

28–32 (53 назви). 
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне та емпіричне дослідження інтернет-

залежності, її генези і психологічних особливостей прояву в молоді. Представлено нове 

теоретичне узагальнення проблеми інтернет-залежності, яке полягає у визначенні її 

методологічних, теоретико-концептуальних, динамічних і структурно-функціональних 

основ як базису відображення її закономірних феноменологічних ознак, механізмів і 

чинників. Уточнено науково-психологічні уявлення про специфіку, структуру і прояви 

інтернет-залежності. Систематизовано методологічні підходи до розуміння стану 

інтернет-залежності, здійснено психологічний аналіз процесів, які виступають 

каталізаторами формування інтернет-залежності у молоді. 

 

24. Кипнис, Л. А.  Задачи теории упругости класса N для клиновидных 

областей и их применение в механике разрушения [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой. степени д-ра физико-математических наук : cпец. 

01.02.04 "Механика деформируемого твердого тела" / Кипнис Леонид 

Абрамович ; Российская АН, Ин-т проблем механики. – М., 1992. – 41, [1] 

c. : табл., схеми. – Библиогр.: с. 39–41 (16 названий). 
В работе исследуется новый класс задач теории упругости, отличающихся от всех 

рассматривавшихся ранее плоских статических задач для клиновидных областей своей 

постановкой, предполагающей учет влияния внешнего поля на напряженное состояние 

рассматриваемых областей с бесконечно удаленной точкой. Решения новых задач 

класса N построены для следующих областей: клин с полубесконечным разрезом на 

биссектрисе; объемлющий полуплоскость клин с разрезом на биссектрисе, исходящим 

из вершины; полуплоскость с полубесконечным прямолинейным разрезом, 

непараллельным границе; объемлющий полуплоскость клин с полубесконечным разрезом 

на продолжении грани; плоскость с двумя полубесконечными прямолинейными 

разрезами, вершина одного из которых находится на продолжении другого; 

объемлющий полуплоскость клин с разрезом на продолжении грани, исходящим из 

вершины; кусочно-однородная плоскость с границей раздела сред в форме сторон угла, 

содержащая исходящий из вершины разрез на биссектрисе; объемлющий полуплоскость 

клин с двумя прямыми линиями скольжения, исходящими из вершины, в различных 
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случаях однородных граничных условий на сторонах (симметричные задачи) клин с 

прямой линией скольжения, исходящей из вершины, однородные условия на одной из 

сторон которого отличаются о т однородных условий на другой; кусочно-однородная 

плоскость с границей раздела сред в форме сторон угла, содержащая две прямые линии 

скольжения конечной длины, исходящие из вершины (симметричная задача); кусочно-

однородная плоскость, составленная из двух различных полуплоскостей, содержащая на 

границе раздела сред полубесконечный разрез и линию скольжения в вершине; плоскость 

с полубесконечной прямой линией скольжения и прямолинейным отростком, исходящим 

из вершины, также являющимся линией скольжения; плоскость с полубесконечной 

прямой линией скольжения и двумя прямолинейными отростками, исходящими из 

вершины, являющимися линиями скольжения (кососимметричная задача); плоскость с 

двумя полубесконечными прямыми линиями скольжения, имеющими общую вершину, из 

которой исходит разрез конечной длины (симметричная задача). Решены также 

некоторые контактные задачи класса N для клина. Для решения проблемы 

установления на основе получаемых решений задач класса ГЧ 1 направлений начального 

развития линий скольжения из различного типа угловых точек предлагается новый 

подход, более строгий по сравнению с применявшимися, базирующийся на 

сформулированном Г. П. Черепановым принципе выбора. Этот подход в сочетании с 

аппаратом задач класса N впервые позволил достаточно подробно проанализировать в 

симметричном случае угловую точку границы области, а также угловую точку границы 

раздела различных сред с точки зрения направлений начального развития из них линий 

скольжения, установить число и направления начального развития вторичных линий 

скольжения при ветвлении линии скольжения, развивающейся из некоторого 

концентратора, исследовать модель одного из основных механизмов зарождения 

трещин. 

 

25. Кірдан, О. Л.  Теорія і практика управління вищими навчальними 

закладами України (ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. ... д-ра пед. 

наук : 13.00.01 : захищена 16.03.17 / Кірдан Олена Леонідівна. – Умань, 

2017. – 772 с. : табл. + Додатки до дис. ... д-ра пед. наук. – Бібліогр.: с. 403–

531 та в тексті. 

Кірдан, О. Л.  Теорія і практика управління вищими навчальними 

закладами України (ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка 

та історія педагогіки" / Кірдан Олена Леонідівна ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 39, [1] с. – 

Бібліогр.: с. 29–36 (68 назв). 
      У дисертації висвітлено результати системного дослідження теорії і практики 

управління вищими навчальними закладами на українських землях Російської імперії у 19 

поч. 20 ст.; обґрунтовано теоретико-методологічні засади та визначено категорійно-

поняттєвий апарат. Здійснено історіографічний аналіз досліджуваної проблеми. 

Виокремлено основні періоди розвитку теорії і практики у 19 поч. 20 ст., 

схарактеризовано особливості, виявлено провідні тенденції кожного періоду. 

Проаналізовано нормативно-правове забезпечення управління вищими навчальними 

закладами на українських землях у 19 поч. 20 ст., схарактеризовано особливості та 

виявлено провідні тенденції кожного періоду. Проаналізовано нормативно-правове 

забезпечення управління вищими навчальними закладами на українських землях 

Російської імперії у зазначений проміжок часу. Досліджено трансформацію системи 

управління вищими навчальними закладами заявленого історичного періоду на 

державному, регіональному та інституційному рівнях. Схарактеризовано та 

узагальнено погляди вчених, педагогів, управлінців, громадських діячів на проблему 
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управління вищими навчальними закладами. Актуалізовано конструктивний досвід 

управління навчальними закладами на українських землях Російської імперії у 19 поч. 20 

ст. й окреслено напрями його творчого використання у сучасних умовах. 

 

26. Клименко, Ю. А.  Соціально-педагогічні засади розвитку есперанто-руху в 

Україні (кінець ХІХ - середина 30-х років ХХ століття) [Текст] : дис. ... д-ра 

пед. наук : 13.00.01 : 011 : захищена 26.04.18 / Клименко Юлія 

Анатоліївна. – Умань, 2018. – 760 с. : табл. + Додатки до дис. ... д-ра пед. 

наук. – Бібліогр.: с. 415–485 та в тексті. 

Клименко, Ю. А.  Соціально-педагогічні засади розвитку есперанто-руху в 

Україні (кінець ХІХ - середина 30-х років ХХ століття) [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" : 011 "Освітні, педагогічні науки" 

/ Клименко Юлія Анатоліївна ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини. – Умань, 2018. – 42, [1] с. – Бібліогр.: с. 34–38 (52 назви). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід до 

вирішення важливої й актуальної проблеми, що полягає у розкритті та цілісній 

характеристиці соціально-педагогічних засад розвитку есперанто-руху в Україні в кінці 

ХІХ - середині 30-х років ХХ століття в контексті суспільно-політичних, соціально-

економічних та соціально-культурних змін. На основі системно-хронологічного підходу 

окреслено історіографію проблеми соціально-педагогічних засад розвитку есперанто-

руху в Україні: праці сучасників у хронологічних межах дослідження (кінець ХІХ - 

середина 30-х років ХХ століття); праці дослідників радянського періоду поза 

хронологічними межами дослідження (кінець 50-х - 80-ті роки ХХ століття); праці 

сучасних дослідників (починаючи з 90-х років ХХ століття). З'ясовано, що дослідження 

соціально-педагогічних засад розвитку есперанто-руху в Україні в кінці ХІХ - середині 

30-х років ХХ століття має потужну джерельну базу, аналіз якої здійснено за такими 

групами джерел: документальні, масові, навчально-методичні, додаткові.  

Обґрунтовано теоретико-методологічні основи дослідження: підходи (системно-

хронологічний, проблемний, культурологічний, антропологічний, парадигмальний, 

аксіологічний, синергетичний, порівняльний, герменевтичний), принципи (iстoризму, 

oб'єктивностi, систeмнoсті, дeтермiнізму), методи (загальнонаукові, історико-

педагогічні, спеціально-історичні). Автором уперше розкрито і цілісно 

охарактеризовано соціально-педагогічні засади розвитку есперанто-руху в Україні в 

кінці ХІХ - середині 30-х років ХХ століття, які вирізняли його на кожному з періодів та 

етапів кількісними і якісними змінами на рівні всіх структурних складників - від 

організаційно-управлінського до змістового та комунікативного: соціальні засади 

(суспільнополітичні, соціально-економічні та соціально-культурні особливості 

становлення і розвитку міжнародних планових мов; нормативно-правове забезпечення 

(програми, статути тощо) його організації; громадська підтримка; спільна діяльність 

та соціальна ініціатива есперантистів; соціальне замовлення на засіб міжнародного 

спілкування тощо); педагогічні засади (мета, зміст, напрями, форми діяльності 

есперантистів у різні періоди та етапи розвитку есперанто-руху; методичне 

забезпечення есперанто-руху; есперанто-періодика як засіб популяризації есперанто-

руху та джерело педагогічних есперанто-інновацій тощо).  

Обґрунтовано періодизацію розвитку есперанто-руху в Україні, основним критерієм 

якої стали соціально-педагогічні засади розвитку досліджуваного феномену в кінці ХІХ - 

середині 30-х років ХХ століття: імперський період - 80-ті роки ХІХ століття - перша 

половина 1917 р. (лінгвістичний етап - 80-ті роки 40 ХІХ століття - перша половина 

1905 р.; пропагандистський етап - друга половина 1905 р. - перша половина 1917 р.); 

радянський період - друга половина 1917 р. - 1938 р. (перехідний етап - друга половина 

1917 р. - перша половина 1921 р.; пролетарсько-інтернаціональний етап - друга 



18 
 

половина 1921 р. - перша половина 1936 р.; етап ліквідації есперанто-руху - друга 

половина 1936 р. - 1938 р.). У дисертації охарактеризовано основні напрями розвитку 

есперанто-руху в Україні в кінці ХІХ - середині 30-х років ХХ століття: соціальна 

активність есперантистів у культурницькому (есперанто-вечори, ранки, концерти, 

виставки, ярмарки, експозиції, ювілейні заходи), освітньо-просвітницькому 

(есперанторадіомовлення - радіоконцерти, радіоуроки, радіокурси, доповіді та рекламні 

повідомлення, радіогазети, інші інформаційні й художні програми мовою есперанто), 

видавничому (підготовка та видання художньої, навчальної, довідкової і 

пропагандистської літератури про допоміжну мову), есперкорівському (громадський 

рух есперантистів-кореспонде нтів з метою забезпечення міжнародного листування) 

та інших напрямах діяльності есперанто-осередків; освітньо-просвітницька діяльність 

есперантистів у різноманітних організаційних формах (есперанто-курси, гуртки, лекції, 

доповіді, консультації школи, технікуми, вищі навчальні заклади та інші організаційні 

форми).  

Автором удосконалено і розширено наукові уявлення про: сутнісні характеристики 

понять "есперанто", "есперанто-рух", "розвиток есперанто-руху"; історію створення 

та розвитку міжнародних мов, розвиток есперанто-руху у світі; особливості 

становлення і розвитку есперанто-періодики в досліджуваний період; внесок педагогів, 

теоретиків і практиків у справу становлення і розвитку міжнародної мови есперанто, 

інтерлінгвістики та есперантології. 

 

27. Кобець, О. В.  Психологічна структура еколого-правової свідомості 

працівників прокуратури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра психологічних наук : [cпец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія 

психології" / Кобець Олександр Володимирович ; МОН України, 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 

2015. – 35, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 27–32 (50 назв). 

На основі науково-методологічного аналізу обґрунтовано психологічну структуру 

еколого-правової свідомості прокурорів, які здійснюють правотворчість, 

правозастосування у природоресурсній та природоохоронній сферах, 

природокористування та охорону навколишнього середовища. Визначено об'єктивні та 

суб'єктивні фактори розвитку еколого-правової свідомості працівників прокуратури. 

Сформульовано цілісну теоретичну концепцію психологічної структури еколого-

правової свідомості працівників прокуратури. Вивчено роль еколого-правової свідомості 

прокурора у забезпечені ефективності його діяльності. Запропоновано алгоритм 

побудови прогнозування ефективності професійної діяльності прокурора на основі 

професійно-психологічного профілю працівників з високим рівнем еколого-правової 

свідомості. 

 

28. Коваль, В. О.  Теоретичні і методичні засади формування професійної 

компетентності майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних 

навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / Коваль 

Валентина Олександрівна ; НАПН України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 

2013. – 40, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–36 (58 назв). 
     У дисертаційному досліджені обґрунтовано структуру професійної 

компетентності майбутніх учителів-філологів, яку складають компетентності, що 

поєднують ключові компетенції: предметно-фахову компетентність (інформаційна, 

лінгводидактична, мовленнєва, лінгвокраїнознавча, компетенції). У структурі 

професійної компетентності майбутніх фахівців виокремлено три компоненти 

(когнітивно-творчий, мотиваційно-ціннісний, діяльнісно-практичний) та обґрунтовано 
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їх критерії, що дозволило встановити три рівні сформованості професійної 

компетентності майбутніх словесників - низький, середній, високий. Розроблено та 

впроваджено в навчально-виховний процес вищих педагогічних закладів навчально-

методичне забезпечення для підвищення ефективності процесу формування професійної 

компетентності майбутніх учителів-філологів. 

 

29. Ковальчук, О. С.  Тенденції розвитку автономного шкільного 

менеджменту в країнах Західної і Північної Європи [Текст] : дис. ... д-ра 

пед. наук : 13.00.01 / Ковальчук Олена Сергіївна. – Умань, 2015. – 487, [5] с. 

Ковальчук, О. С.  Тенденції розвитку автономного шкільного 

менеджменту в країнах Західної і Північної Європи [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / О. С. Ковальчук. – Умань, 2015. – 40, [1] 

с. 
     У дисертації на основі цілісного аналізу суспільно-політичних, соціально-економічних 

та педагогічних процесів обґрунтовано сутність і функціональні характеристики та 

тенденції розвитку автономного шкільного менеджменту у країнах Західної і Північної 

Європи, надано рекомендації щодо перспектив і можливостей застосування цього 

досвіду в Україні. 

    Розкрито головні напрями розбудови автономного шкільного менеджменту; 

здійснено порівняльний аналіз тенденцій автономного шкільного менеджменту у 

країнах Західної і Північної Європи та України. 

 

30. Коляда, Н. М.  Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в 

Україні (початок ХХ ст. - середина 30-х років ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" : [cпец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" 

/ Коляда Наталія Миколаївна ; МОН України, Державний заклад 

"Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – 44 с. – 

Бібліогр.: с. 35–42 (67 назв). 
    У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення важливої 

й актуальної проблеми, що полягає у цілісному і системному розкритті соціально-

педагогічних засад розвитку дитячого руху в Україні на початку XX ст. - в середині 30-х 

років XX ст. у структурі ідеологічних, соціальних і педагогічних детермінант як 

складових загальносуспільного виховного процесу. Обґрунтовано логіко-структурну 

модель аналізу соціально-педагогічних засад розвитку дитячого руху в Україні. 

Визначено об'єктивні та суб'єктивні чинники виникнення дитячого руху на 

початку XX ст.  

    Обґрунтовано періодизацію розвитку дитячого руху в Україні в хронологічних межах 

дослідження у єдності чотирьох етапів. Удосконалено і розширено наукові уявлення 

про: сутнісні характеристики поняття "дитячий рух"; нормативно-законодавчу базу 

розвитку дитячого руху в Україні у хронологічних межах дослідження; педагогіку 

дитячого руху та соціокінетику дитинства як міждисциплінарне наукове знання. 

 

31. Комар, О. С.  Організаційно-педагогічні засади неперервної професійної 

освіти вчителів англійської мови в країнах Європейського Союзу [Текст] : 

дис. ... д-ра пед. наук : 011 (13.00.04] : захищена 26.12.19 / Комар Олег 

Станіславович. – Умань, 2019. – 509 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 404–464. 

Комар, О. С.  Організаційно-педагогічні засади неперервної професійної 

освіти вчителів англійської мови в країнах Європейського Союзу [Текст] : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 011 (13.00.04 

"Теорія і методика професійної освіти"] / Комар Олег Станіславович ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – 

38 с. – Бібліогр.: с. 31–36 (46 назв). 
     Дисертацію присвячено цілісному системному обґрунтуванню організаційно-

педагогічних засад неперервної професійної освіти вчителів англійської мови в країнах 

Європейського Союзу в контексті глобалізаційних, й інтеграційних процесів у галузі 

освіти. 

  Досліджено сучасну систему неперервної професійної освіти вчителів англійської мови 

в Україні. На основі реалізації принципу системності, професійну освіту вчителів 

англійської мови визначено як упорядковану сукупність елементів, що знаходяться в 

певних функціональних зв’язках і відношеннях один з одним, створюючи цілісність і 

єдність. З огляду на таке визначення проаналізовано структуру системи професійної 

освіти вчителів англійської мови, взаємозв’язки та взаємозалежності її структурних 

компонентів.  

     На основі здійсненого моніторингу визначено перспективні напрями використання 

європейського досвіду професійної освіти вчителів англійської мови у системі 

неперервної професійної освіти України, які вбачаються у реалізації окремих аспектів 

як на додипломному, так і на післядипломному рівнях, що, на нашу думку, може 

модернізувати національну систему неперервної освіти вчителів англійської мови 

відповідно до сучасних світових тенденцій розвитку освіти. 

 

32. Кононенко, А. О.  Структурно-функціональні моделі самопрезентації 

викладача соціогуманітарних дисциплін [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра психологічних наук : [cпец.] 19.00.05 "Соціальна 

психологія, психологія соціальної роботи" / Кононенко Анатолій 

Олександрович ; МОН України, Східноукраїнський нац. ун-т імені 

Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 42 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 

34–39(50 назв). 
Дисертацію присвячено розробці соціально-психологічних засад структурно-

функціональної моделі ефективної самопрезентації викладача соціогуманітарних 

дисциплін, визначенню впливів індивідно-особистіних властивостей на становлення його 

самопрезентації та визначенню шляхів підвищення її ефективності. Представлено 

концепцію самопрезентації як чинника становлення особистості викладача 

соціогуманітарних дисциплін. Розроблено та операціоналізовано структурно-

функціональну модель самопрезентації викладача соціогуманітарних дисциплін. 

Виокремлено та емпірично верифіковано основні соціально-психологічні конструкти 

запропонованої моделі (індивідний, індивідно-мультисуб'єктний, особистісний, 

особистісно-мультисуб'єктний) й здійснено їх структурно-логічний та факторний 

аналіз. Визначено різновиди самопрезентації викладачів 40 соціогуманітарних дисциплін 

та зміни її складових відповідно до соціально-демографічних та організаційно-

професійних показників. Розроблено та доведено ефективність інтегрованої соціально-

психологічної програми сприяння успішності самопрезентації викладача 

соціогуманітарних дисциплін, побудованої на принципах системності, активності, 

ієрархічності, диференційованого прогнозування, динамічності, комплексності та 

зворотного зв'язку. 

 

33. Корнієнко, І. О.  Генеза опанувальної поведінки у життєвому просторі 

особистості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психологічних наук : [cпец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" 
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/ Корнієнко Інокентій Олексійович ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. 

С. Костюка. – Київ, 2018. – 39 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 30–36 (58 назв). 
Дисертація присвячена вивченню генези опанувальної поведінки у життєвому 

просторі особистості, розгортання якої детерміновано констеляцією структурно-

функціональних компонентів та показників, вікових і соціальних чинників та 

особливостей. Запропоновано концепцію опанувальної поведінки в життєвому просторі 

особистості. Встановлено, що психогенеза опанувальної поведінки особистості є 

динамічним синтезом афективно-когнітивних та соціально-вікових змін, що 

забезпечують оволодіння нею реаліями дійсності упродовж життєвого шляху. 

Здійснено порівняння емпіричних корелятів генези опанувальної поведінки особистості 

на етапі підлітковості, юності та дорослості. Встановлено, що інтенсивна тілесна 

самопрезентація виступає важливим компонентом життєвого простору та 

спроможна детермінувати репертуар стратегій опанування. Вивчено змістово-

функціональне наповнення процесу опанування, що розглядається як розвиток від 

інстинкту подолання до застосування когнітивно витончених і відрефлексованих 

механізмів усвідомленого психозахисту. Розроблено й апробовано програму соціально-

психологічного тренінгу, основним завданням якої є розвиток в особистості 

адаптивних, конструктивних стратегій опанувальної поведінки. 

 

34. Кочубей, Т. Д.  Розвиток української педагогічної думки другої половини 

XVII-XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.01"Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / Кочубей Тетяна Дмитрівна ; МОН 

України, Державний заклад Луганський національний ун-т імені Тараса 

Шевченка. – Луганськ, 2013. – 44, [1] с. – Бібліогр.: c. 35–41 (48 назв). 
У роботі подано цілісний ретроспективний аналіз праць просвітників та вітчизняних 

досліджень їхнього спадку, досліджено розвиток української педагогічної думки у другій 

половині XVII - XVIII ст.; здійснено періодизацію розвитку української педагогічної 

думки, що включає три етапи: І етап - друга половина XVII ст.; ІІ етап - перша 

половина XVIII ст.; ІІІ етап - друга половина XVIII ст.; обґрунтовано логіко-

структурну модель дослідження. Визначено тенденції культурно-освітніх процесів як 

складової педагогічної думки в Україні другої половини XVІІ ст.; схарактеризовано 

погляди науковців на особливості боротьби українських мислителів за православну 

педагогічну думку у другій половині ХVII ст. Розкрито натуралістичну парадигму 

української педагогічної думки в першій половині XVIII ст.; висвітлено основні ідеї 

натурфілософії; узагальнено погляди науковців на ідеї українських просвітників другої 

половини XVIII ст. на людину як вінець Божого творіння і виявлено, що вагомий вплив на 

них справляла культура бароко. 

 

35. Кравченко, О. О.  Освітньо-просвітницька діяльність пролеткульту 

України у структурі суспільно-історичних змін (1917-1932 рр.) [Текст] : 

дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : захищена 27.10.17 / Кравченко Оксана 

Олексіївна. – Умань, 2017. – 545 с. + Додатки до дис. ... доктора пед. наук. – 

Бібліогр.: с. 410–545. 

Кравченко, О. О.  Освітньо-просвітницька діяльність пролеткульту 

України у структурі суспільно-історичних змін (1917-1932 рр.) [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.01 

"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кравченко Оксана Олексіївна ; 

МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 

44, [1] с. – Бібліогр.: с. 37–42 (54 назви). 
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У дисертації з’ясовано передумови виникнення пролетарських культурно-

просвітницьких організацій (суспільно-політичні, соціально-економічні, освітньо-

культурні), охарактеризовано зародження та розвиток Пролеткульту як організації 

всесоюзного рівня, розкрито особливості утворення і діяльності Всеукраїнського 

Пролеткульту. Охарактеризовано організаційну структуру та визначено принципи, 

проаналізовано форми реалізації основних напрямів освітньо-просвітницької діяльності 

(освітньо-виховний та культуротворчий) Пролеткульту як громадської організації у 

досліджуваний період. Здійснено історико-педагогічні рефлексії щодо освітньо-

просвітницької діяльності Пролеткульту в Україні. 

 

36. Кравчук, О. В.  Розвиток новаторського руху в історії освіти України ХХ 

ст.[Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : захищена 22.05.19 / Кравчук 

Оксана Володимирівна. – Умань, 2019. – 665 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 396–

485 та в тексті. 

Кравчук, О. В.  Розвиток новаторського руху в історії освіти України ХХ 

ст.[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 

13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кравчук Оксана 

Володимирівна ; МОН України, Уманський держ. педагогічний ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 32–35 (40 назв). 
У дисертації виявлено і розкрито провідні тенденції розвитку новаторського руху в 

історії освіти України ХХ ст. та актуалізовано досвід освітнього новаторства в 

сучасній шкільній практиці. Автором проаналізовано історіографію проблеми, 

обґрунтовано методологію та уточнено сутнісні характеристики понять 

дослідження: "новаторський педагогічний рух", "педагогічне новаторство", "розвиток 

педагогічного новаторського руху". Визначено соціально-економічні, суспільно-

політичні та організаційно-педагогічні передумови зародження новаторського руху 

педагогів в Україні досліджуваного періоду. Обґрунтовано періодизацію розвитку 

новаторського руху в історії шкільної освіти України ХХ ст. в єдності п'яти етапів. 

Визначено і схарактеризовано напрями, тенденції та особливості розвитку освітнього 

новаторського руху в Україні в досліджуваний період, відповідно до виявлених 

хронологічних етапів. Висвітлено роль персоналій у розвитку новаторського 

педагогічного руху - В. Сухомлинського, О. Захаренка, Г. Вовчанівської, С. Логачевської, 

В. Хайруліної, Ф. Бацури, Г. Сазоненко, І. Ткаченка та ін. 

 

37. Кривошея, І. І.  Неурядова старшина української Української козацької 

держави (середина ХVII-80-ті роки ХVIII ст.) [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [cпец.] 07.00.01 "Історія України" 

/ Кривошея Ірина Іванівна ; МОН України, Національний педагогічний ун-т 

імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 40 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 

35–38 (33 назви). 
У дисертації на основі чисельних джерел досліджено походження інституту 

"товариства", етапи еволюції та трансформації різних груп неурядової старшини та 

термінів, що їх позначали. Виявлено структуру, ієрархію, основні функції та розширено 

персональний склад значного/товариства військового XVII - початку XVIIІ ст. 

Визначено час появи та еволюцію всіх чинів неурядової старшини XVIIІ ст. 

(бунчукового, значкового і військового товариств). Розглянуто їх сутність, статус 

(підпорядкування, судовий імунітет, привілеї), динаміку чисельності та персонального 

складу, економічну спроможність і функції. 
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38. Кузнець, Т. В.  Православне духовенство Київської Єпархії наприкінці 

XVIII - на початку ХХ ст.: соціально-економічні та політичні виміри 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра історичних наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кузнець Тетяна Володимирівна ; МОН 

України, Державний ВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 

2013. – 41 с. : табл. – Бібліогр.: с. 35–38 (41 назва). 
На основі широкого кола історичних джерел (опублікованих та нововведених до 

наукового обігу архівних матеріалів) в дисертації реконструйована єпархіальна 

структура Православної Церкви, прослідковано процес упорядкування церковного 

життя на інкорпорованих Російською державою українських землях в імперський 

період. Основна увага зосереджена на кількісних та якісних характеристиках 

парафіяльного духовенства, показано еволюційні зміни його статусу, стосунків з 

переважною більшістю населення українських земель – селянством. Прослідковується 

державна політика щодо Православної Церкви та увиразнюється її вплив на найнижчу 

ланку в структурі єпархіального управління – сільське православне духовенство.  

Досліджена система духовної освіти в Київській єпархії та показана еволюція 

освітнього рівня сільського духовенства. Показано, що матеріальне благополуччя 

православного священства визначалося російською владою і було важливим чинником 

одержавлення церкви. Аргументовано доводиться, що саме сільське духовенство, яке з 

привілейованих суспільних станів було найближче до народу, найбільше впливало на 

його духовно-моральний стан. На прикладі православного парафіяльного духовенства 

Київської єпархії показано еволюцію церкви у соціально-економічному аспекті, її 

внутрішні перетворення в періоди суспільних реформ і контрреформ, підкреслено 

заслуги церкви в покращенні духовного життя суспільства. 

 

39. Курмаєв, П. Ю.  Науково-методологічні основи державного регулювання 

економічного розвитку на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра економічних наук. : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та управління національним господарством" / Курмаєв Петро Юрійович ; 

МОНмолодьспорту України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – 

Київ, 2012. – 34 c. – Бібліогр.: с. 28–32 (58 назв). 
У дисертації досліджено теоретико-методологічні, методичні та науково-

практичні аспекти реалізації процесу регулювання соціально-економічного розвитку на 

регіональному рівні.  

Обґрунтовано сутність організаційно-економічного механізму регулювання розвитку 

регіонів. Запропоновано та обґрунтовано інноваційно-відтворювальний підхід до 

регулювання економічного розвитку на регіональному  рівні. Визначено основні 

елементи механізму підвищення ефективності функціонування регіонального 

інноваційного комплексу.  

Удосконалено методичні підходи до оцінки соціально-економічного розвитку регіону. 

Розроблено методологічні положення до формування моделі державного регулювання 

соціального розвитку на регіональному рівні.  

Розроблено методику формування моделі електронного урядування на регіональному 

рівні інформаційно-дозвільного типу. 

 

40. Кучеренко, І. А.  Теоретичні і методичні засади сучасного уроку 

української мови в основній школі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання 
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(українська мова)" / Кучеренко Ірина Анатоліївна ; Херсонський ДУ. – 

Херсон, 2015. – 44, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 36–41 (58 назв). 
Робота є теоретико-методичним дослідженням проблеми сучасного уроку 

української мови в основній школі. У дисертації розвиваються ідеї проєктування і 

реалізації сучасного уроку української мови з позиції компетентнісної й особистісно 

орієнтованої мовної освіти.  

Досліджено й проаналізовано філософські, педагогічні, психологічні, лінгвістичні, 

лінгводидактичні засади сучасного уроку української мови, визначено й інтерпретовано 

сутність базових понять й уточнено їх змістову характеристику, створено 

типологічну систематизацію сучасних уроків  української мови в основній школі, 

розкрито методологічні особливості цілевизначення, проєктування й реалізації уроку. 

 

41. Кучеренко, И. К.  Теоретические вопросы грамматики украинского языка: 

морфология [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра филол. наук 

/ Кучеренко И. К. ; МВССО УССР, Киевский гос. ун-т имени Т. Г. 

Шевченко. – Київ, 1967. – 58, [2] с. : табл. – Библиогр.: в подстроч. 

примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В данной работе автор подчеркивает значение в украинском языкознании 

грамматики как области знаний. Сведения по грамматике издавна  и сейчас 

считаются одним из самых важных, основных элементов общего образования.   Первые 

понятия о ней формируются в школе в процессе приобретения сведений о языке, 

необходимых в повседневной жизни людей.  

В диссертации обосновано понимание сущности грамматики в ее определяющих 

чертах исследования языка с точки зрения его грамматического строя не может 

иметь надлежащей целеустремленности. Одни квалифицируют ее как "собрание 

правил", другие - как науку. Противоречивая двойственность является необходимым 

этапом в развитии грамматической науки.  

Она исчезает с оформлением грамматики как науки в строгом смысле слова. Как 

наука фундаментальная, реализующая свои достижения в познании сущности языка 

или в кооперации с другими науками. Само же обучение ее в школах разных типов 

должно осуществляются с глубоким пониманием того, что грамматика для 

начинающего это - одно, для знающего язык и дух языка - другое. 

 

42. Кучменко, О. Б.  Біохімічні особливості функціонування убіхінону за 

патологічних станів організму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біологічних наук : спец. 14.01.32 "Медична біохімія" / О. Б. 

Кучменко. – Луганськ, 2013. – 46, [1] c. 
В дисертаційній роботі представлено результати досліджень біохімічних 

особливостей функціонування убіхінону за патологічних станів організму (Е 

гіповітамінозу, за введення адреналіну, доксорубіцину, пухлинного росту), а також за 

старіння. Вперше доведено можливість інтенсифікації ендогенного синтезу убіхінону 

за допомогою попередників і модуляторів його біосинтезу за різних патологічних 

станів та визначене співвідношення компонентів, що входять до складу комплексів. За 

експериментальних умов показано ефективність застосування препарату KoQ10 і 

комплексів попередників і модуляторів біосинтезу KoQ для корекції мітохондріальної 

дисфункції, що виникає за досліджуваних патологічних станів, а також за старіння. 

Вперше продемонстровано можливість регуляції активності матриксних 

металопротеїназ-2 і -9 при введенні тваринам комплексу, що досліджується, і 

препарату KoQ10 за застосування доксорубіцину.  
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На експериментальних моделях пухлинного росту (карцинома Герена, 

карциносаркома Уокер-256) показано, що спільне застосування доксорубіцину з 

комплексом ЕПМ та препаратом KoQ10 не впливає на цитостатичну активність 

антибіотику та підсилює його дію. Представлені в роботі експериментальні дані 

дають змогу обґрунтувати доцільність використання комплексів попередників і 

модуляторів біосинтезу KoQ та препаратів KoQ10 як препаратів метаболічного типу 

з профілактичною та лікувальною метою для корекції метаболічних і функціональних 

порушень за різних патологічних станів та при старінні. 

 

43. Кушнір, В. М.  Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи 

(друга половина ХІХ-ХХ століття) [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 

/ Кушнір Валентина Миколаївна. – Умань, 2016. – 561 с. + Додатки до дис. 

... доктора пед. наук. 

Кушнір, В. М.  Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи 

(друга половина ХІХ-ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія 

педагогіки" / Кушнір Валентина Миколаївна ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2016. – 38, [1] с. – Бібліогр.: с. 

32–35 (31 назва). 
Дисертацію присвячено актуальній темі виховання краси вчинку в освітньому 

середовищі університету. На основі аналізу філософських, соціологічних, психолого-

педагогічних джерел уточнено зміст поняття «краса вчинку студентів», «освітнє 

середовище університету». Схарактеризовано особливості виховання краси вчинку 

студентів в освітньому середовищі університету. 

Визначено критерії (емоційно-ціннісний, когнітивний, вчинково-поведінковий), 

показники (позитивна орієнтація на здійснення красивого у вчинках та поведінці; 

стійке ціннісне ставлення до краси вчинку інших людей; повнота та осмисленість 

знань про зміст та значення красивого вчинку, про красу, вчинок, моральну 

відповідальність, духовність; ступінь розуміння способів їх вияву в різних ситуаціях; 

уявлення про красиве, потворне, піднесене, героїчне; усвідомлення їх значення для 

повноцінного життя; вміння використовувати знання про красу вчинків у буденних 

ситуаціях; готовність до здійснення вчинків, що мають моральний, подвижницький і 

героїчний характер) і охарактеризовано рівні вихованості краси вчинку студентів 

(високий, середній, низький). 

 

44. Лозко, Г. С.  Актуалізація української етнорелігії в європейському 

контексті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 

наук : cпец. 09.00.12 "Українознавство" / Лозко Галина Сергіївна ; КНУ 

імені Т. Шевченка. – Київ, 2007. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 27–31 (45 назв). 
У дисертації досліджується нова філософська проблема, пов`язана з актуалізацією 

етнічної релігії (рідної віри) в Україні та аналогічні процеси в країнах Європи. 

Українське язичництво показано як духовно-культурний феномен, що в процесі життя 

етносу входить в кров і плоть народу своїм світоглядом, моральними нормами 

поведінки, звичаєвістю та обрядовістю. Феноменальність рідної віри полягає в тому, 

що вона консервує, а за сприятливих умов – самовідтворює власні етнічні цінності: 

така актуалізація може відбуватися у підсвідомості носіїв власної етнічної культури 

як своєрідне підсвідоме „пригадування” окремими представниками етносу 

колективного досвіду своїх предків. Таким чином, етнорелігія (язичництво) – природний 

генератор духовного життя етносів і упорядник їхнього життєвого простору та 

морально-звичаєвих відносин, де гарантом цілісності етнічної спільноти виступає сама 

етнічна група з її усталеними етнічними звичаями і цінностями Роду.  
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Доведено, якщо розвитку етнічної релігії не перешкоджають якісь зовнішні чинники 

– війни, поневолення, окупації, якісь асимілятивні процеси, – то рідна віра може бути 

самодостатньою духовною системою на будь-якому етапі життя свого етносу, 

навіть на самому модерному. 

 

45. Магрламова, К. Г.  Теоретичні і практичні засади професійної підготовки 

майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах Великої Британії 

[Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 : захищена 30.11.18 / Магрламова 

Камілла Газанфарівна. – Умань, 2018. – 659 с. : табл., схеми. рис. – 

Бібліогр.: с. 436–506 та в тексті. 

Магрламова, К. Г.  Теоретичні і практичні засади професійної підготовки 

майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах Великої Британії 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Магрламова Камілла 

Газанфарівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2018. – 40, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 33–37 (62 назви). 
       У дисертації досліджено теоретичні і практичні засади професійної підготовки 

майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах Великої Британії. Визначено 

основні стратегії розвитку медичної освіти у Великій Британії як екстраполяцію 

результатів діяльності міжнародних громадських медичних організацій і об’єднань 

(глобальна модернізація медичної освіти, розвиток інноваційних медичних технологій; 

розвиток неперервної медичної освіти упродовж життя; імплементація у зміст 

медичної освіти документів міжнародних організацій щодо прав людини; екстраполяція 

Міжнародного кодексу медичної етики у зміст медичної освіти та ін.); з’ясовано вплив 

інтеграційних процесів в освіті на стандартизацію та якість вищої медичної 

підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії (створення єдиного освітнього 

простору; визнання дипломів та сертифікатів; єдність підходів до ліцензування та 

акредитації; міжнародне співробітництво).  
 

46. Маевская, Т. П.  Романтические тенденции в системе русского реализма 

70-80-х годов ХІХ века (рассказ и повесть) [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степени д-ра філол. наук : [cпец.] 10.01.01 "Русская 

литература" / Маевская Татьяна Петровна ; АН УССР, Ин-т литературы 

имени Т. Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 31 с. – Библиогр.: с. 30–31 (17 

названий) и в подстрочных примечаниях. 
Актуальность диссертации обусловлена тем что в ней исследуются характер 

новых тенденций, суть которых заключается в осуществлении синтеза реализма и 

романтизма на реалистической основе.  

К анализу в основном привлекаются рассказы и повести 70-80-е г., созданные И. С. 

Тургеневым, Н. С. Лесковым, Л. Н. толстым, В. М. Гаршиным, В. Г., Короленком А. П. 

Чеховым, а также народническая проза.  

Автор диссертации изучала исследования последних десятилетий в области 

реализма и романтизма, обратив особое внимание на труды, в которых выясняются 

такие кардинальные проблемы современной филологической науки, как закономерности 

литературного процесса, классификация различных течений реализма и романтизма в 

свою очередь, непосредственно связано с типологическими параметрами разных 

этапов их развития. 

 

47. Мамчур, Л. І.  Перспективність і наступність у формуванні комунікативної 

компетентності учнів основної школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання 

(українська мова)" / Мамчур Лідія Іванівна ; МОН України, Херсонський 

державний ун-т. – Херсон, 2012. – 44, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 36–41 

(51 назва). 
Робота є теоретико-методичним експериментальним дослідженням проблеми 

формування в учнів основної школи комунікативної компетентності на уроках 

української мови. У дисертації розгортаються ідеї щодо неперервності поетапної 

мовної освіти особистості учнів. Досліджено й проаналізовано філософське, 

психологічне, психолінгвістичне, лінгвістичне, лінгводидактичне підґрунтя для 

формування мовної особистості учня. Визначено й обґрунтовано лінгводидактичні 

засади – сучасні концептуальні підходи, провідні принципи перспективності й 

наступності, методи і засоби – для вирішення проблеми розвитку комунікативної 

здатності учнів. Створено концептуальну комплексну модель-систему та розроблено 

методику формування комунікативної компетентності учнів 5–9 класів основної школи 

в процесі вивчення української мови, що забезпечує цілісний та інтегрований розвиток 

основних складників комунікативної компетентності – мовної, мовленнєвої, 

комунікативної, соціокультурної, діяльнісної (стратегічної) субкомпетентностей. З 

метою упровадження в теорію і практику сучасної школи виявлених у дослідженні 

експериментальних даних намічено подальші напрями мовного навчання учнів. 

 

48. Мартинова, Г. І.  Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і фонетика 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філол. наук. : спец. 

10.02.01 "Українська мова" / Мартинова Ганна Іванівна ; НАН України, Ін-т 

української мови. – Київ, 2004. – 40, [1] с. : табл., карти. – Бібліогр.: с. 31–

33. – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В українській діалектології вироблено два основні підходи до вивчення статики й 

динаміки говірок. Перший із них полягає у виявленні диференційних рис діалектів в 

історичному розвитку шляхом аналізу різночасових свідчень (сучасних дослідникові 

фактів, матеріалів місцевих писемних пам’яток, лексикографічних джерел, окремих 

праць тощо). В останні десятиліття вчені прагнуть розглядати статичне й динамічне 

з позицій лінгвістичної географії в синхронному одночасовому вимірі в мовному 

просторі, зокрема „з уваги на наявність в діалектному матеріялі закономірного й 

випадкового, врівноваженого та врівноважуваного, а то й зовсім лабільного”.  

Перші статичні елементи мови дослідниця називає явищами, а другі – тенденціями, 

які кваліфікує як узагальнені закономірні одиниці її динаміки мови. Упровадження цього 

прийому дослідження мовної динаміки говірок стало можливим завдяки наявності 

АУМ та регіональних атласів, адже, з одного боку, свідчення великих ареалів дають 

змогу з’ясувати ступінь вияву явища в діалектному континуумі, а з іншого – частоту 

вияву картографованих елементів за окремими мовними позиціями найкраще 

представлено в окремих говірках. Регіональне дослідження дає змогу простежити за 

реалізацією динамічних елементів у конкретних говірках, у мовленні різних 

респондентів із залученням статистичних підрахунків, визначити територію 

поширення, послаблення чи інтенсифікацію тенденції. 

 

49. Мартинюк, М. Т.  Науково-методичні засади навчання фізики в основній 

школі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук : 

[cпец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання фізики" / Мартинюк Михайло 

Тадейович ; Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – 

Київ,  1999. – 33 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29–32 (20 назв). 
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Дисертація присвячена теоретико-експериментальному обґрунтуванню сучасної 

методичної системи навчання фізики в основній школі. Посилено функції першого 

ступеня навчання шкільної фізики щодо формування цілісних уявлень про природничо-

наукову картину світу, місце і роль людини в ньому, та цілеспрямованого формування 

узагальнених способів діяльності при осягненні учнями природничо-наукових знань. 

Обґрунтування змісту і структури фізичної (і астрономічної) освіти в школі ІІ 

ступеня послідовно реалізовано на всіх рівнях: від рівня теоретичного подання - до 

діяльності навчання. Створена методична система навчання фізики (і астрономії) та 

адекватна їй система методичної підготовки учителя підтверджені практично. 

 

50. Мединський, С. В.  Теорія і практика професійної підготовки фахівців із 

фізичного виховання і спорту в Сполучених Штатах Америки [Текст] : дис. 

... д-ра пед. наук : 13.00.04 : захищена 27.04.17 / Мединський Сергій 

Володимирович. – Чернівці, 2017. – 559 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 392–

442. 

Мединський, С. В.  Теорія і практика професійної підготовки фахівців із 

фізичного виховання і спорту в Сполучених Штатах Америки [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика професійної освіти" / Мединський Сергій 

Володимирович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 39, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 32–37 (49 назв). 
У дослідженні на основі теоретичного узагальнення результатів порівняльно-

педагогічного аналізу виявлено особливості професійної підготовки фахівців із 

фізичного виховання й спорту в системі вищої освіти в США та науково-теоретично 

узагальнено систему такої підготовки. Охарактеризовано систему професійної 

підготовки фахівців фізичного виховання і спорту як таку, що має цілісний, 

неперервний та диференційований характер у рамках університетської освіти. 

Виокремлено за змістовим наповненням та охарактеризовано дванадцять академічних 

спеціалізацій підготовки фахівців фізичного виховання і спорту в університетах США, 

які поєднані у чотири основні напрями. Досліджено, що у навчальних закладах США 

практикуються як традиційні форми організації навчання, так і сучасні інтерактивні 

технології; поточний контроль та відбір забезпечують якість підготовки фахівців. На 

основі порівняльного аналізу системи професійної підготовки фахівців із фізичного 

виховання і спорту у США й Україні окреслено перспективні напрями використання 

прогресивних ідей американського досвіду в українській системі професійної освіти на 

законодавчому, загальнодержавному, регіональному та інституційному рівнях. 

 

51. Мельник, Н. І.  Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

дошкільних педагогів у країнах Західної Європи [Текст] : дис. ... д-ра пед. 

наук : 13.00.04 : 13.00.08 : захищена 26.10.17 / Мельник Наталія Іванівна. – 

Умань, 2017. – 622 с. : табл. – Бібліогр.: с. 409–501 та в тексті. 

Мельник, Н. І.  Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

дошкільних педагогів у країнах Західної Європи [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" : 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Мельник Наталія 

Іванівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – 

Умань, 2017. – 44, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 35–41 (53 назви). 
У дисертації узагальнено результати порівняльно-педагогічного дослідження теорії 

і практики підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи. Визначено й 

науково обґрунтовано теоретико-методологічні концепти професійної підготовки 
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дошкільних педагогів у країнах Західної Європи; з'ясовано сутнісний зміст понять: 

"професійна підготовка дошкільного педагога", "дошкільний педагог", "формування 

професійної компетентності дошкільних педагогів"; проаналізовано концептуальні 

засади та наукові підходи до професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах 

Західної Європи; досліджено систему професійної підготовки дошкільних педагогів у 

Німеччині, Франції, Великій Британії та визначено тенденції її розвитку; 

охарактеризовано моделі та з'ясовано організаційно-педагогічне забезпечення 

професійної підготовки дошкільних педагогів у названих країнах; досліджено вплив 

євроінтеграційних процесів на модернізацію професійної підготовки фахівців 

дошкільної освіти в Україні та здійснено порівняльний аналіз систем професійної 

підготовки дошкільних педагогів країн Західної Європи й України; окреслено 

перспективні напрями використання прогресивних ідей західноєвропейського досвіду в 

українській системі професійної освіти та розроблено євроорієнтовану модель і 

концепцію розвитку професійної підготовки педагогічних кадрів дошкільної освіти. 

 

52. Микитюк, О. М.  Теоретичні і методичні засади формування 

соціоекологічної компетентності вчителів у системі післядипломної 

педагогічної освіти [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 : захищена 

28.04.17 / Микитюк Оксана Михайлівна. – Львів, 2017. – 539 с. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 374–438 та в тексті. 

Микитюк, О. М.  Теоретичні і методичні засади формування 

соціоекологічної компетентності вчителів у системі післядипломної 

педагогічної освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" 

/ Микитюк Оксана Михайлівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 39, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 31–36 

(60 назв). 
      У дисертації розроблено, теоретико-методологічно обґрунтовано концепцію, 

експериментальну модель і технологію формування соціоекологічної компетентності 

учителів у системі післядипломної педагогічної освіти. Схарактеризовано 

екологоорієнтований зміст сучасної системи педагогічної освіти, розкрито зміст та 

компонентну структуру феномену «соціоекологічна компетентність», уточнено 

зміст понять «екологічна компетентність», «здоров’язбережувальна 

компетентність», «факультативне середовище», «екосередовище «здорова школа – 

сприятливе екосередовище»». 

     Визначено критерії (функціонально-інформаційний, компетентнісно-орієнтований, 

діяльнісно-технологічний), показники та рівні сформованості соціоекологічної 

компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти (пасивно-

репродуктивний, пошуково-активний і усвідомлено-діяльнісний). Обґрунтовано модель 

формування соціоекологічної компетентності вчителів у системі післядипломної 

педагогічної освіти та технологію, що містить концептуальну основу, змістову і 

процесуальну складові та комплексно-методичне забезпечення. 

     Визначено педагогічні умови формування соціоекологічної компетентності 

учителів у системі післядипломної педагогічної освіти: актуалізація соціоекологічних 

потреб і мотивів учителя в контексті екологоорієнтованої діяльності; створення 

фасилітативного середовища у закладах післядипломної педагогічної освіти; 

активізація діяльності учителя щодо саморегулювання, самопроєктування, 

саморефлексії професійної соціоекологічної діяльності. Експериментально перевірено 

ефективність моделі та технології формування соціоекологічної компетентності 

вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти. 
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53. Міхелі, С. В.  Становлення і розвиток українського ландшафтознавства 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра географічних наук : 

[cпец.] 11.00.01 "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів" 

/ Міхелі Сергій Володимирович ; МОН України, Київський нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40, [1] c. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 32–

37 (53 назви). 
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми створення цілісної концепції процесу становлення і розвитку 

українського ландшафтознавства. Розроблено теоретико-методологічні принципи і 

методику дослідження, обґрунтовано періодизацію історії розвитку 

ландшафтознавства в Україні. Здійснений поетапний, проблемно-хронологічний 

аналіз, поле якого склали хронологія основних подій, домінуючі напрями досліджень, 

концептуальна база, методичний апарат, понятійно-термінологічна система, 

найбільш цитовані публікації, ландшафтознавчі центри і школи, взаємозв’язки з 

іншими науками, зарубіжні аналоги. Виявлено основні віхи становлення і розвитку 

українського ландшафтознавства як наукової і навчальної дисципліни, тенденції, 

рушійні чинники (зовнішні і внутрішні) і послідовність виникнення і розв’язання 

наукових проблем, розкрито зміст, структуру і закономірності формування 

концептуально-методичного апарату, роль наукових центрів, шкіл і окремих вчених 

України в розв’язанні наукових проблем у процесі становлення і розвитку українського 

ландшафтознавства. 

 

54. Муковіз, О. П.  Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у 

системі неперервної освіти вчителів початкової освіти [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / Муковіз Олексій Павлович ; НАПН 

України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2017. – 39, [1] с. : рис. – 

Бібліогр.: с. 30–36 (51 назва). 
    У дисертації викладено результати дослідження теоретико-методичних основ 

дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

З'ясовано та уточнені дефініції таких основних понять дослідження: "дистанційне 

навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи", "структура 

готовності вчителя початкової школи до дистанційного навчання". Спроєктовано 

модель, що відображає сукупність взаємопов'язаних блоків-компонентів: 

методологічного, теоретичного, навчально-методичного, результативного. 

     Обгрунтовано теоретичні засади: закономірності, принципи, структурні 

компоненти змісту дистанційного навчання я засобу професійного становлення і 

розвитку вчителя, організаційно-педагогічні умови, матриця комунікативних зв'язків 

організатора дистанційного навчання з суб'єктами освітнього процесу. 

    Перевірено вплив розробленої системи дистанційного навчання на ефективність 

професійно-педагогічного розвитку вчителя початкової школи в неперервній освіті. 

 

55. Мул, С. А.  Психологія готовності офіцера-прикордонника до професійної 

діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психолог. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, Історія психології" / Мул 

Сергій Анатолійович ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. 

Костюка. – Київ, 2016. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 33–36 (32 назв). 
На основі теоретико-експериментального дослідження розкрито структуру 

готовності до професійної діяльності офіцера-прикордонника. Розроблено модель 

психології готовності прикордонного офіцера до професійної діяльності, яка дозволила 
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розкрити сутність, компонентний склад, зміст, структуру, умови і шляхи розвитку 

готовності до виконання завдань за призначенням. Показано, що рівень впливу 

психологічних складових готовності в індивідуальному проявленні діяльності офіцера-

прикордонника на ступінь виконання ним завдань охорони державного кордону 

залежить від напрямку служби, посади на якій здійснюється професійна діяльність, 

рівнів розвитку психологічних і особистісних якостей офіцера. У роботі показано, що 

готовність до професійної діяльності офіцерів прикордонників складається із таких 

компонентів, як стилі керівництва, орієнтаційні стилі професійного спілкування, 

комунікативні та організаційні здібності. Зокрема, доведено, що найбільш 

ефективними для професійної діяльності офіцера-прикордонника є змішані стилі 

керівництва і професійного спілкування: демократично-авторитарний і авторитарно-

демократично ліберальний, а також направленість на процес діяльності, її результат 

і наслідки, колективну взаємодію. Показником готовності офіцера-прикордонника до 

професійної діяльності є змішаний тип ситуативно-особистісної орієнтації, зокрема, 

направленість на професійний інтерес, психологічний клімат в колективі, в якому 

проходить служба офіцера, відношення з прикордонниками й офіційна субординація, 

як між членами військового колективі (підрозділу), так і з керівною ланкою вищого 

рівня (штабу). 

    Емпірично доведено, що для ефективного виконання своїх професійних обов'язків 

офіцери-прикордонники повинні мати розвинуті організаційні і комунікативні 

здібності, які проявляються в колективному прийнятті рішень, структуризації 

відношень "керівник-підлеглий", колективній відповідальності за прорахунки. Показано 

та доведено, що існують гендерні відмінності у сформованості різних компонентів 

готовності до діяльності офіцерів-прикордонників, зокрема жінкам притаманний 

демократичний стиль управління, а авторитарність в них проявляється на початку і в 

кінці несення служби, а чоловікам притаманний авторитарний і ліберальний стилі 

керівництва. Офіцерам, старше 40 років властива велика ліберальність, і одночасно, 

зменшена направленість на інтереси справи, що пов'язується зі зниженням мотивації 

професійної діяльності через звільнення. Визначено зміст психології готовності 

офіцера-прикордонника до професійної діяльності, що дає змогу оптимізувати процес 

підготовки офіцера-керівника в умовах програм навчальних закладів, системи 

перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерського корпусу, підвищення 

професійно-психологічного рівня офіцера-прикордонника до виконання завдань охорони 

державного кордону України. 

 

56. Новаківська, Л. В.  Теорія і практика викладання словесності у 

вітчизняних навчальних закладах (ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : 

дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : захищена 29.03.18 / Новаківська Людмила 

Володимирівна. – Умань, 2018. – 796 с. : табл. + Додатки до дис. ... д-ра 

пед. наук. – Бібліогр.: с. 402–492 та в тексті. 

Новаківська, Л. В.  Теорія і практика викладання словесності у 

вітчизняних навчальних закладах (ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.01 

"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Новаківська Людмила 

Володимирівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2018. – 40, [1] с. – Бібліогр.: с. 33–37 (52 назви). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід до 

вирішення важливої й актуальної проблеми, що полягає у розкритті й цілісній 

характеристиці теоретико-практичних основ викладання словесності у вітчизняних 

навчальних закладах ХІХ - початку ХХ століття.  

У результаті аналізу історіографії проблеми з'ясовано, що сьогодні актуальним і 

своєчасним стає вивчення історико-педагогічного досвіду викладання словесності. 
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Історіографію проблеми теорії і практики викладання словесності у вітчизняних 

навчальних закладах у хронологічних межах дослідження окреслено за такими 

етапами: 1-й етап (ХІХ - початок ХХ століття) - імперська історіографія - праці 

сучасників у хронологічних межах дослідження; 2-й етап (20-ті – кінець 80-х років ХХ 

століття)- радянська історіографія; 3-й етап (з початку 90-х років ХХ століття) - 

сучасна історіографія.      

Удосконалено і розширено наукові уявлення про внесок педагогів (Ц. Балталон, В. 

Водовозов, П. Житецький, В. Науменко, В. Остроградський П. Сакулін, В. Самсонов, 

Є. Судовщиков, Ф. Сушинський  [та ін.]). У справу становлення та розвитку теорії і 

практики викладання словесності у вітчизняних навчальних закладах ХІХ - початку ХХ 

століття. 

 

57. Осадченко, І. І.  Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх 

учителів початкової школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Осадченко 

Інна Іванівна ; НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2013. – 39, [1] с. : 

рис., табл. – Бібліогр.: с. 28–35 (70 назв). 
У дисертації досліджено дидактичні засади застосування технології ситуаційного 

навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи. Науково обґрунтовано 

положення про те, що професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи 

має реалізовуватися шляхом організації систематичного різноаспектного аналізу 

професійних ситуацій у навчанні студентів. З'ясовано сутність технології 

ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи як 

спеціально організованої системи інтерактивного навчання студентів, за якої 

гарантований рівень прогнозованого результату (певний аспект кваліфікаційної 

підготовки вчителя початкової школи) досягається шляхом аналізу і розв'язання ними 

широкого спектра педагогічних ситуацій (ситуаційних завдань), характерних для 

початкової школи. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

розроблену дидактичну модель технології ситуаційного навчання у підготовці 

майбутніх учителів початкової школи, дидактичними умовами реалізації якої є: 

дотримання дидактичних вимог щодо формулювання ситуаційних завдань та 

формування кейсів; спеціальна організація навчально-пізнавальної діяльності 

студентів у процесі виконання ситуаційних завдань; психодидактична готовність 

викладачів до застосування цієї технології навчання. 

 

58. Отин, Е. С.  Гидронимия Юго-Восточной Украины [Текст] : автореф. дис. 

на соискание ученой степени д-ра філол. наук : cпец. 10.02.19 "Общее 

языкознание" / Отин Егений Степанович ; АН УССР, Отделение 

литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1974. – 42 с. : табл. – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации рассматривается ряд теоретических вопросов этимологизирования 

географических имен вообще и гидронимов, в частности. В работе определяется 

стратиграфическая структура гидронимии Юго-Восточной Украины, состоящая из 

следующих слоев: среднеиранского (Х-ХІ вв. н. э.), древнерусского, 

раннедревнетюркского (ІХ-ХІІІ вв.; нижний ярус слоя ТТС -Самар, Бидюк и др.), 

позднетюркского (XIII-XVII вв.; верхний ярус слоя ТТС - топонимический вклад 

крымских татар и ногайцев), позднеславянского (XVI-XVIII вв.), новотюркского ( 

конец XVIII-XX вв.; весьма значительный слой топонимов в районе поселений 

тюркоязычных "мариупольских", или крымских, греков), новоинославянского (XVIII-XX 

вв.; немногочисленные гидронимы молдавского, калмыцкого, немецкого и румейского 
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происхождения) и новославянского (современные гидронимы украинского и русского 

происхождения). 

 

59. Підбуцька, Н. В.  Психологія становлення професіоналізму майбутніх 

інженерів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" 

/ Підбуцька Ніна Вікторівна ; МОН України, Держ. заклад 

"Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 

2017. – 37 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30–34 (46 назв). 
У дисертації на засадах інтегративного підходу обґрунтована та презентована 

авторська концепція психологічних основ становлення професіоналізму майбутніх 

інженерів протягом етапу професійної підготовки у технічному виші. 

Схарактеризовано теоретичні підходи щодо розуміння проблеми професійного 

становлення майбутнього фахівця, результатом якого є поява такого новоутворення 

студентського віку, як професіоналізм. Презентовано феноменологію проблеми 

професіоналізму суб’єкта інженерної діяльності. Визначено місце професіоналізму у 

психологічній структурі інженерної діяльності. За рівневим підходом визначено 

професіоналізм майбутнього інженера як складний багатокомпонентний 

психологічний конструкт, процес становлення якого починається на етапі 

професійної підготовки у вищому технічному навчальному закладі. 

 

60. Половка, С. Г.  Історія морських геологічних досліджень в Україні 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геологічних наук. : 

[спец.] 04.00.23 "Історія геології" / Половка Сергій Григорович ; НАН 

України, Ін-т геологічних наук. – Київ, 2011. – 36, [1] c. : рис. – Бібліогр.: 

с. 30–33 (42 назви). 
Дисертаційна робота присвячена проблемі зародження та розвитку морської 

геології в Україні і є першим узагальненням з історії морських геологічних досліджень 

на терені незалежної морської держави - України. 

Автором здійснено історичний зріз поглядів на землебудову, зародження та 

розвиток геології океанів і морів. Охарактеризовано знакові події різних етапів, що 

впливали на її подальший розвиток в Україні. Висвітлено біобібліографічні відомості 

першої сотні морських геологів України, показано наукові школи та проаналізовано 

стан підготовки кадрів різного рівня. Створено банк даних, який містить 4-ри бази. 

Увага приділена стану (на 1994 р. і нині) науково-дослідного флоту, охарактеризовано 

його тактико-технічні показники. Показано причини його занепаду і можливі кроки у 

подоланні кризової ситуації. Розглянуто методи та методики, апаратуру і забортне 

та палубне обладнання для спуско-підйомних робіт, що застосовувалися українськими 

вченими при досліджені акваторії Світового океану. Проаналізовано правову та 

законодавчу бази – міжнародну, часів СРСР та України, їх вплив на розвиток морської 

геології в нашій державі. Висвітлено можливі напрями подолання кризової ситуації у 

даній галузі науки. Аналіз історії морських геологічних досліджень в Україні з її 

злетами і падіннями, концептуальними моделями шляхів відродження допоможе 

переосмислити надбання вчених у цій галузі і накреслити нові напрями в її розвитку, 

суттєво поповнить світовий банк океанологічних даних і допоможе подолати кризові 

ситуації, як всередині, так і зовні держави. 

 

61. Посвістак, О. А.  Становлення психології сім'ї як галузі наукових знань у 

ХІХ-ХХ століттях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психологічних наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія 

психології" / Посвістак Олеся Анатоліївна ; МОН України, Київський нац. 
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ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 34 c. : рис. – Бібліогр.: с. 27–31 

(42 назви). 
Дисертаційна робота присвячена теоретичному дослідженню становлення 

психології сім'ї як галузі наукових знань у ХІХ-ХХ століттях. Розроблено концепцію 

становлення психології сім'ї як галузі наукових знань у ХІХ-ХХ століттях; досліджено 

та обґрунтовано теоретичні та методологічні засади психології сім'ї як галузі 

наукових знань; досліджено еволюцію предмета психології сім'ї і на основі зміни 

предмета виокремлено етапи становлення психології сім'ї; розкрито історико-

психологічну динаміку розвитку досліджень проблеми становлення психології сім'ї в 

означений період; визначено основні передумови становлення психології сім'ї; 

теоретично обгрунтовано взаємозв'язок еволюції форм шлюбно-сімейних стосунків у 

ХІХ-ХХ століттях та становлення психології сім'ї як галузі наукових знань; 

розроблено теоретичні засади психології сім'ї; уточнено зміст основних наукових 

підходів до вивчення сім'ї у ХІХ-ХХ століттях та їхнє значення у становленні 

психології сім'ї як галузі наукових знань; удосконалено категоріально-понятійний 

апарат психологічної науки та психології сім'ї як галузі наукових знань; поглиблено 

знання про структуру психології сім'ї як галузі наукових знань; визначено основні 

тенденції розвитку психології сім'ї в XXI столітті. 

 

62. Потапчук, Т. В.  Теоретико-методичні основи формування національно-

культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Т. В. Потапчук. – Київ, 

2015. – 39 с. 
У дисертації запропоновано новий концептуальний підхід до формування 

національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів. Обгрунтовано загальні теоретико-методологічні підходи до вивчення 

проблеми національно-культурної ідентичності особистості. Схарактеризовано 

типи, форми, функції національно-культурної ідентичності студентів. Представлено 

структуру національно-культурної ідентичності студентів, яка містить 

когнітивний, емоційний, конативний та аксіологічний компоненти. Визначено 

критерії, показники та рівні сформованості національно-культурної ідентичності 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів.  

Теоретично  та експериментально перевірено структурно-функціональну модель 

формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів. Визначено й обгрунтовано педагогічні умови формування 

національно-культурної ідентичності у студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів. Розроблено програмно-методичне забезпечення формування національно-

культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 

 

63. Радул, О. С.  Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних 

слов'ян VI-XIII ст. (у пам'ятках і текстах) [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 

13.00.01 / Радул Ольга Сергіївна. – Кіровоград, 2014. – 499, [5] с. 

Радул, О. С.  Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних 

слов'ян VI-XIII ст. (у пам'ятках і текстах) [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка 

та історія педагогіки" / О. С. Радул. – Умань, 2014. – 44 с. 
На підставі археологічних та писемних пам'яток, зразків усної народної творчості 

та синтезу здобутків різних гуманітарних і соціальних наук (громадянської історії, 

етнографії, фольклористики, історії культури і декоративно-прикладного мистецтва, 

історичної демографії) здійснено цілісний системний аналіз виховання дітей східних 



35 
 

слов'ян VI-XIII століть у процесі їхньої життєдіяльності як складного окремого 

утворення. 

Проаналізовано й систематизовано погляди науковців на основі сфери 

життєдіяльності східних слов'ян VI-XIII ст. - господарську, сімейну, общинну, 

релігійну. З'ясовано світоглядні основи педагогіки східних слов'ян VI-XIII століть та їх 

вплив на виховання дітей. Розкрито значення природного середовища для формування 

у дітей шанобливого ставлення до навколишнього світу. Визначено та проаналізовано 

особливості сімейного виховання у давніх східних слов'ян на різних вікових періодах 

життя дитини. Висвітлено оволодіння дітьми землеробськими званнями і вміннями 

та домашніми промислами як важливими складовими виховного процесу. Визначено й 

обгрунтовано зміст, форми та шляхи соціально спрямованого виховання дітей східних 

слов'ян VI-XIII ст. 

 

64. Санніков, О. І.  Психологія прийняття життєвих рішень особистістю 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психологічних наук 

: [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" / Санніков 

Олександр Ілліч ; МОН України, Держ. заклад "Південноукраїнський нац. 

пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 41, [1] c. : рис. – 

Бібліогр.: с. 33–39 (67 назв). 
У дисертації на засадах системно-особистісного підходу обґрунтовується 

авторська концепція прийняття життєвих рішень особистістю.  

Розкрито обсяг та зміст феномену, що характеризує це явище як психологічну 

систему складових, організація і взаємодія яких відображає цілісність особистості і 

спрямовує її активність на здійснення вибору з альтернативно можливих варіантів.      

У дисертації з позицій системно-особистісного підходу обґрунтовується авторська 

концепція прийняття життєвих рішень особистістю.  

 Розкрито зміст феномена, який характеризується як психологічна система 

складових, організація і взаємодія яких відображає цілісність особистості і направляє 

її активність на здійснення вибору з альтернативно можливих варіантів.  

Наведено результати диференціально-психологічного аналізу, що спрямований на 

пошук широкого кола психологічних властивостей особистості та рішимості осіб, які 

розрізняються за рівнем проявів вольових якостей, впевненістю у собі, емоційною 

диспозицією, тривожністю, емоційним інтелектом, мотивацією досягнень. 

 

65. Священко, З. В.  Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на 

початку ХХ століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

історичних наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія" / Священко Зінаїда 

Василівна ; МОН України, Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 37 с. – 

Бібліогр.: с. 30–34 (30 назв) та в підряд. примітках. 
У дисертації на основі аналізу здобутків попередників, широкого джерельного 

матеріалу, частину якого вперше введено до наукового обігу, об’єктивно-науково 

вивчено проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ ст.  

Автором з’ясовано, що аграрне питання в урядових та  проурядових колах 

Російської імперії на початку ХХ ст. посідало чільне місце, стало лейтмотивом 

внутрішньої економічної політики держави. Особливо  зусилля властей з його 

вирішення активізувалися під час масових селянських  збройних антиурядових 

виступів. 

Обґрунтовано твердження про те, що на початку ХХ ст. відбулися серйозні, а в 

окремих моментах, беручи до уваги консерватизм людської психіки, радикальні зміни у 

розумінні дворянами, дворянськими об’єднаннями, чиновниками, великими 

землевласниками, науковцями сутності аграрного питання. 
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Автором доведено, що зміст проурядових аграрних ініціатив був адекватним тим 

селянським вимогам і наказам, що  висувалися ними у 1905 – 1907 рр. до властей. 

 

66. Семчук, С. І.  Теоретико-методичні засади формування інформаційно-

комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти 

[Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 : 13.00.08 : захищена 12.05.17 

/ Семчук Світлана Іванівна. – Умань, 2017. – 497 с. : табл., рис. – Бібліогр.: 

с. 370–441 та в тексті. 

Семчук, С. І.  Теоретико-методичні засади формування інформаційно-

комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [cпец.] 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" : 13.00.08 '"Дошкільна 

педагогіка" / Семчук Світлана Іванівна ; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 40, [1] с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 34–37 (35 назв). 
У дисертації визначено й науково обґрунтовано теоретико-методичні та 

концептуальні засади формування інформаційно-комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі їхньої фахової підготовки у вищому 

навчальному закладі; визначено сутність феномену "інформаційно-комунікативна 

компетентність майбутніх фахівців дошкільної освіти"; з'ясовано позитивні та 

негативні особливості впливу інформаційних технологій на дітей дошкільного віку. 

Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні інформаційно-

комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти; 

обґрунтовано педагогічні умови, розроблено й апробовано структурно-процесуальну 

модель та експериментальну методику формування інформаційно-комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти; удосконалено відповідне 

навчально-методичне забезпечення та впроваджено у навчально-виховний процес 

вищих педагогічних навчальних закладів. 

 

67. Скляренко, В. Г.  Истории акцентуации имен существительных 

украинского языка [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.02 "Языки народов СССР (укр. язык)" 

/ Скляренко Виталий Григорьевич ; АН УССР, Ин-т языковедения имени 

А. А. Потебни. – Киев, 1983. – 46 с. – Библиогр.: с. 44–46 (21 название) и в 

подстрочных примечаниях. – Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации рассматриваются вопросы природы и изменений в природе 

праславянских интонаций, позднепраславянского сокращения старых долгов, 

позднепраславянских перемещений ударения, трансформации позднепраславянских 

интонаций на почве отдельных славянских языков. 

 

68. Слюсар, А. О.  Епічна проза О. С. Пушкіна та М. В. Гоголя в 

типологічному зіставленні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. 

д-ра. філол. наук : [спец.] 10.01.01.-02. "Російська література" / Слюсар 

Арнольд Олексійович ; АН України, Ін-т л-ри імені Т. Г. Шевченка. – 

Київ, 1992. – 37 с. – Бібліогр.: с. 35–37 та в підряд. приміт. – Брошура з 

дарчим написом авт. (3492/1).- Екслібрис: штамп синього кольору 

власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
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В дисертації розглянуто повісті та оповідання Пушкіна і Гоголя з точки зору 

переваги в них аналітичності, показано, як аналіз переростає в синтез у циклі і як на 

основі аналітичного підходу до життя здійснюється акт синтезу в романі. При 

цьому не заперечується наявність синтезу в оповіданнях та повістях. Синтез у них, 

підкреслював А.О. Слюсар, набуває форми, притаманні літературному твору взагалі: 

це – параболічність, демонстрування зв’язку твору з іншими творами, 

підпорядкування відтворення життя його моделюванню, яке особливо розвивається 

при яскраво виявленій оцінності в сатирі. 

Вершиною синтезу є такий жанр, як роман. Розглядаючи романи О.С. Пушкіна та 

М.В. Гоголя, вчений зосередився на співвідношенні в них об’єктивності та 

суб’єктивності. На думку А.О. Слюсаря, в романах О.С. Пушкіна синтез був 

пов'язаний з історизмом. Суб’єктивність М. В. Гоголя, на думку дослідника, виявилася 

в настанові на відображення не стільки конкретної історичної епохи, скільки «стану 

світу», який вимагав певного оцінного ставлення до себе. 

 

69. Титаренко, В. П.  Теорія і практика формування естетичної культури 

майбутніх учителів трудового навчання засобами українських народних 

промислів [Текст] : автореф. дис. на здобуття д-ра пед. наук : спец. 

13.00.02 "Tеорія та методика трудового навчання" / Титаренко Валентина 

Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 40 с. 
Процес формування естетичної культури майбутніх учителів трудового навчання 

буде більш ефективним, якщо їхня професійна підготовка забезпечуватиметься 

дотриманням таких провідних принципів: регіональності, традиційності, календарної 

організації естетично-виховної роботи, активної творчої діяльності, єдності 

естетичного та педагогічного впливу, безперервності і наступності; 

здійснюватиметься комплексне використання навчальних дисциплін, які мають 

естетико-розвиваючі можливості та науково обґрунтований зміст фахової 

підготовки; у процесі формування естетичної культури майбутнього вчителя 

трудового навчання будуть використовуватися особистісно орієнтовані технології 

підготовки до естетичного виховання учнів (проблемне навчання, модульно-

тютерське навчання, проектна технологія тощо), при цьому повинні бути 

використані всі види професійної діяльності особистості, які є інтенсивним 

стимулом розвитку їх творчого потенціалу; організовуватиметься безперервний та 

цілеспрямований розвиток художньо-творчих здібностей студентів з першого курсу і 

до закінчення навчання. 

Проведений аналіз робіт, в яких досліджується проблема професійно-педагогічної 

підготовки майбутнього вчителя трудового навчання, свідчить про те, що якість 

підготовки спеціаліста будь-якого профілю великою мірою залежить від ступеня 

обґрунтованості трьох основних компонентів навчального процесу: мети навчання, 

змісту навчання, методів навчального процесу. Мета підготовки майбутніх учителів 

трудового навчання визначається, насамперед, одним із принципів педагогіки - 

принципом зв'язку навчання з практикою, з урахуванням суспільно-історичних умов, у 

яких учитель повинен буде жити та працювати. Мета навчання зумовлює зміст 

освіти, тобто систему знань і вмінь. Будь-яке обґрунтування вмінь означає водночас 

визначення необхідних майбутньому вчителю знань. Будь-яке вміння передбачає 

завдання, яке буде вирішене з його допомогою. 

 

70. Тімець, О. В.  Теорія і практика формування фахової компетентності 

майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика професійної освіти" / Тімець Оксана Володимирівна ; 
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Черкаський національний ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 

2011. – 43 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 33–39 (56 назв). 
Дисертація є теоретико-практичним дослідженням проблеми формування 

фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі професійної 

підготовки. У роботі проаналізовано наукову географічну, психолого-педагогічну 

літературу для вивчення історії становлення та розвитку географічної освіти й 

конкретизації змісту понять „компетенція?, „компетентність?, „фахова 

компетентність? та „компетентнісний підхід?. Аргументовано методологічне 

підґрунтя формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії, її 

концептуальні й організаційно-методичні положення. Окреслено критерії, показники й 

рівні сформованості когнітивного, операційного та особистісного компонентів 

фахової компетентності. 

У роботі запропоновано й обґрунтовано модель реалізації системи формування 

фахової компетентності майбутнього вчителя географії, структура якої відображає 

цілі, зміст, форми й методи, засоби та умови навчання, орієнтовані на реалізацію 

сучасних вимог до професійної підготовки вчителя географії. 

 

71. Ткаченко, І. А.  Методична система навчання астрономії в педагогічних 

університетах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [cпец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (астрономія)" 

/ Ткаченко Ігор Анатолійович ; МОН України, Національний пед. ун-т 

імені М. П. Драгоманова. – Київ,  2016. – 40, [1] с. : іл., табл., схеми. – 

Бібліогр.: с. 29–36 (68 назв) та в тексті. 
У дисертації вперше запропоновано концепцію методичної системи навчання 

астрономії як цілісного утворення, яке є визначальним чинником організації 

навчально-виховного процесу в педагогічних університетах на основі принципу 

наступності і перспективності. Уперше запропоновано теоретичні і методологічні 

засади створення методичної системи навчання астрономії засобами дисциплін, що 

формують освітнє середовище навчання астрономії, та її функціонування на основі 

поєднання моно - і поліпредметних концепцій. 

Уперше запропоновано методичну систему навчання астрономії, яка відповідає 

парадигмальному положенню про єдність науки і освіти, розвиткові сучасних 

педагогічних технологій, принципам особистісно орієнтованого навчання і забезпечує 

можливості для формування ключових і спеціально-предметних компетентностей 

майбутнього учителя астрономії. Уперше обґрунтовано сутність та процедуру 

застосування системно-синергетичного підходу як методологічного концепту 

побудови методичної системи навчання астрономії. 

Уперше обґрунтовано науково-методичні засади реалізації методичної системи 

навчання астрономії в умовах функціонування Регіонального (базового) навчально-

виховного центру астрономічної освіти учнівської молоді. Розроблено навчально-

методичне забезпечення методичної системи навчання астрономії в педагогічних 

університетах. 

 

72. Тоцкая, Н. И.  Гласные фонемы украинского литературного языка 

[Текст] : (экспериментально-фонетическое исследование) : автореф. дис. 

на соискание ученой степени д-ра филол. наук : спец. 10.02.02 "Языки 

народов СССР (украинский язык)" / Тоцкая Нина Ивановна ; М-во 

высшего и среднего спец. образования УССР, Киевский гос. ун-т им. Т. Г. 

Шевченко. – Киев, 1975. – 45 c. – Библиогр.: с. 43–45 (18 названий). 
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Общая цель данного исследования - описание системы гласных украинского 

литературного языка в диалектическом единстве фонетического (артикулярно-

акустического, частично перцептивного) и фонологического аспектов.  

Целью фонологического анализа обосновать систему гласных фонем украинского 

литературного языка. Фонетическая описание гласных украинского языка преследует 

цель прежде всего определить артикуляционные и акустические характеристики 

гласных и на этой основе уточнить их фонетическую классификацию.  

Это возможно только после изучения всех видоизменений фонем в речевом 

потоке. Поэтому при изучении гласных в фонетическом плане возникают такие 

задачи: исследовать артикуляционные условия образования гласных и их акустическая 

особенности.  

Все системные отношения, в котором выступают гласные фонемы украинского 

литературного языка, определяются внутренними законами развития его 

фонетической системы, произносительными нормами и артикуляционной базой 

носителей этого языка. 

 

73. Удовиченко, Г. М.  Словосочетания в украинском литературном языке 

[Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра филол. наук : 

[спец.] № 661 "Языки народов СССР" / Г. М. Удовиченко ; МП УССР, 

Киевский гос. пед. ин-т имени А. М. Горького. – Киев, 1968. – 49, [2] c. – 

Библиогр.: c. 49–50 (13 названий). – Автореф. с дарственной надписью. - 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В данной диссертационной работе делается попытка определить словосочетания 

как отдельный, специальный предмет синтаксиса, грамматическую и семантическую 

структуру словосочетаний, их объем, границы и функции, исследовать на материале 

украинского языка некоторые закономерности их образования, охарактеризовать 

наиболее распространенные их структурно-семантические типы. 

 

74. Федосова, І. В.  Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні 

(кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття) [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 

13.00.01 / Федосова Ірина Василівна. – Умань, 2014. – 496, [5] с. 

Федосова, І. В.  Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні 

(кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та 

історія педагогіки" / І. В. Федосова. – Умань, 2014. – 38, [1] с. 
У дисертації в історико-педагогічному аспекті цілісно і системно розкрито 

теоретико-практичні засади розвитку вищої інженерно-технічної освіти в Україні 

наприкінці XIX - у 30-ті роки XX ст. Визначено передумови становлення системи 

вищої інженерно-технічної освіти в Україні наприкінці XIX - у 30-ті роки XX ст. 

Розроблено періодизацію розвитку вищої інженерно-технічної освіти в Україні 

означеного періоду. Виявлено провідні тенденції розвитку вищої інженерно-технічної 

освіти наприкінці XIX - у 30-ті роки XX ст. Здійснено порівняльний історико-

педагогічний аналіз змісту, форм та методів розвитку вищої інженерно-технічної 

освіти в Україні в означений період. З'ясовано провідні напрями добору і підготовки 

професорсько-викладацьких кадрів у вищих інженерно-технічних навчальних закладів 

України наприкінці XIX - у 30-ті роки XX ст. Розкрито особливості студентського 

контингенту та схарактеризувати теоретико-прикладні аспекти підготовки 

інженерних кадрів у вищій технічній школі досліджуваного періоду. Удосконалено 

наукові уявлення про особливості студентського контингенту вищих інженерно-

технічних навчальних закладів України наприкінці XIX - у 30-ті роки XX ст.; провідні 



40 
 

напрями добору і підготовки професорсько-викладацьких кадрів вищої технічної 

школи в означений період. 

 

75. Філоненко, М. М.  Психологія особистісного становлення майбутнього 

лікаря [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психолог. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Філоненко 

Мирослава Мирославівна ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. 

Костюка. – Київ, 2016. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 32–38 (45 назв). 
В дисертаційному дослідженні запропоновано нове вирішення наукової проблеми 

особистісного становлення майбутнього лікаря в умовах навчально-професійної 

діяльності. Дослідження підтвердило існування тісного зв'язку між структурою 

особистості і процесом професійної діяльності. Розкрито сутність поняття 

"особистісне становлення майбутнього лікаря у процесі навчально-професійної 

діяльності". Визначено підходи, які дають змогу проаналізувати психологічний зміст 

цього феномена. 

Обґрунтовано модель розвитку особистісної структури майбутнього лікаря. 

Здійснено емпіричне вивчення структоровірних компонентів особистісної структури 

студента-медика і показано взаємозв'язок цих компонентів з його майбутньою 

діяльністю. Запропоновано адаптивно-динамічне навчання студентів-медиків, 

спрямоване на їх особистісне становлення в умовах освітнього середовища вищого 

медичного навчального закладу. Показано динаміку розвитку структуротвірних 

компонентів особистісної структури студента-медика на підставі результатів 

впровадження у навчальний процес адаптивно-динамічного навчання. Гіпотеза, що 

була висунута на початку дослідження в ході емпіричного етапу знайшла своє повне 

підтвердження. 

 

76. Філоненко, О. В.  Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини) другої 

половини ХІХ-ХХ століття в історико-педагогічних рефлексіях 

українських дослідників [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : 

захищена 02.10.18 / Філоненко Оксана Володимирівна. – Кропивницький, 

2018. – 534 c. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 399–479 та в тексті. 

Філоненко, О. В.  Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини) другої 

половини ХІХ-ХХ століття в історико-педагогічних рефлексіях 

українських дослідників [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" 

/ Філоненко Оксана Володимирівна ; МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 40, [1] c. – Бібліогр.: с. 31–36 

(60 назв). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано новий підхід до 

вирішення важливої й актуальної проблеми, що полягає в комплексному і всебічному 

висвітленні історико-педагогічних рефлексій розвитку освіти на Кіровоградщині 

(Єлисаветградщині) другої половини ХІХ-ХХ ст. У її розв'язанні застосовано 

філософські знання (що забезпечили розгляд історико-педагогічних рефлексії 

українських дослідників історії освіти на Кіровоградщині (Єлисаветградщині) у 

просторі діалектичних законів та закономірностей, взаємозалежності та 

взаємовпливів явищ об'єктивної дійсності); загальнонаукові методологічні підходи 

(системний, культурологічний, герменевтичний, історіографічний); конкретно-

наукові підходи (парадигмальний, персоналістично-біографічний); принципи 

(історизму, єдності історичного й логічного, об'єктивності, усебічності й цілісності 

вивчення історико-педагогічних процесів і явищ); методи (загальнонаукові та 



41 
 

історико-педагогічні). У розвитку наукових рефлексій історії освіти та педагогічної 

думки досліджуваного регіону виокремлено три основні періоди: перший - 

дореволюційний (друга половина XIX - 1917 р.) - праці сучасників у хронологічних 

межах дослідження; другий - радянський (1919-1991 рр.) - історико-педагогічні 

рефлексії вчених радянського періоду; третій - сучасний (з 1991 р. - до нашого часу) - 

праці дослідників часів незалежної України.  

Встановлено, що кожний із вищезазначених періодів має свої суттєві відмінності 

в характері підходів до історико-педагогічного дискурсу, у змісті та напрямах 

досліджень різних аспектів розвитку освіти й педагогічної думки на Кіровоградщині 

(Єлисаветградщині), які зумовлені соціально-економічними, суспільно-політичними та 

соціально-культурними реаліями тих часів, коли здійснювалися дослідження. 

Особливого значення набуває аналіз властивих цим періодам освітніх парадигм. Зі 

зміною освітніх парадигм відбулися трансформації в наукових пошуках учених. 

З'ясовано, що дослідження історико-педагогічних рефлексій дослідників про розвиток 

освіти на Кіровоградщині (Єлисаветградщині) має потужну джерельну базу, аналіз 

якої здійснено за такими групами джерел: за методологією вивчення освітніх явищ і 

процесів минулого розрізнялись історичні, історико-педагогічні праці; за змістом 

визначались наукові дослідження (монографії, дисертації); узагальнювальні праці; 

статті й матеріали конференцій; популяризаторські праці 37 (публіцистика, 

науково-популярні видання); довідкові (енциклопедії, бібліографічні покажчики, 

словники тощо); джерела особистого походження (автобіографії педагогів, спогади, 

мемуари, листи, особові архівні фонди тощо). Виявлено особливості нагромадження 

наукових знань про розвиток освіти краю другої половини ХІХ-ХХ ст. та висвітлено 

історико-педагогічні рефлексії з окремих галузей професійної освіти (педагогічної, 

професійно-технічної, мистецької та ін.).  

Узагальнено наукові розвідки педагогічних персоналій Єлисаветградщини 

досліджуваного періоду В. Ястребова, М. Федоровського, М. Завадського, В. Харцієва, 

Н. Бракер, П. Рябкова, А. Макаренка та визначено їхній внесок у розвиток української 

педагогіки. У дисертації розкрито рефлексії вітчизняних учених щодо регіональних 

особливостей розвитку освіти, етапів вивчення педагогічної спадщини В. 

Сухомлинського та педагогічних пошуків педагогів-новаторів Кіровоградщини 50-70-х 

рр. ХХ ст. І. Ткаченка (концепція трудового виховання), О. Хмури (інноваційна 

технологія навчання), А. Рєзніка (педагогіка співробітництва), М. Кодака 

(дидактично-виховні ідеї), С. Максютіна (ідея всебічного гармонійного виховання 

дітей у школі продовженого дня). Автором удосконалено і розширено наукові уявлення 

про: сутнісні характеристики понять "Кіровоградщина (Єлисаветградщина)", 

"регіон" "освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини)", "рефлексія", "рефлексія 

історикопедагогічного процесу", "історіографія", "історія вітчизняної педагогічної 

думки", "педагогічні персоналії", "новаторство"; особливості історичного, 

соціокультурного розвитку регіону, основні характеристики розвитку освіти 

Кіровоградщини (Єлисаветградщини) окресленого періоду; уявлення про творчість 

громадських діячів і педагогів (М. Федоровського, М. Завадського, В. Ястребова, В. 

Харцієва, Н. Бракер, П. Рябкова, В. Сухомлинського, І. Ткаченка, О. Хмури, М. Кодака, 

С. Максютіна, А. Рєзніка та ін.), діяльність яких була пов'язана з історією розвитку 

освітніх процесів на Кіровоградщині (Єлисаветградщині) і є ще малодослідженою. 

З'ясовано, що з середини XIX ст. й до початку XXI ст. йшов зростаючий процес 

нагромадження наукових знань про розвиток освіти та педагогічної думки регіону. 

Разом із тим, в історико-педагогічних рефлексіях вітчизняних дослідників зберігалася 

низка проблем, що досліджувались як наскрізні впродовж тривалого періоду, серед 

них, зокрема: історія окремих закладів освіти, особливості розвитку регіональної 

освіти, персоналії найбільш видатних педагогічних постатей краю тощо. Здійснений 

у дисертації цілісний і системний історіографічний аналіз становлення та розвитку 

освіти Кіровоградщини (Єлисаветградщини) репрезентує можливості не лише 



42 
 

подальшого вивчення означеного соціально-педагогічного явища, а й практичного 

втілення позитивного історико-педагогогічного досвіду в реалії вітчизняної системи 

освіти на сучасному етапі. 

 

77. Франчук, В. Ю.  Киевская летопись. Состав и источники в 

лингвистическом освещении [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой 

степени д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Русский язык", 10.02.02 "Языки 

народов СССР (украинский язык)" / Франчук Вера Юрьевна ; АН 

Украинской СССР, Ин-т языковедения имени А. А. Потебни. – Киев, 

1989. – 36 c. – Библиогр.: с. 34–36 (25 названий). – Экслибрис: печать 

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

Бевзенко". 
В диссертации определены языковые признаки, позволяющие рассматривать 

разрозненные летописные фрагменты как тексты одного автора; установлены 

приемы сопоставительного лингвотекстологического анализа однотемных 

произведений древнерусской литературы с целью обоснования их авторства; изучено 

сходство и различие словарного и фразеологического состава, а также 

синтаксического строения включенных в летописи дипломатических документов и 

окружающего их текста в структурном, семантическом и функциональном плане с 

целью определения происхождения этих документов; выяснена роль языковых 

средств в установлении авторства отдельных сводов или их составных частей; 

вычленены и проанализированы составные части Киевской летописи, выделено 

источники, использованные ее авторами и редакторами; исследовано причины 

чередования фрагментов на древнерусском и старославянском языках в Киевской 

летописи. 

 

78. Царькова, О. В. Психологія почуття провини у батьків дітей з 

обмеженими можливостями здоров'я [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія" 

/ Царькова Ольга Вікторівна ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. 

Костюка. - Київ, 2017. - 43 c. : табл. - Бібліогр.: с. 33-37 (43 назви).  
Проблема дослідження взаємодії в сім’ях, що виховують дитину з обмеженими 

можливостями здоров’я (ОМЗ) та функціональними розладами (ФР) привертала 

увагу численних дослідників (А. Душка, Т. Сак, В. Синьов, О. Хохліна, Г. Хворова, А. 

Чуприков,). Успішно опрацьовано патерни взаємодії, які сприяють соціалізації дитини 

в суспільстві, забезпеченню процесів її соціально-психологічної реабілітації та інклюзії 

(Н. Синягіна, К. Тельмінова, В. Ткачова, О. Уточкіна). Переважна кількість 

досліджень з зазначеної проблеми виконані в межах когнітивнобіхевіаріального 

підходу, генетичної психології навчання (С. Максименко), медичної моделі сімейної 

психотерапії, спеціальної та корекційної психології і педагогіки (Т. Вісковатова, Т. 

Скрипник, А. Шевцов). Зміст зазначених підходів полягає у визначенні соціально-

психологічних чинників які детермінують, та через які опосередковується взаємодія в 

сім’ях, а також розкриваються механізми патологізації розвитку дитини з ОМЗ. 

Разом з тим поза належною увагою лишаються глибинно-психологічні детермінанти 

переживання батьками моральної травматизації від усвідомлення статусу здоров’я 

дитини та переживання батьківської провини внаслідок рефлексії обставин 

вагітності, народження і розвитку та прогнозування життєвих перспектив дитини. 

Народження дитини з ОМЗ як травмуюча подія в родині детермінує ірраціональний 

страх за дитину, що супроводжується та посилюється не менше ірраціональним 

почуттям провини перед нею. 
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79. Цимбал-Слатвінська, С. В.  Теорія і практика професійної підготовки 

майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища 

вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 : захищена 12.06.2020 / Цимбал-Слатвінська Світлана 

Володимирівна. – Умань, 2020. – 595 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 427–597. 

Цимбал-Слатвінська, С. В.  Теорія і практика професійної підготовки 

майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища 

вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної 

освіти" / Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – 40 с. : 

рис. – Бібліогр.: с. 33–37 (48 назв). 
У дисертації досліджено теоретичні і практичні засади професійної підготовки 

майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища вищих навчальних 

закладів (концепцію та стратегію професійної підготовки майбутніх логопедів в 

умовах інформаційно-освітнього середовища вищих навчальних закладів (сьогодні 

закладів вищої освіти згідно із Законом України "Про вищу освіту" зі змінами 

внесеними відповідно до Закону №2145-VIII від 05.09.2017); інтегративну модель 

професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього 

середовища закладів вищої освіти; організаційно-методичну систему професійної 

підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища 

закладів вищої освіти.  

Обґрунтовано організаційно-методичну систему професійної підготовки 

майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої 

освіти та комплекс педагогічних умов її реалізації. Здійснено експериментальну 

роботу з удосконалення професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах 

інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти. Результати 

формувального етапу засвідчили високий рівень готовності майбутніх логопедів до 

професійної діяльності в експериментальних групах та середній - у контрольній групі 

за усіма критеріями, та значну різницю цих показників. 

 

80. Цина, В. І.  Теорія та методика особистісно-професійного розвитку 

майбутніх учителів [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Цина 

Валентина Іванівна. – Полтава, 2016. – 551, [7] с. 

Цина, В. І.  Теорія та методика особистісно-професійного розвитку 

майбутніх учителів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / В. І. 

Цина. – Умань, 2016. – 39, [1] с. 
У дисертації розкрито методологічні та теоретичні засади, розроблено 

концепцію особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя. Уточнено 

поняттєво-категоріальний апарат дослідження проблеми особистісно-професійного 

розвитку майбутніх учителів. 

Спроектовано модель поетапного особистісно-професійного розвитку 

майбутнього вчителя, охарактеризовано професійно важливі складники професійно 

зрілої педагогічної діяльності й особистості вчителя. Обґрунтовано систему 

педагогічних технологій забезпечення особистісно-професійного розвитку 

майбутнього вчителя за трьома етапами (адаптації, індивідуалізації та інтеграції). 

Визначено структурні компоненти, критерії, показники та рівні особистісно-

професійного розвитку майбутніх учителів, узгоджені з ЄКТС, та апробовано 
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методику їх діагностики. Розроблено технології адаптації, індивідуалізації та 

інтеграції майбутніх учителів в освітньому просторі педагогічного ВНЗ. 

 

81. Шрагіна, Л. І.  Теоретико-методологічні засади дослідження вербальної 

уяви особистості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психологічних наук : [cпец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія 

психології" / Шрагіна Лариса Ісаківна ; НАПН України, Ін-т психології 

імені Г. С. Костюка. – Київ, 2017. – 40, [1] с. – Бібліогр.: с. 33–37 (46 назв). 
Розроблений теоретико-методологічний підхід, який об’єднує функціонально- 

системний підхід як загальнонаукову міждисциплінарну методологію з 

метакогнітивним підходом, що відображає конкретно-науковий рівень досліджень у 

психології, дозволив довести, що вербальна уява в процесі довільного цілеспрямованого 

конструювання вербальних образів є метакогнітивним процесом, що виконує 

керувально-інтегрувальні функції. У термінах функціонально-системного підходу 

«вербальна уява» є метасистемою – комплексом певних психічних операцій (дій) 

суб’єкта, який виникає і функціонує тільки при необхідності суб’єкта контролювати 

й управляти своїми когнітивними процесами в ході створення вербального образу. 

Взаємодія цих операцій створює системну властивість, що забезпечує суб’єкту 

здатність контролювати і керувати процесом.  

Такі види вербальної уяви, як метафорична і поетична, в контексті 

функціонально-системного підходу існують як метасистеми – тільки в процесі, під 

час виконання своєї функції, тому форму їх існування можна розглядати як 

метасистемну функцію – психічну функцію, що виконує керувально-інтегрувальні дії в 

процесах метапізнання, необхідні при створенні штучної системи як у зовнішньому 

середовищі, так і у внутрішньому світі суб’єкта. 

 

82. Шуляк, С. А.  Магічна функція мови в мовній картині світу: на матеріалі 

українських народних замовлянь [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова" / Шуляк 

Світлана Андріївна ; МОН України, Київський національний ун-т імені 

Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39, [1] с. – Бібліогр.: с. 27–36 (101 назва). 
Праця присвячена комплексному дослідженню мови українських народних 

замовлянь, передусім в аспекті реалізації в таких текстах магічної функції мови. 

Розглянуто визначення й сутність магії, магічну роль мови в міфологічному 

світобаченні, критерії ідентифікації текстових вербалізаторів сакрального. 

Здійснено визначення магічної практики як надприродного (не профанного) впливу і 

магічного тексту як вербального компоненту синкретичного обряду.  

Розроблена авторська дефініція замовляння як усного або писемного сакрального 

тексту, покликаного надприродним (з сучасного погляду - ірраціональним) шляхом 

упливати на людину або природу з метою досягнення або відвернення певних станів. 

Замовляння інтерпретоване як міфообрядовий континуум. Вивчено вербальний 

компонент замовлянь у контексті ритуальної цілісності, інтерпретоване 

давньоукраїнське язичництво як світоглядне джерело ідеології українських народних 

замовлянь. 

 

83. Ящук, С. М.  Теоретико-методичні засади професійної підготовки 

магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах 

[Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 : 13.00.02 / Ящук Сергій 

Миколайович. – Умань, 2016. – 521, [7] с. 
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Ящук, С. М.  Теоретико-методичні засади професійної підготовки 

магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" : 13.00.02 "Теорія і 

методика навчання технологій" / С. М. Ящук. – Умань, 2016. – 40, [1] с. 
У дисертації визначено й обґрунтовано теоретико-методичні та концептуальні 

засади професійної підготовки магістрів технологічної освіти; уточнено та науково 

обґрунтовано поняття "професійна підготовка викладача загальнотехнічних 

дисциплін та методики навчання технологій"; проаналізовано вітчизняний і 

зарубіжний досвід професійної підготовки магістрів у сфері техніки та технологій у 

вищих навчальних закладах; з'ясовано особливості професійної підготовки магістрів 

технологічної освіти як суб'єктів вищої професійної школи в контексті 

компетентнісного підходу; визначено компоненти, критерії, показники та 

схарактеризовано рівні сформованості професійно-педагогічної компетентності 

магістра технологічної освіти. Обґрунтовано та апробовано модель професійної 

підготовки майбутнього викладача загальнотехнічних дисциплін та методики 

навчання технологій у вищому педагогічному навчальному закладі; виокремлено 

педагогічні умови професійної підготовки майбутніх викладачів технологічної освіти 

у процесі магістерської підготовки. Спроектовано та експериментально перевірено 

педагогічну систему професійної підготовки магістрів технологічної освіти у вищих 

педагогічних навчальних закладах, яку представлено як сукупність взаємопов'язаних 

між собою компонентів, що відображає цілісність складових професійної підготовки. 
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Кандидатські роботи 
 

 

84. Абрамович, В. Є.  Професійна підготовка лікарів загальної практики у 

Франції в сучасних умовах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : 

захищена 11.05.17 / Абрамович Вероніка Євгеніївна. – Київ, 2017. – 

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

Абрамович, В. Є.  Професійна підготовка лікарів загальної практики у 

Франції в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної 

освіти" / Абрамович Вероніка Євгеніївна ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 

с. 16–18 (21 назва). 
У дисертації досліджено науково-педагогічну проблему професійної підготовки 

лікарів загальної практики у Франції в сучасних умовах; вивчено історичні та 

суспільно-політичні передумови становлення медичної освіти у Франції, визначено  

головні тенденції розвитку і модернізації системи вищої освіти сучасної Франції; 

з'ясовано особливості та основні сфери і функції професійної діяльності лікарів 

загальної практики в системі охорони здоров'я Франції; проаналізовано структурні 

компоненти, особливості організації, зміст, форми і методи професійної підготовки 

лікарів загальної практики у Франції на до- та післядипломному етапах навчання; 

здійснено порівняльний аналіз професійної підготовки лікарів загальної практики на 

до- та післядипломному етапах вищої медичної освіти у Франції і Україні та 

окреслено можливості імплементації французького досвіду в повний цикл професійної 

підготовки вітчизняних сімейних лікарів. 

 

85. Авраменко, О. О.  Соціалізація дітей у різновікових групах дошкільного 

навчального закладу [Текст] : 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). 
У дисертації досліджувалася проблема соціалізації дітей різновікової групи 

дошкільного навчального закладу, визначено педагогічні умови ефективної соціалізації 

дітей в умовах різновікової групи дошкільного закладу (організація взаємодії 

різновікових суб'єктів у єдиному соціально-розвивальному просторі; забезпечення 

педагогом позитивних стимулів до взаємодії у різновіковій групі, які  сприяють 

становленню соціальної позиції дитини; забезпеченні дієвого простору для 

змістовного збагачення досвіду різновікового спілкування та взаємодії дітей у  

різновіковому дитячому колективі); розроблено модель та експерементальну 

методику соціалізації дітей у різновіковому дитячому колективі, що передбачала 

такі етапи пізнавального взаємозбагачення як молодших, так і старших дітей: 

особистісно-зорієнтований, організаційно-цільовий, діяльнісно-спрямувальний. У 

дослідженні розкрито сутність феномена "соціалізація дітей у різновіковій групі 

дошкільного навчального закладу" та уточнено поняття "соціалізація", "взаємодія 

дітей різного віку", "різновікова група дошкільного навчального закладу"; визначені 

критерії (емоційно-почуттєвий, соціально-комунікативний, рефлексивно-

діяльнісний), показники та рівні соціалізації дітей у різновіковій групі дошкільного 

навчального закладу. 
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86. Авхутська, С. О.  Формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів історії у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Авхутська Світлана Олександрівна. – Суми, 2013. – 

224, [5] c. 

Авхутська, С. О.  Формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів історії у процесі професійної підготовки [Текст] : 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] c. 
Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі 

професійної підготовки. У дисертації теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічні умови формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки . 

Розроблено модель цього процесу, що містить цільовий, змістовий, 

організаційно-діяльнісний та контрольно-результативний блоки. Уточнено 

структурні компоненти, критерії та показники рівнів сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів історії. Виявлено особливості професійної 

підготовки майбутніх учителів історії в контексті полікультурності, розкрито 

значення історії для формування полікультурності особистості. 

 

87. Авчіннікова, Г. Д.  Профільна диференціація навчання учнів старшої 

школи США [Текст] : 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. 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й обґрунтувано новий підхід до 

вирішення важливого й актуального завдання, що полягає у виявленні та розкритті 

організаційно-педагогічних засад профільної диференціації навчання учнів старшої 

школи США, з'ясуванні використання позитивного американського досвіду в 

українських загальноосвітніх навчальних закладах. 

Уточнено трактування сутнісних характеристик понять "профільне навчання 

"профільна диференціація навчання". Удосконалено та розширено наукові уявлення 

про мету, теоретичні підходи та принципи профільної диференціації навчання у 

старшій школі. 

 

88. Ананова, І. В.  Особистісні та процесуальні особливості переживання 

почуття провини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психологічних наук : [cпец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія 

психології" / Ананова Іванна Валентинівна ; МОН України, Київський 

нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 

17–19(19 назв). 
Виявлено та обґрунтовано процесуальні та особистісні особливості 

переживання почуття провини, розроблено модель процесу переживання почуття 

провини, в якій виокремлено етапи та площини переживання. Визначено критерії 

диференціації конструктивного і неконструктивного способів переживання почуття 

провини. Встановлено відмінності типів переживання почуття провини за ознакою 

орієнтування і способом переживання (конструктивним чи неконструктивним). 

До неконструктивних відносяться типи, орієнтовані: на знецінення себе, на 

використання его-захистів, на взаємини, на незвинувачення себе. У конструктивний 

спосіб переживає почуття провини тип, орієнтований діяти. 
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89. Андреева, Т. Я.  Функционирование сравнительных синтаксических 

конструкций как составной части простого предложения [Текст] : (на 

материале произведений В. Распутина и В. Астафьева) : автореф. дис. на 

соиск. ученой степ. канд. филол. наук : [cпец.] 10.02.01 "Русский язык" 

/ Андреева Т. Я. ; Киевский ГПИ имени М. П. Драгоманова. – Киев, 

1992. – 28 с. – Библиогр.: в подстроч. примеч. – Экслибрис: печать синего 

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

Бевзенко". 
В диссертационной работе проанализировано текстовой материал, что дает  

определенные основания говорить о дальнейшем развитии в русском языке 

синтаксических конструкций, вводимых сравнительными союзами, именно как части 

простого предложения, о роли сравнительных союзов в литературном языке, 

специализации их грамматических функции (особенно модальных союзов), и места в 

структуре художественной речи. 

 

90. Андрієнко, О. Д.  Еколого-біологічні особливості видів роду Аmelanchier 

Мedik в умовах інтродукції у Правобережному Лісостепу України 

[Текст] : 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. – Київ, 2016. – 23, [1] 

с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (16 назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення комплексних експериментальних 

досліджень біологічних та екологічних особливостей видів роду  Amelanchier Medik у 

ґрунтово-кліматичних умовах Правобережного Лісостепу України на основі колекції, 

створеної у НДП "Софіївка" НАН України. Охарактеризовано ритми сезонного 

розвитку, встановлено тривалість фенологічних фаз та їх спряженість із погодинно-

кліматичними умовами району інтродукції. Отримано показники фактичної 

продуктивності цвітіння і плодоношення, кількісних та якісних характеристик 

пилкових зерен, ефективності запліднення за різних умов запилення, З'ясовано зимо- і 

посухостійкість, параметри водного режиму, виявлено фітофаги і фітопатогени та 

їх вплив на продуктивність рослин. Висвітлено особливості природного поновлення і 

розмноження в культурі. Здійснено оцінку успішності і прогнозіндукції рослин. 

Обрунтовано доцільність застосування ірги в озелененні, окреслено напрямки 

використання в культурі. 

 

91. Андрощук, Л. М.  Формування індивідуального стилю діяльності 

майбутнього вчителя хореографії [Текст] : 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. – Київ, 2009. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (9 назв). 
Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії. 

У роботі розкрито сутність понять "індивідуальність", "індивідуальний стиль 

діяльності", схарактеризовано вимоги до індивідуальності педагога та типологію 

індивідуальних стилів діяльності, визначено місце творчості як основи формування 

індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії. Розроблено та 

науково обґрунтовано модель формування індивідуального стилю діяльності 

майбутнього вчителя хореографії. Впровадження в педагогічний експеримент моделі 

формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії 
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сприяло суттєвому підвищенню рівня сформованості індивідуального стилю 

діяльності майбутніх педагогів-хореографів. 

 

92. Андрущенко, Н. В.  Виховання здоров'язбережувальної поведінки 

старших дошкільників у взаємодії дошкільних навчальних закладів і сім'ї 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 30.06.17 

/ Андрущенко Наталія Вікторівна. – Київ, 2017. – 245 с. : табл., схеми. – 

Бібліогр.: с. 176–201. 

Андрущенко, Н. В.  Виховання здоров'язбережувальної поведінки 

старших дошкільників у взаємодії дошкільних навчальних закладів і сім'ї 

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

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Андрущенко Наталія 

Вікторівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв). 
У дисертації на основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури 

визначено педагогічну сутність понять: «здоров’язбережувальна поведінка старших 

дошкільників», «виховання здоров’язбережувальної поведінки дітей». 

Схарактеризовано особливості взаємодії дошкільних навчальних закладів і сім’ї у 

процесі виховання здоров’язбережувальної поведінки дітей. Визначено критерії, 

показники та схарактеризовано рівні вихованості здоров’язбережувальної поведінки 

дітей старшого дошкільного віку: достатній, задовільний, низький. Обґрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічні умови виховання здоров’язбережувальної 

поведінки старших дошкільників у взаємодії дошкільних навчальних закладів і сім’ї. 
 

93. Андрющенко, Т. К. Формування ціннісного ставлення до власного 

здоров'я в дітей старшого дошкільного віку [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.08 "Дошкільна 

педагогіка" / Андрющенко Тетяна Костянтинівна ; Інститут проблем 

виховання АПН України. – Київ, 2007. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13–14 

(13 назв). 
У дисертації уточнено сутність поняття „ціннісне ставлення до власного 

здоров’я” в контексті його формування в дітей старшого дошкільного віку. 

Досліджено педагогічні умови формування ціннісного ставлення до власного здоров’я. 

Такими визнано: 1) підготовку вихователів до означеної діяльності; 2) співпрацю 

педагогів і батьків з питань збереження, зміцнення і відновлення здоров’я дітей; 3) 

впровадження в навчально-виховний процес методики, розробленої відповідно до 

сутності поняття „ціннісне ставлення до власного здоров’я”. Визначено критерії, 

показники та діагностовано рівні його сформованості в дітей. Розроблено методичні 

рекомендації для вихователів і батьків. 

 

94. Анікіна, І. В. Найменування зі значенням особи в сільськогосподарській 

лексиці російської мови XVII століття [Текст] : 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. – Харків, 2014. – 20 с. – 

Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв). 
У дисертації вперше у вітчизняній русистиці охарактеризовано назви на 

позначення особи в російській мові XVII ст. в ономасіологічному, формально-

граматичному та лексико-семантичному аспектах, виявлено мотиваційні структури 
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вторинних назв та засоби їх мовної репрезентації. Окреслено межі 

сільськогосподарської лексики, з'ясовано обсяг і склад назв на позначення особи в 

сільськогосподарській лексиці XVII ст.; виділено інновації цього періоду в складі 

аналізованої тематичної групи; виокремлено основні тематичні групи агентивних 

номінацій; визначено набір семантико-синтаксичних мотиваційних моделей 

найменувань зі значенням особи - новотворів досліджуваного періоду; розглянуто 

способи й засоби формально-граматичної репрезентації, мовного втілення тієї або 

іншої мотиваційної структури в аналізованій групі найменувань; визначено 

продуктивні дериваційні афікси, описано словотвірну варіативність; простежено 

лексикографічну історію аналізованих лексем. 

 

95. Анісімова, Н. П.  Лірика Оксани Лятуринської як явище естетики чину і 

міфотворення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філолог. наук : [cпец.] 10.01.01 "Українська література" / Анісімова Ніна 

Павлівна ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 21, [1] с. – 

Бібліогр.: с. 17. – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої 

бібліотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації досліджуються особливості міфопоетики О. Лятуринської крізь 

призму естетики чину - світоглядної підвалини творчості поетів “Празької школи”. 

Визначається мистецька самобутність лірики поетеси з застосуванням міфо-

ритуальної (архетипної) критики, а також компаративного, порівняльно-

історичного і формального методів аналізу тексту, завдяки чому з’ясовуються 

основні складові індивідуального міфомислення О. Лятуринської як національно 

своєрідного варіанту світової міфософської традиції. Окреслюються неоромантичні 

витоки поетичної моделі “золотого віку" з погляду праслов’янської міфосвідомості 

та сучасних філософсько-естетичних концепцій. Міфопоетичне прочитання 

“мілітаристичної" поезїї О. Лятуринської проводиться в аспекті художнього 

дослідження двох просторово-часових площин – прадавньої родоплемінної і княжої 

ранньохристиянської епох. Робиться спроба осмислення інтертекстуального діалогу 

поетичної думки О. Лятуринської з давньою українською культурою. Досліджується 

художня трансформація ритуально-міфологічних джерел як аксіологічна складова 

лірики поетеси, зокрема простежується феномен “поетичного двовір’я”. Окрес- 

люються художньо-психологічні аспекти інтимної лірики О. Лятуринської у площині 

міфотворення та мистецької оригінальності. У “волинському” циклі поетеси 

висвітлюється філологічна природа міфомислення у моделюванні неіснуючого 

часопростору, акцентується схильність авторки до візуальної пластичності 

міфогенної уяви в пейзажно-особистісній ліриці. На основі своєрідного аналітико-

синтетичного аналізу індивідуальної міфопоетики О. Лятуринської робиться 

висновок: оригінальність міфомислення авторки виявляється у творчо 

змодельованому національному образові світу, в якому органічно переплітаються 

язичницькі та християнські мотиви з перевагою неоромантичного світовідчуття та 

символістської естетики. 

 

96. Антоненко, С. В.  Синтактико-стилістична структура епістолярного 

тексту (на матеріалі листів О. С. Пушкіна) [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук : [cпец.] 10.02.01 

"Російська мова" / Антоненко Світлана Володимирівна ; Український 

ДПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1995. – 20 с. – Екслібрис: штамп 

синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. 

А. Т. Бевзенко". 
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Дана дисертація – це  комплексне дослідження структури епістолярного тексту в 

рамках лінгвостилістики тексту. В роботі обґрунтовується  епістолярний стиль як 

самостійна мовна реалія. Репрезентацією епістолярного стилю є епістолярний 

текст, який виступає в якості самостійної мовної одиниці, відображаючи 

закономірність розміщення мовного матеріалу і характеризується параметрами і 

категоріями текстуально, а також наявністю специфічних одиниць зв'язку, а 

написання характеризується особливою структурою. Епістолярний текст є 

продуктом певної епохи і характеризує мовні особливості особистості. 

 

97. Антонюк, Н. А.  Формування у майбутніх учителів початкової школи 

діалогічних умінь у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Антонюк Надія Анатоліївна. – Луцьк, 2015. –  

331, [3] с. 

Антонюк, Н. А.  Формування у майбутніх учителів початкової школи 

діалогічних умінь у процесі професійної підготовки [Текст] : 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. 
У дисертації досліджено проблему формування діалогічних умінь у майбутніх 

учителів початкової школи в процесі професійної підготовки. 

На підставі теоретичних та емпіричних результатів дослідження обґрунтовано 

методику формування у майбутніх учителів початкової школи діалогічних умінь, до 

характерних ознак якої належать: спрямованість змісту на розвиток потребнісно-

мотиваційної сфери особистості майбутнього вчителя початкової школи й 

усвідомлення діалогічних умінь як професійної та особистісної цінності; 

структурування змісту з урахуванням полілогічної суб'єкт-суб'єктної взаємодії 

викладачів і студентів у процесі професійної підготовки; застосування традиційних 

та інноваційних методів, прийомів і форм навчання, спрямованих на розвиток 

діалогічних умінь; відповідність віковим особливостям студентської молоді й 

специфіці майбутньої професійної діяльності. 

 

98. Антропов, А. П.  Детермінанти переживання психічних станів членами 

екіпажу морського судна [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психологічних наук : [cпец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова 

психологія" / Антропов Анатолій Петрович ; МОН України, 

Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 

2016. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17(6 назв). 
У дисертаційному дослідженні представлено теоретико-емпіричний аналіз 

психічних станів та детермінант їх переживання членами екіпажу морського судна. 

Проаналізовано зміст поняття "психічні стани" вивчено особливості їх переживання 

моряками під час довготривалого рейсу.  З’ясовано, що коло психічних станів моряків 

окреслено переживаннями функціональних та емоційних психічних станів, які 

зумовлюються зовнішніми та внутрішніми детермінантами. 

Визначено та досліджено психічні стани моряків, які виникають у них під час 

рейсу. Вивчено специфіку взаємозв’язку між показниками функціональних та 

емоційних психічних станів, екстраверсії-інтроверсії, нейротизму, показниками типів 

емоційних реакцій, динамічних характеристик емоційності й емоційних бар’єрів у 

спілкуванні, показниками емоційного інтелекту та мотиваційних тенденцій 

особистості; між показниками психічних станів і тривалістю стажу роботи 

моряків, залежно від їх рангу. 
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99. Ачилова, В. П.  Семантико-синтаксическая организация научного текста 

(на материале полипредикативных конструкций с объективными, 

субъектными и модифицированными отношениями) [Текст] : 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. – Київ, 1988. – 24 с. – Библиогр.: в 

подстроч. примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-

ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации доказано, что в семантико-синтаксическом ярусе зависимая 

предикативная единица представляет собой сложную синтаксему в структуре 

главной предикативной единицы. Конструкции, характеризующиеся соответствием 

семантем, синтаксем и формально-грамматическим компонентом, являются 

ядерными. Модально-пропозитивные отношения в них трансформируются в 

объектные. Различные модификации базовых структур обусловлены основными 

чертами языка научной литературы - логичностью, объективностью изложения, 

конденсацией смысла. Объектные отношения в некоторых из них изменяются на 

субъектные или под влиянием формальной валентности модефицируются. 

Таким образом, многоаспектное изучение полипредикативных конструкций с 

объектными, субъектными и модифицированными отношениями позволило выявить 

непрямолинейный, асимметричный характер взаимодействия их семантической и 

синтаксической структур, а также влияние стилевой принадлежности текста на 

организацию и функционирование этих гипотактических образований. 

 

100. Ашиток, Н. И.  Псковско-прикарпатские фитонимические параллели 

[Текст] : 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. – Киев, 1988. – 22 с. – Библиогр.: с. 21–22 (5 

названий). – Экслибрис: штамп синего цвета владельца личной 

библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Как показывают материалы диссертационного исследования, многие псковско-

прикарпатские омонимичные параллельные названия растений возникли в результате 

различных семантических изменений одного и того же праславянского слова. 

Ареальные характеристики наименований, функционирующих в псковских и 

прикарпатских диалектах с разными значениями, позволяют установить границы 

распространения этих семантических изменений и определить степень 

обособленности лексики псковской и прикарпатской диалектных зон. В псковских 

говорах чаще, чем в Прикарпатье, встречаются названия растений, не имеющие 

аналогов не только в прикарпатских диалектах, но и в других славянских языковых 

областях. К таким наименованиям относятся: псков. бабка "ромашка, одуванчик", 

сосонка "марьянник" и ленок "пупавка благородная и красильная". Омонимичные 

названия растений, известные на Псковщине, редко встречаются вне данной 

диалектной зоны, например, слово конюшина "щавель конский" вне псковских говоров 

известна лишь в тверских говорах. Прикарпатские же омонимичные наименования 

обычно имеют соответствия в западнославянских и южнославянских языках. К 

таким фитонимам следует отнести, например, слово бабка "растение 

подорожник". Чаще омонимичные названия растений, распространены только в 

восточнославянских языках. Например, прикарп. сосонка "хвощ", конюшина "клевер" 

и др. 
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101. Бабій, І. В.  Моральне виховання старших дошкільників засобами 

народної педагогіки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бабій Інна 

Володимирівна. – Умань, 2012. – 241, [5] с. 

Бабій, І. В.  Моральне виховання старших дошкільників засобами 

народної педагогіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук ступеня 

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

Інна Володимирівна ; МОНмолодьспорту України, Уманський держ. пед.. 

ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2012. – 20, [1] с. : табл., рис. – 

Бібліогр.:  

с. 16–17 (16 назв). 
У дисертації досліджено проблему морального виховання старших дошкільників 

засобами народної педагогіки. Доведено актуальність теми, проаналізовано стан її 

розробки. Уточнено сутність поняття "моральне виховання старших дошкільників", 

що є цілісним процесом взаємодії педагогів і вихованців, що спрямований на 

формування у дітей провідних моральних якостей та уявлень, їхньої моральної 

свідомості і переконань, на засвоєння і актуалізацію дошкільниками моральних норм і 

правил з позиції народного розуміння моралі, на розвиток моральних почуттів, 

вироблення навичок моральної поведінки, підготовку до переходу на рівень 

самовиховання і самовдосконалення особистості. Розроблено та апробовано 

технологію морального виховання старших дошкільників засобами народної 

педагогіки, яка охоплює мету, завдання, форми, методи, етапи; супровід виховного 

процесу систематичною діагностикою рівнів прояву моральної вихованості старших 

дошкільників. Визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови морального виховання старших дошкільників засобами народної 

педагогіки (удосконалення теоретико-методичної підготовки вихователів 

дошкільних закладів до використання комплексу засобів народної педагогіки у 

моральному вихованні старших дошкільників; наукове обґрунтування та 

впровадження технології морального виховання старших дошкільників засобами 

народної педагогіки; супровід виховного процесу систематичною діагностикою рівнів 

прояву моральної вихованості старших дошкільників). 

 

102. Базильчук, Л. В.  Підготовка майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до організації позакласної роботи в загальноосвітніх школах 

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

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Базильчук Леонід 

Володимирович ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – 

Черкаси, 2010. – 20, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: 17–18 (14 назв). 
Дисертацію присвячено проблемі підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва у вищих навчальних закладах до організації позакласної роботи в 

загальноосвітніх школах.  

У роботі проаналізовано теоретико-методологічні основи організації позакласної 

роботи. З'ясовано суть підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

до організації позакласної роботи в загальноосвітніх школах, розроблено структуру й 

визначено критерії та рівні їх готовності до цього виду професійної діяльності. 

Здійснено педагогічну діагностику сформованості вихідного рівня готовності 

студентів до організації позакласної роботи. Розроблено авторську модель 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації 

позакласної роботи в загальноосвітніх школах та експериментально перевірено її 

ефективність. 
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103. Балановський, Я. М.  Політичні коаліції в умовах плюралістичної 

демократії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політичних наук : спец. 23.00.02 "Політичні інститути та процеси" 

/ Балановський Ярослав Михайлович ; Дніпропетровський НУ імені О. 

Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – [19] с. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв). 
Роботу присвячено розкриттю особливостей утворення, функціонування та 

розвитку політичних коаліцій у плюралістичних суспільствах. На підґрунті аналізу 

праць вітчизняних та зарубіжних фахівців із застосуванням комплексної методики, 

визначено, що політичні коаліції доцільно розглядати у контексті електоральних 

циклів і класифікувати їх на передвиборні та післявиборні. Запропоновано розглядати 

коаліційний процес як сукупну діяльність суб'єктів політичних відносин, пов'язану з 

утворенням, функціонуванням та зміною політичних коаліцій. 

Виділено блокову та власне коаліційну форми коаліційного процесу. Установлено 

основні чинники коаліційної поведінки - потенціал учасників коаліції та їх ідеалогічна 

близкість. Здійснено аналіз перебігу коаліційного процесу в Україні. 

 

104. Балдинюк, О. Д.  Підготовка майбутнього вчителя до формування 

комунікативного досвіду молодших школярів засобами мистецтва 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Балдинюк Олена Дмитрівна. – 

Умань, 2011. – 252, [2] с. 

Балдинюк, О. Д.  Підготовка майбутнього вчителя до формування 

комунікативного досвіду молодших школярів засобами мистецтва 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Балдинюк О. Д. – 

Умань, 2011. – 20, [1] с. 
У дисертаційному дослідженні визначено, теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 

учителів до формування комунікативного досвіду молодших школярів засобами 

мистецтва. Розроблено навчально-методичне забезпечення реалізації педагогічних 

умов підготовки студентів до визначеного напряму професійної діяльності. 

Розкрито зміст і структуру культури художньо-педагогічного спілкування 

майбутнього вчителя як кінцевої мети його підготовки до мистецької комунікації: 

цілеспрямовуюча (культура педагогічного цілепокладання) і реалізуюча (культура 

суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії) підсистеми суб’єкта спілкування, поєднані 

на основі зворотного зв’язку (рефлексивна культура педагога) та компоненти 

(потребнісно-аксіологічний, інформаційнокогнітивний, операційно поведінковий, 

емоційно-вольовий, оціннорефлексивний). Виділено критерії та показники, які 

окреслюють внутрішньосистемні зв’язки компонентів структури особистості 

вчителя як суб’єкта художньо-педагогічної комунікації.   

 

105. Баличева, Н. В.  Підготовка майбутніх учителів технологій до 

формування здорового способу життя учнів основної школи [Текст] : дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 26.12.19 / Баличева Наталія 

Василівна. – Умань, 2019. – 355 с. : табл. – Бібліогр.: с. 233–266. 

Баличева, Н. В.  Підготовка майбутніх учителів технологій до 

формування здорового способу життя учнів основної школи [Текст] : 

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

"Теорія і методика професійної освіти" / Баличева Наталія Василівна ; 
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МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 

2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв). 
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв’язання 

завдання підготовки майбутніх учителів технологій до формування здорового 

способу життя учнів основної школи. Доведено актуальність теми, проаналізовано 

ступінь її розроблення. Розкрито сутність понять: «підготовка майбутніх учителів 

технологій до формування здорового способу життя учнів основної школи», 

«готовність майбутніх учителів технологій до формування здорового способу 

життя учнів основної школи». Уточнено критерії (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивноінтелектуальний, діяльнісно-технологічний), їх показники та рівні 

готовності майбутніх учителів технологій до формування здорового способу життя 

учнів основної школи (високий, середній, низький). Здійснено діагностику процесу 

підготовки майбутніх учителів технологій до формування здорового способу життя 

учнів основної школи, яка включала моніторинг та констатувальний етап 

експерименту. 

 

106. Барабаш, В. А.  Громадянське виховання студентів інженерних 

спеціальностей вищих технічних навчальних закладів [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Барабаш Вікторія Анатоліївна. – Кіровоград, 

2013. – 250, [3] с. 

Барабаш, В. А.  Громадянське виховання студентів інженерних 

спеціальностей вищих технічних навчальних закладів [Текст] : автореф. 

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

методика виховання" / В. А. Барабаш. – Умань, 2012. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у вигляді теоретичного 

обґрунтування та експериментальної перевірки педагогічних умов громадянського 

виховання студентів інженерних спеціальностей вищих технічних навчальних 

закладів: розвиток громадянських цінностей майбутніх фахівців у процесі викладання 

соціально-гуманітарних та спеціальних дисциплін; розвиток громадянського 

виховання засобами науково-дослідної діяльності; активізація студентського 

самоврядування як чинника розвитку громадянського виховання. 

Визначено сутність поняття "громадянське виховання студентів інженерних 

спеціальностей". Уточнено сутність поняття "громадянськість студентів 

інженерних спеціальностей, критерії, показники та рівні сформованості 

громадянськості студентів інженерних спеціальностей: низький (елементарний), 

середній (помірний), високий (ентузіастичний). 

Розроблено й експериментально апробовано навчально-методичне забезпечення 

процесу громадянського виховання студентів інженерних спеціальностей у вищих 

технічних навчальних закладах. 

 

107. Баран, Т. С.  Система средств выражения степени признака в украинском 

языке [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филолог. 

наук : [спец.] 10.02.02 "Языки народов СССР" / Баран Татьяна 

Степановна ; Киевский гос. пед. ин-т имени А. М. Горького. – Киев, 

1987. – 24 с. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной 

библиотеки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена описанию средств выражения степени признака, 

рассмотрению их системных отношений, ибо, как отмечал В. И. Ленин, 

действительное знание предмета требует "охватить, изучить все его стороны, все 
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связи и "опосредствования". Актуальность предпринятого исследования 

обусловливается, во-первых, необходимостью углубленного изучения языковых единиц 

со значением интенсивности признака, во-вторых, отсутствием специальных работ 

по исследуемой теме. Способы реализации количественно расчлененного качества в 

отечественной лингвистической литературе описаны неравномерно. Особый 

интерес продставляет морфологическая категория степеней сравнения. 

 

108. Барбелко, Н. С.  Виховання міжкультурної толерантності студентів 

коледжів у процесі вивчення іноземної мови [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 / Барбелко Наталія Степанівна. – Житомир, 2015. –  

304, [5] с. 

Барбелко, Н. С.  Виховання міжкультурної толерантності студентів 

коледжів у процесі вивчення іноземної мови [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / Н. С. Барбелко. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 
У дисертаційній роботі розглянуто науково-теоретичні засади виховання 

міжкультурної толерантності студентів коледжів у процесі вивчення іноземної 

мови. Здійснено теоретичний аналіз проблеми міжкультурної толерантності у 

науково-педагогічній літературі та охарактеризовано провідні теоретичні підходи 

до вивчення проблеми міжкультурної толерантності; розглянуто генезис поняття 

"толерантність", види толерантності, які виділяють в науковій літературі, 

особистісні якості толерантної та інтолерантної людини; визначено суть та 

структуру міжкультурної толерантності. Розглянуто особливості виховання 

студентів коледжів, зокрема загальні засади виховання міжкультурної 

толерантності, виховний потенціал дисципліни "Іноземна мова". Здійснено 

моделювання процесу виховання міжкультурної толерантності студентів коледжів 

у процесі вивчення іноземної мови. З'ясовано педагогічні умови, необхідні для 

виховання міжкультурної толерантності, та розкрито їх вплив на ефективність 

процесу виховання міжкультурної толерантності. Представлено науково-методичні 

рекомендації щодо виховання міжкультурної толерантності студентів коледжів у 

процесі вивчення іноземної мови. 

 

109. Барбінова, А. В.  Виховання сімейних цінностей учнів у навчально-

виховному процесі професійно-технічних навчальних закладів [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.07 : захищена 01.12.17 

/ Барбінова Алла Володимирівна. – Полтава, 2017. – 294 с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 204–228. 

Барбінова, А. В.  Виховання сімейних цінностей учнів у навчально-

виховному процесі професійно-технічних навчальних закладів [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Барбінова Алла Володимирівна ; МОН 

України, Уманський держ. пед.. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 

2017. – 19, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення актуальної 

соціальнопедагогічної проблеми виховання сімейних цінностей учнів. На основі аналізу 

соціологічної, психологічної, педагогічної літератури розкрито стан дослідженості 

проблеми в педагогічній теорії і практиці професійно-технічних навчальних закладів 

та уточнено сутність ключових понять дослідження: "сімейні цінності" 

(інтегративне утворення, яке характеризує цілісну особистість, визначає 

спрямованість на сімейне життя і відображає мотиви, цілі, соціальні установки, 
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інтереси, потреби, нахили, які визнають ціннісне ставлення особистості до 

створення і розвитку сім'ї) та "вихованість сімейних цінностей учнів 

професійнотехнічних навчальних закладів" (складне, інтегроване утворення, що 

охоплює усвідомлення юнаками і дівчатами моральних основ традиційних та 

сучасних сімейних цінностей українського народу; сформованість знань, соціальних 

умінь і навичок, необхідних для реалізації функцій сім'ї, розвиток особистісних 

якостей сім'янина, здатність до емпатійного розуміння партнера та конструктивну 

поведінку у взаєминах); конкретизовано їхні структурні компоненти.  

Розкрито виховний потенціал навчально-виховного процесу професійнотехнічних 

навчальних закладів в контексті виховання сімейних цінностей, визначено вікові та 

соціалізаційні особливості учнів цих навчальних закладів.  

Визначено критерії (когнітивно-пізнавальний, ціннісно-мотиваційний, діяльнісно-

поведінковий, саморегуляційно-рефлексивний), показники та охарактеризовано рівні 

(достатній, середній, низький) вихованості сімейних цінностей в учнів професійно-

технічних навчальних закладів.  

Експериментально підтверджено ефективність теоретично обґрунтованих 

педагогічних умов виховання сімейних цінностей учнів у навчально-виховному процесі 

професійно-технічних навчальних закладів: створення у професійно-технічному 

навчальному закладі особистісно зорієнтованого освітнього середовища, 

спрямованого на розвиток ціннісного ставлення до сім'ї; реалізація змісту  майбутня 

молода сім'я"; використання педагогічного проекту "Ти і я  інтерактивних форм і 

методів у виховній роботі з метою актуалізації потреби в самовдосконаленні й 

розвитку особистісних якостей майбутнього сім'янина. 

 

110. Барвінок, О. В.  Дворяни Подільської губернії в органах державного 

управління та станового самоврядування регіону (1793-1917 рр.) [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [cпец.] 07.00.01 

"Історія України" / Барвінок Ольга Володимирівна ; МОН України, 

Миколаївський нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – 

[19] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (11 назв) та в підрядк. прим. 
На основі вивчення архівних джерел, історіографії, а також матеріалів 

статистичних видань та мемуарів у дисертації здійснено комплексний теоретичний 

та фактологічний аналіз процесу формування подільського дворянства та органів 

станового самоврядування регіону в умовах інкорпорації та русифікації регіону 

наприкінці XVIII – на початку  ХХ ст. Здійснено дослідження процесу юридичного 

оформлення подільського дворянства, який відбувався у межах діючого російського 

законодавства, а саме складних процесів декласації та легітимації польської шляхти, 

нобілітації та інкорпорації регіональних представників привілейованого стану. 

Визначено особливості формування дворянського самоврядування до і після 

Листопадового 1830 – 1831 рр. та Січневого 1863 – 1864 рр. польських повстань. 

Розглянуто структуру, склад, функції, повноваження дворянських зібрань, а також 

участь дворянства Подільської губернії в системі органів місцевої влади залежно від 

урядової політики самодержавства. Встановлено значення дворянських 

корпоративних органів влади як механізму доведення та відстоювання 

привілейованого стану місцевої знаті. Проведено просопографічний аналіз 

життєдіяльності предводителів дворянства, що перебували на посаді тривалий час. 

Уточнено списки дворян, які брали участь в органах державного управління та 

станового самоврядування регіону, списки дворян-виборщиків до Державної Думи. 

 

111. Бевз, О. В.  Словотворчі варіанти віддієслівних прикметників у 

російській мові XVII століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук 

ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 "Російська мова" / Бевз Олена 
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Василівна ; Український держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 

1993. – 17 с. – Бібліогр.: с. 16–17. – Екслібрис: штамп синього кольору 

власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Вивчення варіантності мовних одиниць - одна з важливих мовознавчих проблем, 

оскільки  виникнення та існування варіантів слів нерозривно пов’язане э icтopiєю 

формування норм сучасної російської мови. Наявність варіантних одиниць властива 

російській мові на всіх стадіях її розвитку.  

На перший погдяд це суперечить принципу економії мовних засобів i може 

сприйматися як недосконалість мови, тому що їй не характерна будь-яка 

надлишковість. Але з історичної точки зору варіативність являє собою неминучий 

наслідок мовної еволюції, один iз  внутрішніх проявів  мови, яка наділена 

різноманітними культурно-історичними ознаками, що не уміщуються в рамки 

регулярної системи. Тому варіантність слід розглядати в двох аспектах: як 

результат безперервного історичного розвитку, з одного боку, i як форму 

об'єктивного існування кожної функціональної одиниці, з іншого. 

 

112. Бевз, О. П.  Педагогічна підтримка особистісного саморозвитку 

обдарованих підлітків у школах США [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та 

історія педагогіки" / Бевз Олена Павлівна ; МОНмолодьспорту України, 

Сумський ДПУ імені А. С. Макаренка. – Суми, 2012. – 20, [1] с. – 

Бібліогр.: с. 17–18 (16 назв). 
Дослідження присвячено вивченню та теоретичному обґрунтуванню 

організаційно-педагогічних засад педагогічної підтримки особистісного 

саморозвитку обдарованих підлітків у школах США. Уточнено сутність поняття 

"педагогічна підтримка особистісного саморозвитку обдарованих підлітків у школах 

США" на основі трактування таких його складових, як "педагогічна підтримка", 

"особистісний саморозвиток обдарованих підлітків", "обдарованість". 

Проаналізовано феномен педагогічної підтримки у контексті особистісно-

орієнтованого підходу в освіті обдарованих дітей США. Окреслено 

адміністративно-правові та з'ясовано змістові, процесуальні та методичні засади 

педагогічної підтримки особистісного саморозвитку обдарованих підлітків в 

академічному, соціальному, емоційному і кар'єрному напрямах. Визначено типи 

програм, в межах яких реалізуються вказані напрями, та моделі педагогічної 

підтримки особистісного саморозвитку обдарованих підлітків. Окреслено 

можливості творчого використання позитивного досвіду американської школи в 

аспекті досліджуваної проблеми в Україні. 

 

113. Бевз, Т. О.  Семантичні інновації, структурні моделі та функції 

педагогічної лексики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Бевз Тамара 

Олексіївна ; Український держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 

1996. – 24, [1] с. – Бібліогр.: с. 23–24 (10 назв). – Екслібрис: штамп 

синього кольору власника особистої бібліотеки "Бібліотека проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Пропонована дисертація присвячена дослідженню педагогічної лексики сучасної 

української літературної мови. Розкрито зміст лінгвістичних понять "педагогічна 

лексика" i "педагогічна термінологія"; вивчено склад педагогічних термінів у 

різностильових текстах, передусім у публіцистично-ділових, частково наукових, 

розмовно-побутових i художніх; визначено обсяг термінологічної педагогічної 
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лексики та її структури; виявлено структурні моделі педагогічних лексем та 

з’ясовано співвідношення між традиційною педагогічною термінологією та 

інноваціями в її складі; проаналізовано семантичну структуру педагогічних термінів, 

виявлено у їx складі найбільш типові лексико-семантичні трансформації, зміни, 

зумовлені власне мовними i екстралінгвістичними факторами; встановлено 

різноаспектні співвідношення споконвічно національних та інтернаціональних 

компонетів у складі педагогічної термінології. 

 

114. Бевзенко, А. Т.  Лексическая синонимика романов Михаила Стельмаха 

[Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : 

спец. №661 "Языки народов СССР (украинский язык)" / Бевзенко А. Т. ; 

Одесский гос. ун-т имени И. И. Мечникова. – Одесса, 1968. – 19, [3] c. – 

Библиогр.: с. 21 (5 названий) и в подстрочных примечаниях. – Экслибрис: 

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

доц. А. Т. Бевзенко". 
Целью данной работы является исследование закономерностей использования 

лексической синонимики украинского языка выдающимся мастером украинской 

советской прозы лауреатом Ленинской премии М. Стельмахом в его трех 

тематических связанных романах "Хлеб и соль", "Кровь людская - не водица", 

"Большая родня", составляющих своеобразную историко-ревулюционную трилогию. 

В диссертации изучается глагольная синонимика, очень богатая в 

анализируемых романах, иследуется синонимика имен существительных и наречий. 

 

115. Бевзюк, М. С.  Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 27.06.19 / Бевзюк Марина 

Сергіївна. – Умань, 2019. – 267 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 214–242 та в 

тексті. 

Бевзюк, М. С.  Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання [Текст] : автореф. 

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

методика професійної освіти" / Бевзюк Марина Сергіївна ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – 20, [1] 

с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (22 назви). 
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв'язання 

завдання підготовки майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з батьками в 

умовах інклюзивного навчання. Доведено актуальність теми, проаналізовано стан її 

розробки. Уточнено сутність понять: "взаємодія", "робота з батьками", "інклюзія", 

"інклюзивне навчання", "підготовка", "готовність", "підготовка майбутнього 

вчителя початкової школи" на основі яких розкрито ключові терміни: "взаємодія з 

батьками", "інклюзивне навчання", "підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання". Визначено 

компоненти, критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів початкової 

школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання: 

мотиваційноціннісний (критерії: стимульованість, толерантність та 

ініціативність; показники: усвідомлення, ставлення, потреби, прагнення, 

спрямованість, визнання, інтереси тощо), когнітивний (критерії: знаннєво-базовий 

та знаннєво-спеціальний; показники: рівень базових знань та рівень спеціальних 

знань) та операційнодіяльнісний (критерії: комунікативно-організаційний, 

прогностично-корекційний, навчально-виховний, здоров'язбережувальний та 



60 
 

контрольно-оцінювальний; показники: уміння, якість виконання, швидкість 

виконання, кількість виконання). Виокремлено три рівні готовності майбутніх 

учителів початкової школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання: 

високий, середній, початковий.  

Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з батьками в умовах 

інклюзивного навчання: стимулювання у майбутніх учителів початкової школи 

мотиваційно-ціннісного та відповідального ставлення до набуття знань, умінь та 

навичок взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання; використання 

можливостей освітнього середовища закладу вищої освіти для набуття майбутніми 

вчителями початкової школи відповідної компетентності шляхом: удосконалення та 

інтеграції змісту фахових і професійно орієнтованих навчальних дисциплін; 

застосування інноваційних та традиційних технологій навчання у контексті 

підготовки до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання. 

 

116. Бегас, Л. Д.  Корекція заїкання дітей старшого дошкільного віку 

засобами театралізованої діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка" 

/ Бегас Людмила Дмитрівна ; МОН України, Національний пед. ун-т імені 

М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 16 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 14–15 

(14 назв). 
Мета дослідження - вирішення проблеми корекції заїкання дітей старшого 

дошкільного віку засобами театралізованої діяльності. Визначено рівні й особливості 

стану сформованості передумов темпо-ритмічної організації мовлення та 

готовності до театралізації. Наведено теоретичне обґрунтування методики 

формувального етапу експерименту. Розкрито організаційні форми, принципи та 

зміст методики. Сформульовано необхідні психолого-педагогічні умови досягнення 

позитивних результатів корекційно-формувального навчання. Визначено напрями й 

етапи методики корекції заїкання дітей такого віку засобами театралізованої 

діяльності, а також узагальнено одержані результати проведеної 

експериментальної роботи. Статистично підтверджено ефективність 

запропонованої методики.  

Дослідно-експериментальним шляхом доведено доцільність та ефективність 

застосування театралізованої діяльності як засобу корекції заїкання у дітей 

старшого дошкільного віку із заїканням. 

 

117. Безверхня, Г. В.  Мотивація до занять фізичною культурою і спортом 

школярів 5-11-х класів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фізичного виховання і спорту : [cпец.] 24.00.02 "Фізична 

культура, фізичне виховання різних груп населення" / Безверхня Галина 

Василівна ; Львівський державний ін-т фізичної культури. – Львів, 2004. – 

23, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (9 назв). 
У дисертації вперше встановлено структуру мотивів та інтересів школярів 11-

17 років до занять фізичною культурою і спортом, яка змінюється не тільки у 

процесі вікового розвитку, але й відповідно до типологічних особливостей ВНД; 

визначено структуру зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на формування 

мотивації школярів до самовдосконалення засобами фізичного виховання. 

 

118. Безлюдна, В. В.  Система соціальної роботи з сім'єю в США [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 
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"Соціальна педагогіка" / Безлюдна Віта Валеріївна ; Київський ун-т імені 

Бориса Грінченка. – Київ, 2012. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (10 

назв). 
У дисертації визначено поняття "система соціальної роботи з сім'єю в США" та 

охарактеризовано її основні компоненти: мета (надання допомоги сім'ї у вирішенні її 

житєво важливих проблем), принципи (соціальної справедливості, гуманізму, 

об'єктивності, толерантності, системності, позитивного образу сім'ї), суб'єкти 

соціальної роботи (державні та неурядові організації, фізичні особи), об'єкти 

соціальної роботи (різні типи сімей), змістово-технологічне забезпечення (програми, 

методи, форми). Визначено й обґрунтовано етапи розвитку системи соціальної 

роботи з сім'єю в США. Представлено класифікацію соціальних програм за такими 

критеріями: вік дітей (програми для сімей з дітьми дошкільного віку, програми для 

сімей з дітьми шкільного віку); тип сім'ї (програми для неповних, малозабезпечених, 

фостерних, кризових сімей, сімей мігрантів та національних меншин); рівень 

охоплення (місцеві/локальні, регіональні, національні програми) та охарактеризовано 

зміст, форми, методи роботи соціальних працівників у межах цих програм. 

Розроблено рекомендації творчого використання американського досвіду соціальної 

роботи з сім'єю в Україні. 

 

119. Безлюдний, Р. О.  Виховні технології розвитку життєвої компетентності 

підлітків з особливими потребами в США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук 

: 13.00.07 / Безлюдний Роман Олександрович. – Умань, 2012. – 238, [5] c. 

Безлюдний, Р. О.  Виховні технології розвитку життєвої компетентності 

підлітків з особливими потребами в США [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / 

 Р. О. Безлюдний. – Умань, 2012. – 20, [1] c. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у вигляді теоретичного 

обґрунтування виховних технологій розвитку життєвої компетентності підлітків з 

особливими потребами у США: здійснення виховного процесу в трьох основних 

площинах (діяльнісній, комунікативній, самосвідомості); обов'язкове проведення 

шкільного консультування і керівництва в американських освітніх закладах; 

реалізація інклюзивного змісту виховання через впровадження новітніх форм і 

методів соціально-педагогічної взаємодії індивіда та соціального оточення. 

Розроблено рекомендації щодо використання позитивного американського досвіду 

застосування виховних технології розвитку життєвої компетентності підлітків з 

особливими потребами у вітчизняній педагогічній практиці.  

Уточнено сутність ключових понять дослідження ("життєва компетентність 

підлітка з особливими потребами", "виховна технологія" тощо). Подальшого 

розвитку дістали питання системного підходу до виховання у підлітків з особливими 

потребами життєвої компетентності в демократичному суспільстві. 

 

120. Безух, Ю. С.  Полікультурна освіта учнів початкової школи у США 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Безух Юлія Сергіївна. – Умань, 

2013. – 220, [3] c. 

Безух, Ю. С.  Полікультурна освіта учнів початкової школи у США 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ю. С. Безух. – Умань, 2013. – 

19, [1] c. 
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У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у вигляді вивчення та 

узагальнення американського досвіду запровадження змісту, форм і методів 

полікультурного навчання і виховання учнів початкової школи та з'ясування 

можливостей його використання у вітчизняній педагогічній практиці.  

Виявлено чинники запровадження полікультурної складової у шкільну освіту 

США; схарактеризовано специфіку полікультурної складової американської освіти як 

обов'язкову складову національного курикулуму США; виокремлено основні типи 

полікультурних програм в американській шкільній освіті. Уточнено зміст і сутність 

базових понять: "полікультурна освіта молодших школярів", "полікультурний 

курикулум". Введено нові факти, ідеї та положення, що стосуються полікультурного 

навчання і виховання молодших школярів у полікультурному просторі.  

Розроблено рекомендації щодо використання позитивного американського 

досвіду полікультурної освіти молодших школярів у практиці українських початкових 

шкіл на загальнодержавному рівні та на рівні загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

121. Безушко, С. В.  Гендерне виховання учнів основної школи у позакласній 

діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Безушко Світлана 

Володимирівна. – Херсон, 2014. – 219, [5] с. 

Безушко, С. В.  Гендерне виховання учнів основної школи у позакласній 

діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / С. В. Безушко. – 

Умань, 2014. – 20, [1] с. 
У дисертаційному дослідженні теоретично обґрунтовано проблему гендерного 

виховання учнів основної школи у позакласній діяльності. Проаналізовано стан 

досліджуваної проблеми в наукових джерелах, уточнено зміст понять "гендерна 

вихованість". Охарактеризивано сутність позакласної діяльності, проаналізовано її 

потенціал у гендерному вихованні учнів основної школи.  

Змодельовано та експериментально перевірено методику гендерного виховання 

учнів основної школи у позакласній діяльності, складниками якої є: мета, завдання, 

функції, організаційно-педагогічні умови, етапи, зміст, форми, методи, засоби, 

критерії, показники, рівні гендерної вихованості, передбачуваний результат. 

Апробовано форми і методи виховання, спрямовані на формування гендерної 

вихованості хлопців і дівчат підліткового віку.  

Результати  формувального експерименту засвідчують позитивний вплив 

розробленої методики на підвищення рівнів гендерної вихованості учнів.     

Дослідження впроваджено у практику загальноосвітніх навчальних закладів України.  

 

122. Бельська, Л. Л.  Моральне виховання молодших школярів засобами 

українського фольклору у позашкільних навчальних закладах [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бельська Любов Леонідівна. – Рівне, 

2012. – 356, [9] с. 

Бельська, Л. Л.  Моральне виховання молодших школярів засобами 

українського фольклору у позашкільних навчальних закладах [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 "Теорія 

і методика виховання" / Л. Л. Бельська. – Умань, 2012. – 20 с. 
У дисертації досліджено проблему морального виховання молодших школярів 

засобами українського фольклору у позашкільних навчальних закладах. Вперше 

обґрунтовано технологію морального виховання молодших школярів засобами 

українського фольклору в позашкільних навчальних закладах (моральні якості, 

морально-етичні знання, уміння і навички, моральні норми; компоненти та критерії 
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моральної вихованості; форми й методи морального виховання; засоби; кінцевий 

результат); визначено педагогічні умови ефективності запропонованої технології 

(організація морального виховання на засадах особистісно орієнтованого підходу, 

гуманізації, діалогової взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу, народності 

виховного матеріалу, етнізації та полікультурності; побудова змісту морального 

виховання як ціннісно-орієнтованої діяльності суб'єктів процесу виховання; 

упровадження комплексу форм, методів і засобів українського фольклору у процес 

морального виховання, побудованого з урахуванням вікових, мотиваційно-

потребнісних та етнокультурних особливостей молодших школярів). Удосконалено 

змістові характеристики поняттєво-категоріального апарату дослідження 

("моральна вихованість" і "моральне виховання"); характеристику компонентів, 

критеріїв, показників та рівнів моральної вихованості молодших школярів засобами 

українського фольклору. 

 

123. Березовська, Г. Г.  Структурна організація та географія назв одягу і 

прикрас у східноподільських говірках Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наукового ступеня канд. філолог. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська 

мова" / Березовська Ганна Григорівна ; Національний пед. ун-т імені  

М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с. : табл., карти. – Бібліогр.: с. 15–

16  

(12 назв). 
У дисертації проаналізовано склад, семантичну структуру та географію назв 

одягу і прикрас у говірках Східного Поділля; з’ясовано основні принципи мотивації 

номенів; виявлено шляхи формування складу лексики на позначення одягу та прикрас у 

східноподільських говірках; здійснено внутрішнє членування досліджуваних говірок.   

У результаті вивчення ареалогічних особливостей лексики на позначення одягу і 

прикрас встановлено, що східноподільські говірки зазнають нашарувань діалектних 

рис різних мовно-територіальних утворень. Частина карт і некартографований 

матеріал засвідчив, що східноподільський ареал є майже однорідним або 

характеризується мозаїчністю у репрезентації багатьох явищ різних структурних 

рівнів мови. З’ясовано, що в оформленні східноподільського ареалу беруть участь 

острівні мікроареали.  

У науковий обіг вводиться новий значний за обсягом емпіричний матеріал, що 

прислужиться при укладанні Словника подільського говору, Словника українських 

говорів та Лексичного атласу української мови. 

 

124. Бержанір, І. А.  Формування та ефективність використання оборотних 

засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук : [cпец.] 

08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)" / Бержанір Інна Анатоліївна ; Нац. наук. центр 

"Ін-т аграрної економіки". – Київ, 2011. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: 

с. 16–17 (19 назв). 
Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів 

формування оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК 

та розробці організаційно-методичних рекомендацій, спрямованих на підвищення 

ефективності їх використання.  

Досліджено та узагальнено теоретичні підходи до визначення економічної 

сутності оборотних засобів у контексті врахування специфіки діяльності 

підприємств спиртової галузі.  
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Проаналізовано забезпеченість підприємств спиртопродуктового підкомплексу 

АПК оборотними засобами та досліджено структуру джерел їх формування. 

Встановлено, що основними причинами зміни функціональної структури оборотних 

засобів підприємств спиртової галузі є поглиблення інфляційних процесів в економіці, 

підвищення відсоткових ставок за кредитні ресурси, істотне звуження внутрішнього 

та зовнішнього ринків збуту.  

Запропоновано систему показників для здійснення об'єктивної оцінки 

ефективності використання оборотних засобів, проаналізовано її рівень на 

підприємствах спиртової галузі та розроблено рекомендації щодо підвищення 

ефективності їх використання.  

Обґрунтовано необхідність відновлення нормування оборотних засобів як одного 

із пріоритетних напрямів підвищення ефективності їх використання. 

 

125. Бєляєва, Н. В.  Виховання професійно-етичних якостей майбутніх 

менеджерів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бєляєва Наталія 

Вячеславівна. – Полтава, 2015. – 267, [5] с. 

Бєляєва, Н. В.  Виховання професійно-етичних якостей майбутніх 

менеджерів [Текст] : 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. 
У дисертації розглядається проблема виховання професійно-етичних якостей 

майбутніх менеджерів освітніх закладів. 

Досліджено зміст понять: "менеджер освітнього закладу", "професійно-етичні 

якості", "виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх 

закладів". Розкрито структуру професійно-етичних якостей та особливості їх 

виховання під час здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 

"Управління навчальним закладом". Визначено критерії, показники та рівні 

вихованості професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів. 

Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови 

виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів, а 

саме: створення виховного середовища, наближеного до майбутнього професійної 

діяльності керівника; удосконалення організаційно-методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу шляхом етизації навчальних дисциплін та управлінсько-

педагогічної практики; систематичну мотивацію майбутніх менеджерів освітніх 

закладів до самовиховання професійно-етичних якостей у процесі інтерактивної 

навчально-виховної діяльності. 

 

126. Бєсєдіна, А. А.  Організаційно-педагогічні засади діяльності 

Європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю у країнах Східної Європи 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бєсєдіна Антоніна 

Анатоліївна. – Суми, 2015. – 274 с. : табл., схеми., рис. – Бібліогр.: с. 199–

235. 
     Дисертацію присвячено з’ясуванню організаційно-педагогічних засад діяльності 

Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю у країнах Східної Європи та окресленню 

можливостей використання прогресивного європейського досвіду в аспекті 

досліджуваної проблеми в Україні. Здійснено аналіз стану розроблення досліджуваної 

проблеми у вітчизняній педагогічній інноватиці та педагогічній компаративістиці. 

Уточнено понятійний апарат дослідження («сприяння здоров’ю», «Європейська 

мережа шкіл сприяння здоров’ю», «організаційно-педагогічні засади діяльності 

ЄМШСЗ»). Виокремлено етапи розвитку ЄМШСЗ. Схарактеризовано моделі 

діяльності ЄМШСЗ у країнах Східної Європи. З’ясовано нормативно-правові та 
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організаційні засади діяльності Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю й 

визначено пріоритетні напрями здоров’я спрямованої діяльності шкіл сприяння 

здоров’ю у країнах Східної Європи. Обґрунтовано змістові та методичні засади 

діяльності ЄМШСЗ у країнах Східної Європи. Розроблено структурну модель процесу 

створення здоров’язбережувального середовища у школах сприяння здоров’ю України 

та методику визначення етапу розвитку освітньої установи як Школи здоров’я. 

127. Бикова, О. В.  Формування індивідуальних творчих здібностей 

майбутніх учителів хореографії у процесі позааудиторної виховної 

роботи вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 : захищена 30.06.17 / Бикова Ольга Вікторівна. – Умань, 2017. – 

271 с. : табл., рис., фото. – Бібліогр.: с. 193–223. 

Бикова, О. В.  Формування індивідуальних творчих здібностей 

майбутніх учителів хореографії в процесі позааудиторної виховної роботи 

вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" 

/ Бикова Ольга Вікторівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–17 

(20 назв). 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і 

запропонований новий підхід до розв’язання проблеми формування індивідуальних 

творчих здібностей майбутніх учителів хореографії в процесі позааудиторної 

виховної роботи вищих навчальних закладів. 

На основі узагальнення філософської, психолого-педагогічної літератури 

розкрито стан розробленості проблеми, уточнено сутність ключових понять 

дослідження. Розкрито особливості формування індивідуальних творчих здібностей 

майбутніх учителів хореографії в процесі позааудиторної виховної роботи вищих 

навчальних закладів. Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні 

сформованості індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії. 

Обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування 

індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії в процесі 

позааудиторної виховної роботи. 

 

128. Білан, В. А.  Формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів 

до корекційно-педагогічної праці [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Білан Валентина Андріївна. – Херсон, 2014. – 244, [6] с. 

Білан, В. А.  Формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів 

до корекційно-педагогічної праці [Текст] : 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). 
Наведено теоретичне узагальнення та практичне розв'язання наукового завдання 

з формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-

педагогічної праці. З'ясовано сутність та розроблено структуру естетичного 

ставлення дефектолога до корекційно-педагогічної праці. Визначено критерії, 

показники та визначено рівні сформованості естетичного ставлення їх до зазначеної 

праці. Досліджено сучасний стан та особливості формування естетичного 

ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-педагогічної праці. Теоретично 

обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність таких педагогічних умов 

формування естетичного ставлення дефектологів до такої праці, як: системний 
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підхід до формування естетичного їх ставлення до корекційно-педагогічної праці; 

ознайомлення їх зі складниками естетики означеної праці; оволодіння майбутніми 

дефектологами способами естетичної активності, необхідними для зазначеної праці; 

набуття ними досвіду естетичного ставлення до корекційно-педагогічної праці. 

 

129. Білецька, І. О.  Виховання цінності іншої людини в молодших підлітків 

у процесі розв'язування моральних задач [Текст] : 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. – Київ, 2004. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: 

c. 16–17 (11 назв). 
У дослідженні обґрунтовано педагогічні умови виховання цінності іншої людини в 

молодших підлітків у процесі розв'язування моральних задач у позаурочній діяльності. 

Розглянуто сутність, структуру та особливості цінності іншої людини та вплив 

традиційних методів морального виховання на її формування в молодших підлітків. 

На відміну від традиційних методів, метод розв'язування моральних задач створює 

природну необхідність приймати рішення самостійно, розвиваючи внутрішню 

потребу у засвоєнні цінності іншої людини без зовнішнього примусу, а також 

забезпечує таку операційну систему впливів, яка робить виховний процес достатньо 

керованим і прогнозованим. Розкрито сутність моральної задачі, окреслено 

сфуктурно-функціональну модель її розв'язування молодшими підлітками з метою 

виховання цінності іншої людини. Встановлено, що процес вирішення моральних задач 

включає в себе три основні етапи: аналітичний, конструктивний та виконавчий, які в 

своїй сукупності утворюють процесуальну структуру розв'язування, тобто 

своєрідний "цикл" діяльності. Викладено технологію формування цінності іншої 

людини у дітей-підлітків у процесі розв'язування задач морального характеру, 

визначено вплив спілкування як системоутворюючого виду життєдіяльності учнів 

досліджуваного віку на ефективність розв'язування ними моральних задач. 

Представлено експериментально перевірені виховні можливості методу розв'язання 

моральних задач у формуванні в молодших підлітків цінності іншої людини в процесі 

позаурочної діяльності. 

 

130. Біліченко, В. П.  Розвиток музичної освіти в Україні у ХVIII столітті 

[Текст] : 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. 

Біліченко, В. П.  Розвиток музичної освіти в Україні у ХVIII столітті 

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

13.00.01"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Біліченко Володимир 

Петрович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т  імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–17 (13 назв). 
У дисертації здійснено ґрунтовний аналіз історіографії та джерельної бази з 

проблеми дослідження, визначено та схарактеризовано методи досліження, які 

сприяли обґрунтуванню наукових результатів роботи та дали змогу ефективно 

роз'язати дослідницькі завдання.  

Висвітлено освітньо-культурні процеси на українських землях у ХVIII cтолітті як 

передумову розвитку вітчизняної музичної освіти.  

Наголошено що великий внесок у розвиток аматорської і професійної музичної 

освіти в Україні у ХVІІІ cтолітті, зробили братські, церковно-приходські та полкові 

школи, церкви й монастирі, колегіуми, Києво-Могилянська академія.  
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У ХVІІІ столітті вітчизняна музична педагогіка стала самостійним напрямом 

діяльності у культурно-мистецькому просторі держави. Її твоці - видатні педагоги-

музиканти, теоретики й композитори - М. Далецький, М. Березовський, Г. Головня 

та С. Бишковський.  

Наголошено, що в сучасних умовах музичної освіти досить актуальним є питання 

використання музично-педагогічного досвіду попередніх століть у практичній 

культурно-мистецького спрямування діяльності навчальних закладів. 

 

131. Білошицька, А. С.  Індивідуально-психологічні особливості рівневої 

структури самодостатності особистості [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психологічних наук : [cпец.] 19.00.01 "Загальна 

психологія, історія психології" / Білошицька Анастасія Сергіївна ; МОН 

України, Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – 

Одеса, 2017. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18(20 назв). 
У дисертації самодостатність особистості розглядається як особистісне 

інтегративне психологічне утворення, сутність якого виражається в переживанні 

ситуації самозабезпечення власними силами при помірності соціальних контактів, 

незалежності точки зору, обізнаності про наявні особистісні ресурси, які сприяють 

автономному, самостійному, дистанційованому, цілеспрямованому та 

контрольованому процесу життєдіяльності, та детермінує соціалізацію та 

індивідуалізацію особистості. Структурну основу самодостатності складають 

змістовні компоненти (самостійність, незалежність, самоефективність, 

цілеспрямованість, дистанціювання, альтруїзм, автономність та саморозуміння), а 

ціннісні орієнтації самодостатності виявляють три рівні - праксіологічний, 

акмеологічний та трансцендентальний. Диференціація рівнів уможливила 

класифікування видів самодостатності за аспектами життєдіяльності 

самодостатньої людини - конативним, рефлексивно-когнітивним, волюнтивним, 

соціальним та аксіологічним. Створено комплекс авторських психодіагностичних 

методик, які націлені на дослідження структурних компонентів (ОСКС), ціннісних 

орієнтацій самодостатності (ОЦС) та аналіз видів самодостатності в контексті 

аспектів життєдіяльності (МАСС). Теоретичне обґрунтовано та емпірично 

підтверджено взаємозв'язки показників самодостатності із різними особистісними 

показниками (параметрами самотності, почуттям зв'язності, самодетермінацією, 

міжособистісною залежністю, его-ідентичністю, особистісними рисами, 

самовідношенням, соціально-психологічною адаптацією, задоволеністю життям, 

смисложиттєвими орієнтаціями, цілями-цінностями), що виявило індивідуально-

психологічні особливості в рівневій структурі самодостатньої особистості. 

 

132. Білошкурська, Н. В.  Економіко-організаційний механізм формування 

економічної безпеки агропромислових підприємств [Текст] : 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". – Київ, 2012. – 20, [1] с. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв) та в тексті. 
У дисертації досліджено економічний зміст, функціональні складові, основні цілі 

економічної безпеки підприємства, розглянуто методичне забезпечення її оцінки. За 

результатами параметричної та рейтингової оцінки функціональних складових 

економічної безпеки агропромислових підприємств розроблено відповідні оціночні 

інтегральні показники з нормативними значеннями ресурсної, фінансової та 

інноваційної складових. Вдосконалено методичні підходи щодо діагностики рівня 
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економічної безпеки на основі розробленої тривимірної стратегічно-орієнтованої 

моделі побудови економіко-організаційного механізму її формування, розроблено 

прогнози тенденцій розвитку, що мають бути враховані при формуванні 

корпоративних стратегій агропромислових підприємств. 

 

133. Білошкурський, М. В.  Комплексна оцінка ефективності господарської 

діяльності в системі антикризового управління підприємствами [Текст] : 

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". – Київ, 2009. – 20, [1] с. : табл., 

рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (12 назв). 
У дисертації узагальнено теоретичні та методичні підходи щодо комплексного 

оцінювання ефективності господарської діяльності в системі антикризового 

управління підприємствами. Класифіковано основні види кризових станів 

господарської діяльності залежно від комбінацій значимості впливу зовнішніх і 

внутрішніх факторів функціонування підприємства, на основі чого розроблено заходи 

антикризового управління. Проведено економічну оцінку ефективності господарської 

діяльності підприємств України в цілому та підприємств аграрного ремонтно-

технічного сервісу Черкаської області зокрема. Встановлено, що кризовий стан 

досліджуваних підприємств спричинений впливом переважно внутрішніх факторів за 

умов економічного зростання національної економіки. Для удосконалення комплексної 

оцінки ефективності господарської діяльності підприємств методами 

антикризового управління запропоновано використовувати п’ятифакторну логіт-

регресійну модель. Побудовано систему оперативного антикризового управління, 

реалізація якого забезпечить швидке реагування на кризові процеси. Розв’язано 

цільову функцію максимізації операційного прибутку для розроблення антикризової 

стратегії розвитку аграрного ремонтно-технічного сервісу, яка забезпечить 

зростання усіх показників ефективності господарської діяльності протягом 

найближчих п’яти років. 

 

134. Білюк, О. Г. Формування морально-ціннісних стосунків викладачів і 

студентів у навчально-виховному процесі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук 

: 13.00.07 / Білюк Олена Геннадіївна. – Миколаїв, 2014. – 270, [4] с. 

Білюк, О. Г.  Формування морально-ціннісних стосунків викладачів і 

студентів у навчально-виховному процесі [Текст] : 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. 
У дисертації досліджено проблему формування морально-ціннісних стосунків 

викладачів і студентів у навчально-виховному процесі. На підставі теоретичних та 

емпіричних результатів дослідження визначено педагогічні умови формування 

морально-ціннісних стосунків викладачів і студентів у навчально-виховному процесі; 

розроблено методику формування означеного процесу; визначено зміст поняття 

"морально-ціннісні стосунки викладачів і студентів" та охарактеризовано його 

структурні компоненти (когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісно-практичний); 

визначено критерії (комунікативна, перцептивна, інтерактивна компетентності), 

показники та рівні сформованості морально-ціннісних стосунків викладачів і 

студентів у навчально-виховному процесі (елементарний, базовий, достатній, 

творчий). Уточнено критерії (комунікативна, перцептивна, інтерактивна 

компетентності), показники та рівні (елементарний, базовий, достатній, творчий) 

сформованості морально-ціннісних стосунків викладачів і студентів у навчально-
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виховному процесі; сутність понять: "моральні стосунки", "ціннісні стосунки", 

"готовність студентів та викладачів до морально-ціннісних стосунків". Подальшого 

розвитку набули теоретичний зміст, форми, методи та прийоми формування 

морально-ціннісних стосунків у навчально-виховному процесі університету. 

 

135. Бобошко, В. І.  Інтеграція виховного потенціалу сім'ї, школи і громади у 

Великій Британії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 

13.00.07 : захищена 25.10.18 / Бобошко Вікторія Ігорівна. – Умань, 2018. – 

212 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169–188, 209-210. 

Бобошко, В. І.  Інтеграція виховного потенціалу сім'ї, школи і громади у 

Великій Британії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання / Бобошко 

Вікторія Ігорівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2018. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 19 (10 назв). 
Дисертацію присвячено актуальній темі інтеграції виховного потенціалу сім'ї, 

школи і громади у Великій Британії. 

У дослідженні проаналізовано становлення інтеграції виховного потенціалу сім'ї, 

школи і громади у Великій Британії та визначено її теоретичні засади. Розкрито 

змістове наповнення ключових понять дослідження: "сім'я", "громада", "інтеграція 

виховного потенціалу сім'ї, школи і громади".Охарактеризовано тенденції розвитку 

інтеграції виховного потенціалу сім'ї, школи і громади у Великій Британії, визначено 

принципи (соціальної детермінації у взаємодії школи, сім'ї та громади; взаємної 

довіри, поваги і визнання значущості один одного у здійсненні спільної педагогічної 

діяльності; співучасті (participation); співробітництва між суб'єктами виховання; 

полікультурності; успішності вихованців разом з успішністю сім'ї та громади) та 

функції (впливу громади на духовно-моральне становлення особистості дитини; 

розвитку пізнавальної сфери дітей; створення у громаді умов, сприятливих для 

життя і діяльності всіх суб'єктів виховання) інтеграції виховного потенціалу сім'ї, 

школи і громади у Великій Британії. 

 

136. Богашко, О. Л.  Науково-методичні засади стратегії економічного 

розвитку регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

економ. наук : спец. 08.10.01 "Розміщення продуктивних сил і 

регіональна економіка" / Богашко Олександр Леонідович ; Науково-

дослідний економічний ін-т М-ва економіки України. – Київ, 2006. – 

20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (23 назви). 
У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і обґрунтовано новий підхід до 

вирішення важливої і актуальної проблеми, що полягає у вивченні, розкритті, 

цілісному ретроспективному аналізі і узагальненні освітньо-культурної спадщини та 

педагогічної діяльності Якова Феофановича Чепиги (1875 - 1938) в контексті 

суспільно-політичних, соціокультурних, історико-педагогічних детермінант кінця 

XIX початку ХХ ст. та окресленні шляхів її актуалізації в сучасному українському 

освітньому просторі.  

Запропоновано й науково аргументовано періодизацію і провідні напрями 

освітньо-культурної і педагогічної діяльності ученого. Розкрито засадичні ідеї Я. Ф. 

Чепиги в становленні педології та психологічні погляди вченого щодо розвитку 

особистості дитини. Узагальнено науково-методичну діяльність педагога в галузі 

підручникотворення, початкового навчання і освіти дорослих. Виявлено чинники, 

принципи і методи національного виховання учнів у педагогічній системі вченого, 

обґрунтовані шляхи впровадження результатів педагогічної діяльності Я. Ф. Чепиги 

в навчально-виховний процес початкової школи сьогодення. 
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137. Богдан, С. К.  Синтаксические конструкции с числительными в 

памятниках украинской деловой письменности XIV-XVII веков : автореф. 

дис.на соискание ученой степени канд. филол. наук / Богдан С. К. ; М-во 

высшего и среднего спец. образования УССР, Одесский гос. ун-т им. И. 

И. Мечникова. – Одесса, 1965. – 17, [3] с. – Библиогр.: в подстроч. 

примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной библиотеки 

"Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации охарактеризировано специфические конструкции с 

числительными, которые были свойственны только языку украинской народности 

периода XIV - XVII вв.; определено сферу употребления конструкций с числительными 

в языке украинской народности и сопосталено их с соответствующими 

конструкциями древнерусского языка, с одной стороны, и с конструкциями 

современного украинского языка, с другой; установлено, какие конструкции с 

числительными древнерусского языка сохранились в современном украинском 

литературном языке и какие вышли из употребления еще в период языка украинской 

народности. 

 

138. Богданова, І. В.  Функціонально-семантична категорія локативності у 

сучасній російській мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Російська мова" 

/ Богданова І. В. ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – 

Київ, 1998. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14–16. – Екслібрис: штамп синього 

кольору власника особистої б-ки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. 

А. Т. Бевзенко". 
Дисертація присвячена дослідженню функціонально-семантичної категорії 

локативності у сучасній російській мові. Об'єктом комплексного аналізу є 

різнорівневі мовні засоби локативності, які слугують основою для моделювання 

функціонально-семантичного поля локативності поліцентричного дифузного типу по 

принципу матриці. У роботі обґрунтовується текстова категорія топоса на основі 

когезійноінтегративної взаємодії компонентів ФСП локативності в художньому 

творі. 

 

139. Богуцкая, А. И.  Наименование фауны в лексико-фразеологических 

единицах украинского языка (названия птиц) [Текст] : автореф. дис. на 

соискание учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.02.- "Языки народов 

СССР" (украинский язык) / Богуцкая Анна Ивановна ; М-во высшего и 

среднего спец. образования УССР, Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 

1985. – 25 с. : табл. – Библиогр.: с. 23–25 и в подстроч. примеч. – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной библиотеки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц.. А. Т. Бевзенко". 
      Украинский орнитонимикон как система еще не был предметом детального 

научного исследования. Целью диссертационной работы является: наиболее полно 

собрать, представить и проанализировать украинские названия птиц, включая 

диалектные формы, а также  лексемы, засвидетельствованные в письменных 

исторчниках. 

    Автор поставил задачу раскрыть специфику исследуемого пласта лексики, дать 

также семантический анализ украинских названий птиц. Обнаружить генетические 

и типологические аналоги номинации птиц в других славянских языках. Проследить 
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историю формирования и развития украинского орнитонимикона. Также в данной 

работе охарактеризовано морфологический состав украинских названий птиц и 

произвести общий словообразовательный анализ лексем по характеру производящей 

основы 

 

140. Богуш, О. Ю.  Психологічні чинники навчання кульової стрільби 

майбутнього офіцера [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психологічних наук : [cпец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова 

психологія" / Богуш Ольга Юріївна ; МОН України, Держ. заклад 

"Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 

2016. – 21, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 17–19 (15 назв). 
Дисертацію присвячено вивченню психологічних чинників навчання майбутніх 

офіцерів кульовій стрільбі. У роботі вперше визначені рівні ефективності навчання 

кульовій стрільбі в умовах вищого військового навчального закладу та виявлено їх 

залежність від психологічних чинників. Обґрунтовано та розроблено модель 

вчинкової активності у навчанні кульовій стрільбі. Наведені результати 

формувального експерименту при застосуванні авторської програми діяльнісно-

особистісного психологічного супроводження навчання кульовій стрільбі. 

Запропоновано і апробовано програму діяльнісно-особистісного психологічного 

супроводження майбутніх офіцерів навчання кульовій стрільбі у вищому військовому 

навчальному закладі. 

 

141. Божко, Ю. П.  Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної 

суверенності особистості програміста [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психологічних наук : [cпец.] 19.00.01 "Загальна 

психологія, історія психології" / Божко Юлія Петрівна ; МОН України, 

Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 15–17(18 назв). 
Дисертація присвячена дослідженню проблеми психологічної суверенності 

особистості програміста, а саме її мотиваційним та когнітивним корелятам. 

Представлено підходи зарубіжних і вітчизняних вчених до трактування сутності 

психологічної суверенності особистості. Розкрито її зміст, структуру та основні 

кореляти. 

Встановлено, що особи з оптимальним рівнем психологічної суверенності мають 

вищі показники продуктивності (академічної успішності, кваліфікаційного рівня, 

зовнішньої оцінки та самооцінки професійної успішності) та мотиваційно-

когнітивних властивостей особистості. 

Розроблено типологію програміста залежно від психологічної суверенності 

особистості, з визначенням показників продуктивності, мотиваційно-когнітивних 

властивостей і ціни діяльності для кожного з п'яти типів. 

 

142. Бойко, О. М.  Організаційно-педагогічні засади ліквідації 

неписьменності в Україні у 1920-1927 роках [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.01 / Бойко Ольга Миколаївна. – Умань, 2016. – 272, [6] с. 

Бойко, О. М.  Організаційно-педагогічні засади ліквідації 

неписьменності в Україні у 1920-1927 роках [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / Бойко Ольга Миколаївна ; МОН 
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України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2016. – 

20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18 (14 назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і вирішення важливого й 

актуального завдання, що полягає у виявленні та розкритті організаційно-

педагогічних засад ліквідації неписьменності в Україні у 1920–1927 роках.  

Виокремлено нормативно-правовий (схарактеризовано нормативно-правове 

забезпечення: законодавчі акти, постанови, положення, інструкції, декрети тощо), 

змістово-процесуальний (розкрито роботу надзвичайних комісій з ліквідації 

неписьменності загальнодержавного та місцевого рівнів, функціонування лікпунктів, 

підготовку педагогічних кадрів, роботу конференцій з питань методичного 

забезпечення, запровадження спеціальних умов організації освітньої діяльності з 

ліквідації неписьменності) та педагогічний (принципи, завдання, зміст, форми і 

методи освітньої діяльності закладів з ліквідації неписьменності) аспекти.  

Визначено періодизацію розвитку ліквідації неписменності в Україні у 1920-1927 

роках. Обґрунтовано особливості організації освітньої діяльності в закладах з 

ліквідації неписменності в Україні у досліджувальний період. 

 

143. Бойко, Ю. С.  Формування аксіологічних установок до здорового 

способу життя у студентів вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Бойко Юлія Степанівна. – Умань, 2015. – 

268, [3] с. 

Бойко, Ю. С.  Формування аксіологічних установок до здорового 

способу життя у студентів вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Бойко Юлія Степанівна ; МОН України, 

Уманський держ. пед.. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2015. – 20, [1] 

с. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення проблеми формування 

здорового способу життя і запропоновано новий підхід до вирішення важливого й 

актуального завдання, що полягає в обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

педагогічних умов формування аксіологічних установок до здорового способу життя 

у студентів вищих навчальних закладів. Проаналізовано стан дослідженості 

проблеми у педагогічній теорії й освітньо-виховній практиці вищих навчальних 

закладів, уточнено сутність ключових понять дослідження.  

Обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування 

аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних 

закладів. Розроблено модель формування аксіологічних установок до здорового 

способу життя у студентів вищих навчальних закладів та представлено результати 

дослідно-експериментальної роботи. 

 

144. Бойко, Я. А.  Формування екологічної культури учнів старших класів в 

сучасній середній школі США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Бойко Яків Анатолійович. – Умань, 2015. – 242, [1] с. 

Бойко, Я. А.  Формування екологічної культури учнів старших класів в 

сучасній середній школі США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

/ Бойко Яків Анатолійович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2015. – 18, [1] с. – Бібліогр.: с. 15–16 (13 

назв). 
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У дисертації досліджено проблему формування екологічної культури учнів 

старших класів у сучасній середній школі США. Розкрито сутність, мету, завдання 

та принципи формування екологічної культури учнів в США; проаналізовано 

теоретичні підходи та моделі формування екологічної культури в майбутніх 

громадян США. Визначено й узагальнено зміст, форми та методи формування 

екологічної культури учнів старших класів в сучасній середній школі США; здійснено 

моніторинг сформованості екологічної культури вітчизняних та американських 

старшокласників; виокремлено тенденції та запропоновано можливості 

використання. 

 

145. Бойчевська, І. Б.  Професійна соціалізація фахівців технічного профілю 

у вищих навчальних закладах ФРН [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Бойчевська Ілона Борисівна. – Умань, 2013. – 281, [4] c. 

Бойчевська, І. Б.  Професійна соціалізація фахівців технічного профілю 

у вищих навчальних закладах ФРН [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / Бойчевська Ілона Борисівна ; МОНмолодьспорту 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2012. – 

19, [1] c. : рис. – Бібліогр.: с. 14–16 (18 назв). 
Дисертацію присвячено проблемі професійної соціалізації фахівців технічного 

профілю у вищих навчальних закладах ФРН. Визначено організаційно-педагогічні 

засади професійної соціалізації фахівців технічного профілю у вищих навчальних 

закладах ФРН; здійснено періодизацію реформування системи освіти Німеччини з 

1990 до 2011 р.; визначено складові професійної соціалізації (академічна, практична, 

інформаційно-технологічна та мобільна). Уточнено зміст ключових понять 

дослідження: «професійна соціалізація», «фахівець технічного профілю», 

«компетенція», «професійна компетентність». Подальшого розвитку набув аналіз 

інституційного і нормативно-правового забезпечення професійної соціалізації 

фахівців технічного профілю, зокрема, вищих спеціалізованих навчальних закладів та 

технічних університетів ФРН, у яких відбувається підготовка фахівців технічного 

профілю. До наукового обігу введено нові факти, ідеї і положення, що стосуються 

професійної соціалізації фахівців технічного профілю. Автором розроблено практичні 

рекомендації щодо використання позитивного німецького досвіду у вітчизняній 

професійній соціалізації фахівців технічного профілю на адміністративному, 

змістовому, організаційному та практичному рівнях. 

 

146. Бойченко, В. В.  Полікультурне виховання молодших школярів у 

навчально-виховному процесі школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Бойченко Валентина Василівна ; Херсонський державний 

ун-т. – Херсон, 2006. – 20, [1] c. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 16–17 (10 

назв). 
У дисертації розглядається актуальна проблема полікультурного виховання 

дітей молодшого шкільного віку. Визначено сутність цього феномена, основні форми 

і засоби залучення учнів до полікультурного середовища з метою виховання в них 

відповідних знань, умінь і навичок. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в 

практиці початкових шкіл Черкаського регіону, визначено критерії полікультурної 

вихованості, які стали підґрунтям для розподілу молодших школярів на типологічні 

групи, кожна з яких відповідала певному рівню її сформованості: високому, 
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середньому, низькому. Визначено та експериментально перевірено педагогічні умови 

підвищення ефективності полікультурного виховання учнів початкових класів. 

Розроблено структуру полікультурної вихованості учнів початкових класів, зміст, 

форми, методи і технологію її реалізації. 

 

147. Бойченко, К. В.  Модернізація системи управління державними школами 

в Нідерландах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бойченко 

Катерина Вікторівна. – Умань, 2016. – 257, [2] с. 

Бойченко, К. В.  Модернізація системи управління державними школами 

в Нідерландах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / К. В. 

Бойченко. – Умань, 2016. – 20, [1] с. 
Досліджено науково-педагогічну проблему модернізації системи управління 

державними школами в Нідерландах, проаналізовано теоретичні основи розвитку 

науки управління через призму розвитку теорій менеджменту, виділено принципи 

системи управління освітою в цій країні. Охарактеризовано тенденції модернізації 

системи управління державними школами в Нідерландах на макро-, мезо- та 

мікрорівнях відповідно до політичних, економічних і соціальних чинників. Виявлено 

спільні тенденції системи управління освітою в Нідерландах та Україні, окреслено 

нормативно-законодавчі засади функціонування закладів шкільної освіти в цих 

країнах. Визначено проблеми управління українськими державними школами та 

надано рекомендації щодо можливостей застосування позитивного нідерландського 

досвіду в Україні. 

 

148. Бондар, Г. О.  Формування гуманістичного світогляду майбутніх 

учителів у процесі вивчення філологічних дисциплін [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / Бондар Галина Олександрівна ; 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – 20, [1] 

с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв). 
У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми формування 

гуманістичного світогляду майбутніх учителів у процесі вивчення філологічних 

дисциплін. Розкрито сутність і структуру, вивчено критерії, показники і рівні 

сформованості гуманістичного світогляду майбутніх учителів. 

Теоретично обґрунтовано світогляд майбутніх учителів у процесі вивчення 

філологічних дисциплін (спрямування вивчення філологічних дисциплін на формування 

у майбутнього вчителя готовності ставитися до людини як до абсолютної цінності; 

наявність гуманістичного освітнього середовища у ВНЗ; реалізація науково 

обґрунтованої програми поетапного формування гуманістичного світогляду 

майбутніх учителів при вивченні філологічних дисциплін) та експериментально 

перевірити їхню ефективність. 

Розроблено навчально-методичне забезпечення процесу формування 

гуманістичного світогляду студентів у вищому педагогічному навчальному закладі у 

процесі вивчення філологічних дисциплін. 

 

149. Бондар, С. С.  Політична опозиція в системі владних відносин України 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичних наук : 

спец. 23.00.02 "Політичні інститути та процеси" / Бондар Світлана 

Станіславівна ; Дніпропетровський НУ. – Дніпропетровськ, 2008. – 17 с. – 

Бібліогр.: с. 14–15 (7 назв). 
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Дисертація присвячена дослідженню можливостей та перспектив політичної 

опозиції в системі владних відносин України. Досліджено процес виникнення та 

розвитку концепцій політичної опозиції. Виокремлено та проаналізовано особливості 

функціонування, чинники ефективної діяльності та процедурні передумови діяльності 

політичної опозиції в розвинених демократичних країнах. Виявлено чинники, що 

впливають на характер інституціоналізації політичної опозиції.  

Сформульовано основні етапи розвитку політичної опозиції в Україні. Визначено 

критерії опозиційності, відповідні сучасному етапу розвитку політичної системи 

країни. Визначено перспективи та проблеми розвитку політичної опозиції в Україні. 

 

150. Бондаревская, О. Д.  Синтаксическая однородность в украинском языке 

[Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : 

спец. 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский язык)" / Бондаревская 

Ольга Дмитриевна ; АН УССР, Ин-т языкознания имени А. А. Потебни 

АН УССР. – Киев, 1973. – 21 с. : схемы. – Библиогр.: в подстрочных 

примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации рассматривается влияние исследований А. М. Пешковского на 

учение об однородных членах предложения, вследствие чего в грамматическом строе 

русского языка была выделена особая синтаксическая категория - категория 

однородности. Однако наиболее полную характеристику однородных членов дал А. А. 

Шахматов, который впервые в лингвистической литературе указал на важную роль 

интонации, союзов и однакового отношения однородных членов к общему члену при 

опредилении однородности. 

В диссертации рассматриваются ряды однородных членов, соединенных 

перечисленными выше союзами, анализируются значения, придаваемые союзами 

рядам однороздных членов, отмечается специфика употребления союзов в различных 

стилях украинского языка. 

 

151. Бондаренко, В. В.  Формування соціально-комунікативної активності 

молодших школярів у взаємодії урочної та позаурочної діяльності 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.07 : захищена 

26.06.19 / Бондаренко Вікторія Володимирівна. – Умань, 2019. – 348 с. : 

табл., рис., схеми. – Бібліогр.: с. 196–229. 

Бондаренко, В. В.  Формування соціально-комунікативної активності 

молодших школярів у взаємодії урочної та позаурочної діяльності 

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

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бондаренко Вікторія 

Володимирівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (15 назв). 
У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми формування 

соціально-комунікативної активності молодших школярів у взаємодії урочної та 

позаурочної діяльності. На основі теоретичного аналізу наукової літератури з 

проблеми дослідження визначено та уточнено сутність і структуру понять 

"соціально-комунікативна активність молодших школярів" та "формування 

соціально-комунікативної активності молодших школярів". Схарактеризовано 

особливості процесу формування соціально-комунікативної активності молодших 

школярів у взаємодії урочної та позаурочної діяльності. Визначено критерії, 

показники та рівні сформованості соціальнокомунікативної активності вище 

зазначеної категорії учнів. Розроблено та апробовано модель формування соціально-
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комунікативної активності молодших школярів. Обґрунтовано та експериментально 

перевірено педагогічні умови формування соціально-комунікативної активності 

молодших школярів у взаємодії урочної та позаурочної діяльності. 

 

152. Бондаренко, Г. В.  Становлення і розвиток реальних училищ в Україні 

(1872-1917 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [cпец.] 13.00.01"Загальна педагогіка та історія педагогіки" 

/ Бондаренко Галина Василівна ; МОНмолодьспорту України, Державний 

ВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди". – 

Переяслав-Хмельницький, 2012. – 19, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (16 

назв). 
У дисертації на основі архівних, маловідомих та опублікованих джерел здійснено 

системний і комплексний аналіз процесу становлення і розвитку реальних училищ в 

Україні 1872-1917 рр.). Зроблено історіографічний аналіз стану дослідження 

проблеми становлення та розвитку реальних училищ в Україні у визначених 

хронологічних межах. Виявлено та обґрунтовано етапи становлення і розвитку 

реальних училищ у Російській імперії, до складу якої входила більшість українських 

земель. З'ясовано передумови виникнення реальних училищ (зростання промислового 

виробництва, розширення торгівлі та комерційних зв'язків, неоднорідність 

соціального складу, врахування індивідуальних здібностей учнів); виявлено причини, 

що визначили необхідність діяльності та подальшого розвитку реальних училищ 

(суспільно-політичні, соціально-економічні, педагогічні). У результаті проведеного 

дослідження встановлено етапи становлення і розвитку реальних училищ: І етап 

(1804-1860) – зародження елементів реальної освіти; II етап (1860-1866) – 

створення реальних гімназій як загальноосвітніх навчальних закладів; III етап (1866-

1880) – реорганізація реальних гімназій в реальних училища; IV етап (1880-1905) – 

хвилеподібна модернізація реальних училищ; V етап (1905-1917) – нестабільні умови 

функціонування реальних училищ у контексті шкільних реформ. 

 

153. Бондаренко, Т. В.  Соціальне виховання студентської молоді засобами 

краєзнавства [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бондаренко 

Тетяна Володимирівна. – Умань, 2012. – 222, [3] c. 

Бондаренко, Т. В.  Соціальне виховання студентської молоді засобами 

педагогічного краєзнавства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" 

/ Бондаренко Тетяна Володимирівна ; МОНмолодьспорту України, 

Уманський держ. пед.  

ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2012. – 20, [1] c. : табл., рис. – 

Бібліогр.: 17–18 (11 назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у вигляді обґрунтування та 

експериментальної перевірки педагогічних умов соціального виховання студентської 

молоді засобами педагогічного краєзнавства: наявність сприятливого 

соціокультурного середовища; стимулювання краєзнавчої активності студентів на 

засадах емоційно-ціннісного орієнтування на процеси й результати педагогічної 

діяльності; організація активної краєзнавчої пошуково-дослідницької та культурно-

просвітницької роботи зі студентською молоддю. Розроблено модель організаційно-

методичного забезпечення соціального виховання студентської молоді засобами 

педагогічного краєзнавства. 
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154. Бондарєва, О. Є.  Художня реалізація міфопоетичної свідомості в 

українській драмі 80-х років XX століття [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська 

література" / Бондарєва Олена Євгеніївна ; Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ, 2000. – 20 с. 
У дисертації досліджуються основні аспекти взаємодії міфу і драми, що 

дозволяє крізь жанрову архетипову призму розглянути українську драматургію 80-х 

років XX століття, котра практично випала з літературознавчого контексту. 

Визначається специфіка проблеми міфопоетичної свідомості драматичного твору, 

що дає змогу розглядати драмоміфологію як своєрідний культурний феномен. 

Самобутність художньої реалізації міфопоетичної свідомості в українській 

драматургії "нової хвилі" визначається за допомогою використання елементів 

ритуально-міфологічної (архетипної) критики, а також компаративного, історико-

генетичного і системно-естетичного методів, що дозволяє виявити характерні риси 

індивідуального міфомислення сучасних українських драматургів як національний 

інваріант світової міфософської традиції. Драму і міф розглянуто як типологічно 

споріднені явища. Охарактеризовано параметри драматичного жанру, котрі 

сформувалися в надрах міфу і жанрово закріплені через посередництво ритуалу. Як 

переддраматургічні форми самореалізації людини, що синкретували в собі гру, 

перевтілення і розвтілення, розглянуті містерія і ритуал. Це дозволяє визначити 

діалектику співвідношень міфу, ритуалу і драми, знайти жанрові точки їхньої 

взаємодії, простежити ґенезу формуванням міфопоетичних категорій, котрими 

активно оперує українська драма "нової хвилі". З позицій міфологічної критики крізь 

форми-трафарети посвятницької містерії і жертовного ритуалу розглянуті п'єси 

українських драматургів Ярослава Верещака, Василя Босовича, Валерія Чепурина, 

Олексія Шипенка. Проаналізовано специфіку використання драмою міфу і ритуалу в 

якості продуктивних естетичних моделей, відзначено, що міфопоетична свідомість і 

ритуалістична модель драми, поєднуючись, створюють унікальний естетичний 

конгломерат, в якому по-новому сприймаються і міфологічна символіка, і видовищні 

аспекти таїнства. 

 

155. Бондарук, Я. В.  Організація навчального процесу в системі підвищення 

кваліфікації учителів у США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної 

освіти" / Бондарук Яна Володимирівна ; МОН України, Черкаський НУ 

імені Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–

17 (18 назв). 
Дисертацію присвячено проблемі організації навчального процесу в системі 

підвищення кваліфікації вчителів у США. На основі аналізу праць вітчизняних і 

зарубіжних учених із питань післядипломної педагогічної освіти окреслено 

теоретичні підходи до з’ясування сутності базових понять «неперервна освіта», 

«післядипломна педагогічна освіта», «підвищення кваліфікації вчителів». 

Проаналізовано основні проблеми розвитку й організації підвищення кваліфікації 

вчителів упродовж педагогічної кар’єри. Досліджено діяльність міжнародних 

організацій, спрямовану на констатацію й розв’язання проблем, зв’язаних із 

післядипломною педагогічною освітою в різних країнах світу. Обґрунтовано причини 

реформування системи післядипломної педагогічної освіти в США, окреслено сучасні 

напрями професійного розвитку вчителів. Схарактеризовано специфіку 

функціонування сучасної системи підвищення кваліфікації вчителів у США. Описано 

особливості професійного розвитку вчителів на різних етапах підвищення 
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кваліфікації в США, виконано порівняльний аналіз післядипломної педагогічної освіти 

в США й Україні.  

Для реалізації можливостей творчого використання прогресивних ідей 

американського досвіду щодо організації навчального процесу в системі підвищення 

кваліфікації вчителів розроблено зміст навчального спецкурсу «Система підвищення 

кваліфікації вчителів у США», створено навчально-методичнийкомплекс, що охоплює 

навчальну програму, методичні рекомендації та посібник, адресований студентам 

педагогічних вищих навчальних закладів, учителям-практикам, керівникам і слухачам 

закладів післядипломної педагогічної освіти. 

 

156. Бондарь, А. И.  Структура деминутивных образований в современном 

украинском языке [Текст] : автореф. дис. на соискание учен. степени 

канд. филол. наук : спец. 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский 

язык)" / Бондарь Александр Иванович ; Ужгородский гос. ун-т. – 

Ужгород, 1979. – 22 с. : табл. – Библиогр.: в подстрочных примеч. – 

Автореф. с дарственной надписью автора. - Экслибрис: печать синего 

цвета владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і 

доц. А. Т. Бевзенко". 
В дисертационном исследовании рассматривается структура деминутивных 

образований в современном украинском литературном языке. 

Разработаны принципы членимости деминутивных дериватов; на основании их 

выявлено словообразовательную микросистему деминутивов; определено 

словообразовательные потенции моделей и микросистемы в целом; описано 

морфологические изменения при производстве деминутивов и их акцентуацию; 

исследовано семантику словообразующих типов и словообразовательную семантику 

дериватов, определив особенности категории субъективной оценки; раскрыто 

зависимость семантики дериватов от контекста, показав специфику значения 

адъективных и субстантивных деминутивов и их соотношение, прослежено 

возможности варьирования семантики СТ в минимальных (словообразовательных) 

контекстах (в сочетании суффиксов с производящей основой) и в широком 

контексте (коммуникативном); выявлено качественные и количественные 

характеристики СМ (СТ) и их влияние на семантику деминутивов. 

 

157. Бондарь, Н. А.  Структурно-семантическая характеристика предложений 

с предикатами лексико-семантической группы глаголов изменения 

[Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филолог. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Русский язык" / Бондарь Надежда Александровна ; 

Киевский государственный пед. ин-т имени Горького. – Киев, 1990. – 

24, [1] c. – Библиогр.: с. 24 (3 названия) и в подстрочных примечаниях. – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенко і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации предпринимается попытка структурно-семантической 

характеристики предложений с предикатами, выраженными глаголами лексико-

семантической группы изменения.  

Особое место глагольных лексем определяется спецификой их семантики, 

позволяющей глаголам выполнять главенствующую роль в отражении той или иной 

ситуации, так как кроме обозначения, действия, состояния или процесса они 

содержат "макет будущего предложения”. Совмещение данных аспектов дает 

возможность теоретического и практического исследования таких актуальных 

проблем современного языкознания» как проблема глагольного значения к его 
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реализация в синтаксической конструкции» соотношение междусемантикой 

глагольной лексемы и семантикой предложения. 

В диссертационной работе рассматриваются глаголы, содержащие з своих 

дефинициях сему «измениться/стать иным».  

Основной целью работы является исследование семантической структуры 

предложения и выявление обусловленности ее значением и валентными свойствами 

глагола» выступающего в функции предиката. 

 

158. Борисова, Л. П.  Развитие словообразовательных гнезд с 

синонимичными исходными словами (на материале гнезд с вершинами 

питать и кормить) [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. филол. наук : спец. 10.02.01 "Русский язык" / Борисова Людмила 

Петровна ; Киевский ГПИ имени А. М. Горького. – Киев, 1990. – 16 с. – 

Библиогр.: в подстроч. примеч. – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. 

Т. Бевзенко". 
В диссертации широко привлекаются примеры из текстов публицистической, 

научно-популярной и художественной литературы. И хотя способы, типы и 

средства словообразования в принципе остаются прежними, активно изменяется 

характер наименований, которые образуются с помощью этих способов и средств.      

Актуальность исследования: несмотря на значительное количество работ, 

посвященных изучению словообразовательных гнезд, актуальность изучения данной 

проблемы не ослабевает, а все более увеличивается, потому что в понимании многих 

аспектов формирования и функционирования членов словообразовательного гнезда 

остаются спорные моменты, не имеется однозначного толкования проблемы 

взаимоотношений словообразовательной пары, цепочки и парадигмы.  

Словообразовательные гнезда слов изучаются с различных точек зрения: 

описываются конкретные гнезда или гнезда определенных лексико-семантических и 

тематических групп, исследуются словообразовательные цепочки и парадигмы как 

составляющие компоненты гнезд, выявляется роль словообразовательных гнезд в 

системной организации лексики, проводится их сравнительно-типологическое 

изучение.   

 

159. Борщ, Э. Г.  Категория лица глагола в современном украинском 

литературном языке (по сравнению с русским и белорусским) : автореф. 

дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 "Языки 

народов СССР (украинский язык)" / Борщ Эмилия Григорьевна. – Киев, 

1974. – 28, [2] с. : рис, табл. – Библиогр.: в подстрочных примеч. – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной библиотеки 

"Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации показано место категории лица глагола среди других средств 

выражения семантики грамматического лица, их взаимосвязь и взаимодействие, 

разграничено понятия морфологического лица и лица синтаксического как признака 

предикативности, дать определение граматической категории лица глагола; 

уточнено некоторые положения исследователей о способах выражения категории 

лица глагола в современных восточнославянских языках (в часности об 

"аналитической форме" лица типа "я писал"); дано структурно-семантическую 

характеристику категории лица глагола в современном украинском языке (по 

сравнению с русским и белорусским); описано особенности функционирования личных 

форм в различных стилях на основе их статистического исследования. 
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160. Ботвина, Н. В.  Коннотативные антропонимы в руской художественной 

речи (на материале сатирических произведений послевоенного периода) 

[Текст] : автореф. дис. на соискание ученной степени кандидата 

филологических наук : спец.10.02.01 "Русский язык" / Ботвин Наталия 

Владимировна ; Киевский гос. ин-т имени А. М. Горького. – Киев, 1988. – 

24 с. – Библиогр.: в тексте. – Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
Дисертация посвящена изучению семантико-стилистических и 

словообразовательных особенностей коннотатинных антропонимов в русской 

художественной речи на материале сатирических произведений послевоенного 

периода. 

На основе анализа фактического материала установлены закономерности 

формирования семантики коннотативных антропонимов, выявлены способы их 

словообразования, определена стилистическая окраска. Полученные данные могут 

быть использованы при дальнейшей разработке теоретических проблем стилистики 

художественной речи. Результаты исследования найдут практическое применение в 

вузовском курсе современного русского литературного языка, а также при создании 

учебных пособий и разработке спецкурсов и спецсеминаров по лексикологии, 

ономастике /антропонимике/, стилистике, лингвистическому анализу текста, в 

преподавании курса культуры речи, при изучении речевого антропонимического 

этикета, в процессе преподавания русского языка как иностранного, в 

лексикографической практике, в частности при составлении ономастических 

словарей. 

 

161. Бочарова, І. В.  Лексико-семантичні та граматичні параметри назв 

релігійних свят у сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наукового степеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська 

мова" / Бочарова Ірина Василівна ; Національний педагогічний ун-т імені 

М. П. Драгоманова. – Київ, 1988. – 22 с. – Екслібрис: штамп синього 

кольру власника особистої бібліотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і 

доц. А. Т. Бевзенко". 
Дисертацію присвячено комплексному аналізу культової лексики – назв релігійних 

свят – як одиниць з подійно-темпоральною семантикою, які мають бінарну 

денотативну віднесеність і специфічне сигніфікативне значення. У роботі 

визначається статус мовних одиниць, які на лексичному рівні парадигматично 

структуруються у тематичну групу. Встановлюються системні відношення між 

найменуваннями релігійних свят, з’ясовується їх референтна віднесеність, 

виокремлюється прагматичний компонент в їх структурі. Аналізується морфолого-

синтаксичне варіювання номінативів та варіювання їх кількісного складу, а також 

функції досліджуваних одиниць у синтаксичній структурі речення, моделюються 

регулярні структурні типи назв релігійних свят. Визначається роль подійно-

темпоральних номінативів у формуванні семантико-синтаксичної організації 

речення, досліджуються вмотивовані ними семантичні відношення : атрибутивні, 

об’єктні, адвербіальні, компаративні.   

 

162. Боюн, А. М.  Ієрархія семантичної структури вершини словотвірного 

гнізда (на матеріалі сг зі словом вершиною вода) [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття вченого ступеня канд. філолог. наук : cпец. 10.02.02 
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"Російська мова" / Боюн Ангеліна Михайлівна ; Український ДПУ імені 

П. Драгоманова. – Київ, 1996. – 25 с. : схеми. – Бібліогр.: с. 7. – Екслібрис: 

штамп синього кольору власника особистої бібліотеки "Бібліотека проф. 

С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації аналізується семантична структура словавершини словотвірного 

гнізда вода на основі реверсивної функції ремотиваторів. Доведено, що ієрархічність 

семантичних ознак у семантиці лексеми обумовлена їхньою мотиваційною 

активністю на дериваційному та епідигматичному рівнях. Матеріали дисертації 

впроваджено у викладанні вузівського курсу сучасної російської мови. 

 

163. Бранецька, М. С.  Педагогічні умови формування етичних 

взаємовідносин студентів політехнічних коледжів у позааудиторній 

діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бранецька Марина 

Сергіївна. – Херсон, 2013. – 267, [4] с. 

Бранецька, М. С.  Педагогічні умови формування етичних 

взаємовідносин студентів політехнічних коледжів у позааудиторній 

діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / М. С. Бранецька. – 

Умань, 2013. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у вигляді теоретичного 

обґрунтування педагогічних умов формування етичних взаємовідносин студентів 

політехнічних коледжів у позааудиторній діяльності: залучення кураторів 

студентських груп політехнічних коледжів до виховної роботи спрямованої на 

формування етичних взаємовідносин студентів, ознайомлення їх зі змістом, формами 

та методами роботи зі студентами; використання кураторами навчальних груп 

технологій, що ставлять студентів політехнічних коледжів в активну позицію у 

вирішенні проблемних ситуацій, пов'язаних з етичними взаємовідносинами людей у 

міжособистісній взаємодії та професійній, як її частині; залучення студентів 

політехнічних коледжів до розв'язання життєвих ситуацій, що стосуються 

цінностей людського спілкування у професійній та міжособистісній взаємодії. 

Уточнено сутність поняття "етичні взаємовідносини студентів політехнічних 

коледжів"; критерії, показники і рівні сформованості етичних взаємовідносин 

студентів політехнічних коледжів. Розроблено навчально-методичне забезпечення 

процесу формування етичних взаємовідносин студентів політехнічних коледжів у 

позааудиторній діяльності. 

 

164. Бреславська, Г. Б.  Формування культури дозвілля студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів засобами проектів у позааудиторній 

роботі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Ганна Богданівна 

Бреславська. – Миколаїв, 2013. – 250, [4] с. 

Бреславська, Г. Б.  Формування культури дозвілля студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів засобами проектів у позааудиторній 

роботі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Г. Б. Бреславська. – Умань, 

2013. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у вигляді обґрунтування та 

експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов реалізації моделі 
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формування культури дозвілля студентів вищих педагогічних навчальних закладів 

засобами проектів у позааудиторній роботі: створення креативного виховного 

середовища; врахування індивідуальних особливостей студентів, їх інтересів та 

уподобань; активізація студентського самоврядування в організації позааудиторної 

проектної роботи; впровадження авторського курсу "Соціальне проектування". 

Визначено компоненти (мотиваційно-цільовий, змістовно-практичний, операційно-

діяльнісний, діагностико-результативний), показники та схарактеризовано рівні 

сформованості культури дозвілля студентів засобами проектів у позааудиторній 

роботі. Уточнено зміст понять "дозвілля студентів", "позааудиторна робота", а 

також конкретизовано таке поняття, як "культура дозвілля студентів" з огляду на 

проблемне коло дослідження. 

 

165. Буднік, С. В.  Виховання підлітків як суб'єктів дослідницької діяльності у 

гуртковій роботі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 

14.12.16 / Буднік Світлана Василівна. – Луцьк, 2016. – 278 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 175–204. 

Буднік, С. В.  Виховання підлітків як суб'єктів дослідницької діяльності у 

гуртковій роботі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Буднік 

Світлана Василівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань, 2016. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (18 

назв). 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення проблеми 

виховання підлітків як суб'єктів дослідницької діяльності у гуртковій роботі. 

На основі уточнення змісту ключових понять дослідження розкрито сутність 

феномену "виховання підлітків як суб'єктів дослідницької діяльності у гуртковій 

роботі" та структуру цього процесу. Визначено критерії, показники і 

схарактеризовано рівні вихованості підлітків як суб'єктів дослідницької діяльності. 

Розроблено й апробовано модель виховання підлітків як суб'єктів дослідницької 

діяльності у гуртковій роботі, яка містить методологічно-цільовий, змістовно-

процесуальний та контрольно-результативний блоки. Обґрунтовано й 

експериментально перевірено педагогічні умови виховання підлітків як суб'єктів 

дослідницької діяльності у гуртковій роботі. 

 

166. Булахов, М. Г.  История адъективного формообразования и 

формоупотребления в белорусском языке [Текст] : автореф. дис. на 

соискание учен. степ. канд. филол. наук / Булахов М. Г. ; Белорусский 

гос. ун-т имени В. И. Ленина. – Минск, 1965. – 43, [1] с. : табл. – 

Библиогр.: в подстроч. примеч. – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц.. А. 

Т. Бевзенко". 
Данная работа посвящается лишь морфологической системе прилагательных 

(синтаксические и фонетические вопросы затрагиваются попутно, в силу наличия 

определенных связей между морфологическими, синтаксическими и звуковыми 

явлениями). Главная цель работы - дать систематическое описание процессов, 

которые происходили в истории прилагательныъ белорусского языка с периода его 

выделения из общевосточнославянского языка. В диссертации рассматривается 

также вопрос об окончаний –ой/-ей именительного (винительного) падежа 

единственного числа мужского рода. В диссертации анализируются также факты 

проникновения в белорусскую письменность формы -его (-ego) родительного-
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винительного падежа мужского и среднего рода, свойстренной польскому языку. 

Обследованные письменные памятники позволяют в известной мере судить о 

сткпени влияния на белорусскую письменность XIV-XVII вв. грамматических форм 

других славянских языков. 

 

167. Булгакова, В. Г.  Навчально-виховний зміст підручників з іноземної 

мови для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946-

1961 роки) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Булгакова Вікторія 

Георгіївна. – Умань, 2015. – 235, [4] с. 

Булгакова, В. Г.  Навчально-виховний зміст підручників з іноземної 

мови для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946-

1961 роки) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / В. Г. 

Булгакова. – Умань, 2015. – 19, [1] с. 
У дослідженні виявлено і розкрито навчально-виховний зміст підручників з класів 

загальноосвітніх навчальних закладів у іноземної мови для учнів 5-7 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів у 1946-1961 роки. 

Схарактеризовано навчальний і виховний зміст підручників з іноземної мови для 

5-7 класів у 1946-1961 роках. Обґрунтовано структуру і зміст підручників з іноземної 

мови для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів у досліджувальний 

період. Виявлено основні функції та теоретичні підходи до створення підручників з 

іноземної мови для учнів 5-7 класів загальноосвітньої школи досліджуваного періоду. 

 

168. Бунас, А. А.  Особливості прогностичної компетентності осіб з різними 

рівнями схильності до ризикованої поведінки [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : [cпец.] 19.00.01 

"Загальна психологія, історія психології" / Бунас Аліна Анатоліївна ; 

МОН України, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 

19, [1] с. – Бібліогр.: с. 14–16 (17 назв). 
У дисертації здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та емпіричну 

перевірку особливостей прогностичної компетентності як складної системної 

властивості особистості, що характеризує здатність людини зберігати та 

отимально конструювати власне майбутнє, експлікуючи минулий досвід (знання, 

уміння, навички, досягнення) конструювати образ очікуваного майбутнього, й, тим 

самим, підвищувати власну ефективність у забезпечення оптимального 

функціонування загалом та у реалізації схильності до ризикованої поведінки зокрема. 

Сформовано уявлення про три типи особистості: непрогностично ризикований, 

прогностично поміркований та прогностично безпечний, що відрізняються рівнем 

сформованості ризикованої поведінки та прояву прогностичної компетентності як 

особистісної властивості. 

 

169. Бурдаківська, Н. М.  Вираження відношення причини у структурі 

простого речення у сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття вченого ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Мови народів 

СРСР (українська мова") / Бурдаківська Неоніла Миколаївна ; Київський 

держ. пед. ін-т імені О. М. Горького. – Київ, 1990. – 20 с. – Бібліогр.: с. 

20. – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої бібліотеки 

"Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
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Дисертація присвячена дослідженню семантико-синтаксичних аспектів 

причинових відношень у структурі простого речення. 

Дано лінгвістичну інтерпретацію причиновості як семантико-синтаксичного 

явища; з'ясовано, класифіковано і описано семантичні типи, групи і підгрупи 

конструкцій зі значенням причини у простому реченні; охарактеризовано засоби 

вираження каузативних конструкцій; виявлено закономірності співвідношення між 

формальною організацією відповідних структур і властивими їм значеннєвими 

ознаками; охарактеризовано лексико-синтаксичну синонімію причинових конструкцій 

у складі простого речення. 

 

170. Бутенко, О. Г.  Виховання шанобливого ставлення до матері у старших 

дошкільників [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [cпец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Бутенко Ольга Григорівна 

; Державний заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. 

Ушинського ". – Одеса, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (19 назв). 
Дисертація присвячена проблемі виховання шанобливого ставлення до матері у 

старших дошкільників. У дослідженні визначено зміст і структуру понять 

«шанобливе ставлення дитини до матері» та «вихованість у дитини шанобливого 

ставлення до матері»; уточнено співвідношення понять «відносини», 

«взаємовідносини», «ставлення»; схарактеризовано компоненти (інформаційно-

змістовий, емоційно-ціннісний, поведінковий), критерії (когнітивний, емоційно-

почуттєвий, діяльнісний), показники та рівні вихованості шанобливого ставлення до 

матері у старших дошкільників; обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови виховання шанобливого ставлення до матері у старших 

дошкільників (інтеграція сімейного та суспільного виховання в процесі виховання 

шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників; створення сприятливого 

психологічного клімату в дошкільному навчальному закладі та родині; суб'єкт-

суб'єктна зорієнтованість відносин у системі "дорослий-дитина"); розроблено й 

апробовано експериментальну модель і методику реалізації педагогічних умов 

виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників. 

 

171. Буткова, Г. В.  Лексические синонимы в произведениях Ю. Яновского 

(опыт функционально-семантического анализа) [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 "Языки 

народов СССР (украинский язык)" / Буткова Галина Васильевна ; 

Киевский гос. пед. ин-т имени А. М. Горького. – Киев, 1990. – 19, [1] с. – 

Библиогр.: с. 20 (7 названий). 
Реферируемая работа посвящена функционально-семантическому исследованию 

лексической синонимии в произведениях выдающегося мастера украинской прозы - Ю. 

Яновского. 

Обнаружено специфику функционирования лексических синонимов в исследуемых 

произведендях Ю. Яновского как неотъемлемой части индивидуального почерка 

писателя. 

Проведено систематизацию и классификацию лексических синонимов, дано их 

лексикографическое описание с учетом парадигматических связей 

синтагматического окружения; выявлено и описано закономерности 

функционирования сегментов лексико-семантической системы - лексем-синонимов, 

фразоологизмов, глагольно-именных словосочетаний в художественно-образной 

системе романов; изучено особенности семантической структуры синонимов двух 

лексико-семантических групп /ЛСГ/ - перемещения и звучания - и определено их 

эстетическую значимость для исследуемых произведений; вскрыто общий принцип 
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структурно-семантической организациисинонимических рядов в пределах ЛСГ и 

установлено степень синонимичности лексико-семантических микро групп; 

установлено диалектику традиции и новаторства писателя, а также отношение 

индивидуальных синонимических средств к языковой норме; проанализировано 

авторские семантико-стилестические замены синонемических лексем в разных 

редакциях исследуемых произведений. 

 

172. Бучко, А. Е.  Фамилии Бойковщины в период их становления и в наши 

дни [Текст] : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 

спец. 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский язык)" / Бучко Анна 

Евгеньевна ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР, 

Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 20 с. – Библиогр.: с. 19–20 (6 

названий). – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной 

библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Цель работы - исследовать фамилии Бойковщины на двух хронологических 

срезах. Состояние фамилий во время их становления и юридической стабилизации 

как особого класса официального именования граждан. Б. Современное состояние 

системы фамилий), на основании чего путем сопоставления показать изменения, 

происшедшие в классе фамилий на протяжении последних двухсот лет. 

Диссертация посвящена личным именованиям фамильного типа конца XVIII - 

начала ХІХ вв., почерпнутым из ИМ и ФМ, а также посвящена анализу производящих 

основ и характеристеке структуры современных фамилий коренного населения 

Бойковщины. 

 

173. Вакуленко, Т. П.  Формирование и функционирование административно-

канцелярской лексики в русском языке XVIII века [Текст] : автореф. дис. 

на соиск. ученой степ. канд. фил. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" 

/ Вакуленко Татьяна Павловна ; Киевский ГПИ имени А.М. Горького. – 

Киев, 1989. – 24 с. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-

ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации исследовалась взаимодействие между русским и 

западноевропейскими языками на лексическом и грамматическом уровнях составляет 

важный этап в развитии словарного состава русского литературного языка XVIII в. 

Интернациональные термины сыграли значительную роль в процессе формирования 

русского языка на всех его уровнях. Это обстоятельство определило ту 

специфичность данного исследования, при которой анализ интернационализмов 

проводился комплексно, т.е. включал изучение фонетических, словообразовательных, 

семантических и грамматических особенностей лексем, принадлежащих к различным 

терминологическим системам. В работе исследовалась интернациональная 

терминология, зафиксированная словарями русского языка XVIII века, 

этимологическими словарями, а также терминологическая лексика, обнаруженная в 

художественных произведениях русских писателей, в научных, исторических, 

дипломатических трудах исследуемого периода.   

Адаптация интернационального заимствования рассматривается как сложный 

диахронический процесс. Поэтапное освоение перенесенного из одной языковой 

системы в другую интернационального термина, сопровождаемое неоднородностью 

его функционального и формального освоения, приводит в конечном итоге к 

преобразованию интернационализма по законам языка-реципиента. 
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174. Варе, І. С.  Особливості формування смисложиттєвих орієнтацій 

майбутніх психологів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психологічних наук : [cпец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова 

психологія" / Варе Ірина Сергіївна ; МОН України, Держ. заклад 

"Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 

2017. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (16 назв). 
В дисертації наведено результати теоретико-емпіричного дослідження 

особливостей формування смисложиттєвих орієнтацій майбутніх психологів. У 

роботі уточнено та конкретизовано психологічний зміст понять "смисложиттєві 

орієнтації", "смисл", "особистісний смисл". Наведено теоретичні моделі щодо 

формування смисложиттєвих орієнтацій майбутніх психологів та основні критерії 

суб'єктивної регулятивної системи життєдіяльності особистості (рівень 

сформованості та зрілості смисложиттєвої сфері особистості). Обґрунтовано 

положення про смисложиттєві орієнтації як аксіологічне явище у структурі 

індивідуальної свідомості та аргументовано можливість визначення його шляхом 

звернення до суб'єктних ознак діяча. Схарактеризовано комплекс методик для 

визначення ознак формування смисложиттєвих орієнтацій у майбутніх психологів. 

Встановлено, що смисложиттєві орієнтації студентів-психологів формуються за 

умови оптимальної взаємовідповідності об'єктивної реальності освітнього 

середовища психологічного вищого навчального закладу та смислової реальності 

суб'єкта навчання, а ступінь сформованості смисложиттєвих орієнтацій є 

чинником професійного становлення особистості майбутнього психолога. Виявлено 

пряму залежність між рівнем сформованості смисложиттєвих орієнтацій і 

орієнтацією на професійну самоактуалізацію. Запропоновано і апробовано психолого-

педагогічну формувальну трьохмодульну програму, спрямовану на усвідомлення 

майбутніми психологами власної внутрішньої позиції, розвиток адекватної 

самооцінки, рефлексії, комунікативних навичок, творчих здібностей на основі 

врахування індивідуально-психологічних особливостей та рівня особистісно-

професійного розвитку, співвідношення об'єктивних та суб'єктивних умов. 

 

175. Варениченко, А. Б.  Підготовка майбутнього вчителя початкової школи 

до формування екологічної культури молодших школярів [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 30.06.2020 / Варениченко Анастасія 

Борисівна. – Умань, 2020. – 337 с . : рис., табл. – Бібліогр.: с. 232–257. 

Варениченко, А. Б.  Підготовка майбутнього вчителя початкової школи 

до формування екологічної культури молодших школярів [Текст] : 

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

"Теорія та методика професійної освіти / Варениченко Анастасія 

Борисівна ; МОН України , Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2020. – 22 с . : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (23 

назви). 
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення й розв'язання 

проблеми підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування 

екологічної культури молодших школярів. Уточнено сутність понять: "підготовка 

майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної культури 

молодших школярів", "готовність майбутнього вчителя початкової школи до 

формування екологічної культури молодших школярів". Виокремлено критерії 

готовності майбутнього вчителя початкової школи в аспекті формування 

екологічної культури молодших школярів та їх показники: мотиваційно-ціннісний, 

пізнавально-когнітивний, діяльнісно-поведінковий. На основі визначених критеріїв та 
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показників схарактеризовано рівні готовності майбутнього вчителя початкової 

школи щодо формування екологічної культури молодших школярів: високий, середній 

та низький. Розроблено та апробовано модель підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до формування екологічної культури молодших школярів, яка 

охоплює такі блоки: методологічно-цільовий (мета, завдання, підходи, принципи); 

змістовотехнологічний (етапи, зміст, форми, методи, технології); 

діагностичнорезультативний (критерії, рівні, діагностичний інструментарій, 

результат). Визначено й зреалізовано педагогічні умови підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до формування екологічної культури молодших школярів. 

Ефективність педагогічних умов доведено результатами формувального 

експерименту: в студентів експериментальної групи виявлено більш високі показники 

рівнів готовності до формування екологічної культури молодших школярів порівняно 

з контрольною. 

176. Василевич, А. Я.  Словообразовательные гнезда корней слов со 

значением мышления в современном украинском языке [Текст] : автореф. 

дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : [спец.] 10.02.02 

"Языки народов СССР (украинский)" / Василевич Агафья Ярославовна ; 

Киевский гос. пед. ин-т имени А. М. Горького. – Киев, 1985. – 24 с. – 

Библиогр.: с. 23–24 (7 названий) и в тексте. – Экслибрис: печать синего 

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

Бевзенко". 
В диссертации впервые в украинском языкознании комплексному 

словообразовательно-семантическому анализу подвергается важная в 

функционально-семантическом плане группа слов современного украинского с 

инвариантным значением мышления, раскрывается сложный процесс 

словообразования общекорневых дериватов (включая и композиты) в 

словообразовательных гнездах, в вершинах которых выступают глаголы, имена 

существительные и прилагательное мудрий. В исследовании впервые освещен вопрос 

о месте субстантивированных причастий и прилагательных, или субстантиватов, в 

структуре словообразовательных гнезд, в теоретической и практической 

разработке гнезда родственных слов. Результаты описания словообразовательных 

гнезд корней слов с инвариантным значением мышления в структурно-

семантическом плане могут использоваться для составления словообразовательного 

и морфемного словарей  гнездового типа современного украинского языка. Они 

найдут применение в практике преподавания словообразования в высшей и средней 

школе, при создании учебных и методических пособий по словообразованию. 

 

177. Василенко, О. В.  Педагогічні умови статевого виховання старших 

підлітків у позаурочній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Василенко Оксана Василівна ; Ін-т проблем виховання АПН 

України. – Київ, 2006. – 19, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (8 назв). 
У дисертації розкрито сутність та структуру статевої вихованості учнів VII - 

IX класів загальноосвітньої школи. Вперше науково обґрунтовано модель статевого 

виховання старших підлітків у позаурочній діяльності. Визначено мету, принципи, 

засоби, методи, очікуваний результат і педагогічні умови організації виховного 

процесу. Запропоновано методику діагностування статевої вихованості за 

когнітивним, емоційно-ціннісним і діяльнісно-поведінковим компонентами. 

Розроблено особистісно орієнтовані технології статевого виховання старших 

підлітків. Визначено форми та методи статевого виховання школярів. Показано 

позитивний вплив впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої 
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школи курсу "Моє здоров'я (статеве виховання)". Розроблено критерії визначення 

рівнів сформованості статевої вихованості старших підлітків. 

 

178. Вахоцька, І. О.  Психологічні особливості міжособистісного 

взаєморозуміння в системі "вчитель-учень" як умова попередження 

конфліктів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психологічних наук : [cпец.] 19.00.05 "Соціальна психологія" / Вахоцька 

Ірина Олександрівна ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка АПН України. – 

Київ, 2002. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (5 назв). 
У дисертаційному дослідженні дається психолого-педагогічний аналіз проблеми 

соціальної перцепції загалом та взаєморозуміння безпосередньо у педагогічному 

процесі між вчителями та учнями. Виявлено, що процес спілкування вчителів та учнів 

характеризується наявністю конфліктів трьох типів: навчальних, конфліктів 

очікувань та особистісної несумісності. Встановлено різницю в оцінці частоти 

виникнення конфліктів кожного типу вчителями та учнями, яка пояснюється тим, 

що вчителі та учні неоднаково оцінюють одні й ті самі психологічні ситуації, які 

виникають у процесі їхньої взаємодії. Там де учні переживають ситуацію як 

конфліктну, вчителі ще не сприймають її такою і не помічають, не розуміють 

реакції і станів учнів у цих ситуаціях. Частіше за все причиною виникнення 

конфліктів є навчальна діьність. Проаналізовано результати формуючого етапу 

дослідження, присвяченого покращенню взаєморозуміння в системі "вчитель - учень".  

З метою корекції стосунків у системі взаємовідносин "вчитель-учень" 

використовується варіант програми СПТ взаєморозуміння. Основне завдання 

тренінгу полягає у формуванні нового стилю спілкування педагогів у суб'єкт-об'єкт-

суб'єктній взаємодії з учнями, в якій головною умовою ефективності їхньої діяльності 

є досягнення взаєморозуміння. 

 

179. Вдовиченко, О. М.  Формування соціально-комунікативної культури 

студентів медичних навчальних закладів у позааудиторній роботі 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.07 : захищена 

24.10.18 / Вдовиченко Олена Мирославівна. – Київ, 2018. – 294 с. : табл., 

схеми., рис. – Бібліогр.: с. 194–213, 260-263. 

Вдовиченко, О. М.  Формування соціально-комунікативної культури 

студентів медичних навчальних закладів у позааудиторній роботі 

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

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Вдовиченко Олена 

Мирославівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2018. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–17(13 

назв). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення актуальної проблеми виховання 

студентів медичних навчальних закладів. на основі узагальнення вітчизняних та 

зарубіжних філософських, культурологічних і педагогічних теорій щодо сутності 

категорій "культура", "комунікативна культура", "позааудиторна діяльність" 

уточнено сутність понять : "соціально-комунікативна культура медичного 

працівника" та "формування соціально-комунікативної культури студентів медичних 

навчальних закладів". Розкрито потенціал позааудиторної роботи медичних 

навчальних закладів у формуванні соціально-комунікативної культури студентів. 

 

180. Веремюк, Л. Л.  Педагогічні засади "школи дії" В. А. Лая в контексті 

європейської реформаторської педагогіки кінця ХІХ - початку ХХ 
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століття [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Веремюк Людмила 

Леонідівна. – Умань, 2014. – 221 с. 

Веремюк, Л. Л.  Педагогічні засади "школи дії" В. А. Лая в контексті 

європейської реформаторської педагогіки кінця ХІХ - початку ХХ 

століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Веремюк 

Людмила Леонідівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–18 (23 назви). 
У роботі з’ясовано стан дослідженості проблеми «школа дії»; здійснено 

ретроспективний аналіз та визначено передумови виникнення і розвитку «школи дії» 

В. А. Лая у Німеччині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.; розкрито змістове наповнення 

ключових понять «сприймання», «переробка», «вираження», «дія», «реакція», що 

поглиблює розуміння педагогічних засад «школи дії» та здійснено їх педагогічну 

інтерпретацію в контексті сучасної педагогічної науки; визначено особливості, 

принципи, методики «школи дії» як напряму реформаторської педагогіки; виявлено 

вплив педагогічних засад «школи дії» на педагогічну теорію і практику європейських 

країн та України в означений період. 

 

181. Вишневский, С. М.  Формоизменение субстантивно-именных 

фразеологизмов в современном русском языке [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. филологических наук : [cпец.] 10.02.01 

"Русский язык" / Вишневский Сергей Миронович ; Киевский ГПИ имени 

М. П. Драгоманова. – Киев, 1992. – 20 с. – Экслибрис: печать синего 

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

Бевзенко". 
Основные положения и результаты исследования отражены в 5 опубликованных 

работах. Кроме того, материалы работы ежегодно обсуждались на итоговых 

научных конференциях КГУ и международной конференции, посвященной Г. 

Ибрагимову. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования 

заключается в том, что его результаты вносят вклад в разработку проблемы 

многозначных ФЕ и могут быть использованы во фразеографии при составлении 

двуязычных словарей. 

Структура диссертации определена задачами исследования и включает введение, 

две главы, заключение, список литературы. 

Первая глава "Особенности компонентного состава фразеологической полисемии 

в русском и татарском языках" содержит краткий обзор работ русских и 

татарских фразеологов, посвященных изучению особенностей компонентного 

состава многозначных фразеологизмов в современной науке; кроме того, 

рассматриваются многозначные фразеологизмы на уровне эквивалентных и лаку-

нарных фразеосемантических полей, микрополей. 

Вторая глава "Особенности функционирования многозначных фразеологизмов в 

русских и татарских контекстах" посвящена исследованию многозначных ФЕ в 

русских и татарских контекстах; выявлены виды лексических коррелятов, 

способствующих актуализации значений многозначных ФЕ в контекстах 

сопоставляемых языков; проанализированы виды фразеологических цепочек. 

В заключении работы содержатся основные выводы, которые определяют 

соответствие поставленных во введении задач полученным результатам. 
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182. Вишнівська, Н. В.  Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного 

віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 / Вишнівська Наталія Володимирівна. – Київ, 2015. – 

297, [11] с. 

Вишнівська, Н. В.  Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного 

віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / Н. В. Вишнівська. – Умань, 2015. – 19, [1] с. 
У дисертації здійснено аналіз філософської, етичної, психологічної, педагогічної 

літератури з питань виховання милосердя, уточнено сутність та структуру понять 

"милосердя", "вихованість милоседя в учнів молодшого шкільного віку шкіл-

інтернатів." Визначено особливості виховання милосердя в учнів молодшого 

шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів. Розроблено критерії, 

показники та рівні вихованості милосердя в учнів молодшого шкільного віку шкіл-

інтернатів. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні 

умови виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності 

шкіл-інтернатів, а саме: підготовка вихователів шкіл-інтернатів до виховання 

милосердя в учнів молодшого шкільного віку; гуманізація взаємин у системі "педагог-

учень", "учень-учень"; змістове і методичне забезпечення процесу виховання 

милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-

інтернатів; залучення учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів до різних 

видів спільної доброворчої діяльності, спрямованої на виявлення милосердя. 

 

183. Вінницька, О. А.  Формування доходів місцевих бюджетів в умовах 

децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

економічних наук : cпец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Вінницька 

Оксана Анатоліївна ; МОН України, Чернігівський національний 

технологічний університет. – Чернігів, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 

с. 17–18 (17 назв). 
У дисертації здійснено комплексне наукове дослідження теоретико-

методологічних засад формування доходів місцевих бюджетів з визначенням 

напрямів посилення їх ролі у стимулюванні соціально-економічного розвитку 

територій в умовах децентралізації. Досліджено економічну природу доходів 

місцевих бюджетів, розкрито теоретичні засади децентралізації у процесі 

формування доходів місцевих бюджетів, розглянуло принципи та основи класифікації 

цих доходів. 

Проведено аналіз формування доходів місцевих бюджетів у контексті 

децентралізації бюджетної системи України, дано оцінку впливу міжбюджетних 

трансфертів на дохідну частину її місцевих бюджетів, запропоновано методичні 

основи визначення рівня децентралізації дохідної частини місцевих бюджетів. 

Розкрито можливості створення умов для впровадження зарубіжного досвіду 

формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації та перспективи 

його адаптації в Україні, розроблено пропозиції щодо моделювання структури 

доходів місцевих бюджетів у контексті фінансової незалежності органів місцевого 

самоврядування, розглянуто стратегічні напрями вдосконалення процесу формування 

доходів місцевих бюджетів у сучасних умовах бюджетної децентралізації. 

 

184. Власенко, А. О.  Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до 

проектної діяльності в початковій школі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 
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13.00.04 : захищена 17.04.17 / Власенко Анна Олександрівна. – Умань, 

2017. – 278 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 195–232. 

Власенко, А. О.  Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до 

проектної діяльності в початковій школі [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / Власенко Анна Олександрівна ; МОН 

України, Уманський держ. пед.. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 

2017. – 20, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: 17–18 (15 назв). 
Дисертація містить методологічні, теоретичні, методичні основи професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземної мови до проектної діяльності у початковій 

школі. У дисертації теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови майбутніх учителів іноземної мови до проектної діяльності в 

початкових класах. Розроблено та апробовано модель підготовки майбутніх вчителів 

іноземної мови до проектної діяльності в початковій школі, яка містить три блоки: 

методологічно-цільовий, змістово-процесуальний, результативно-оцінний. Уточнено 

структурні компоненти, критерії і показники рівнів готовності майбутніх учителів 

іноземної мови до проектної діяльності в початкових класах. 

 

185. Вовченко, Г. И.  Деривация словосочетаний с опорными глаголами с 

префиксом до - в современном украинском литературном языке [Текст] : 

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филолог. наук : [спец.] 

10.02.02 "Языки народов СССР (украинский язык)" / Вовченко Галина 

Ивановна ; Ужгородский государственный ун-т. – Ужгород, 1985. –  

23, [1] c. – Библиогр.: с. 22–23 (3 названия) и в подстрочных 

примечаниях. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки  

"Б-ка проф. С. П. Бевзенка и доц. А. Т. Бевзенко". 
Научная новизна работы заключается прежде всего в выборе объектом 

исследования синтаксической деривации глагольных словосочетаний современного 

украинского литературного языка.  

Теоретическая значимость и практическая ценность работы состоит в том, 

что в ней впервые раскрывается механизм деривационных явлений на уровне 

словосочетания, отражаются валентные связи глаголов с префиксом до- и их 

мотивирующих, устанавливается взаимозависимость морфолого-семантической и 

функционально-синтаксической деривации, определяются конечные результаты 

деривации словосочетаний.  

Положения и выводы диссертационного исследования могут быть использованы 

в процессе дальнейшего изучения сложных и актуальных проблем деривации единиц 

синтаксиса, при чтении курса синтаксиса современного украинского литературного 

языка, в частности синтаксиса словосочетания, в практике школьного 

преподавания, а также для упорядочения некоторых синтаксических норм 

современного украинского литературного языка. 

 

186. Вовчук, Н. І.  Індивідуально-авторські неологізми в російській поезії 60-

80-х рр. ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата філологічних наук 10.02.01 "Російська мова" / Вовчук Наталія 

Іванівна ; Український ДПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1995. – 23 с. 
В дисертації дано комплексний семасіологічний і словотвірний аналіз 

індивідуально-авторських неологізмів у текстах російської поезії. Такий аналіз 

дозволив всебічно розглянути функціонування новотворів як складників поетичного 
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лексикону, розкрито їхню різну семантичну наповненість, визначено міру 

експресивності та стилістичне забарвлення. 

Зроблено висновки про можливі напрями розвитку морфології і словотвору 

російської мови /поява нових формантів з новими модифікаційними і словотвірними 

значеннями, активізація деяких непродуктивних засобів словотвору тощо/. Лексико-

семантичні структури оказіоналізмів є, очевидно, внеском у теорію семантичного 

пошуку, взаємовідношення ядерних і периферійних схем, взаємозв'язків /накладень/ 

семантичних полів лексем однієї лексико-семантичної групи і семантично близьких 

груп. Встановлені нами закономірності індивідуально-авторського словотвору 

доповнюють загальну проблематику російської дериватології та лексикології. 

 

187. Возна, З. О.  Методика проектної діяльності старшокласників у процесі 

навчання суспільствознавчих предметів [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни) / Возна Зоя 

Олександрівна ; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т 

педагогіки. – Київ, 2014. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (10 назв). 
У дисертації подано результати дослідження проектної діяльності 

старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів. Визначено 

основні характеристики змісту суспільствознавчих предметів, умови оптимізації 

процесу навчання засобами навчальних проектів. Визначено компоненти, показники 

суспільствознавчої компетентності, вивчено вплив проектної діяльності на рівні її 

сформованості в учнів старших класів. Виявлено особистісні та змістово-

процесуальні фактори й методичні умови реалізації навчальних проектів. Розроблено 

й експериментально перевірено методику проектної діяльності учнів у навчанні 

суспільствознавства, оцінено її ефективність у формуванні та розвитку 

суспільствознавчої компетентності старшокласників. Сформульовано методичні 

рекомендації організації проектної діяльності у навчальному процесі.   

 

188. Возносименко, Д. А.  Підготовка майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи 

[Текст] : дис. ... доктора філософії : 011 : захищена 26.08.2020 

/ Возносименко Дарія Анатоліївна. – Умань, 2020. – 376 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: до кожного розділу. 
Дисертацію присвячено актуальній проблемі підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної 

школи. 

У межах дисертаційної роботи здійснено ґрунтовний аналіз педагогічних та 

науково-методичних праць із проблеми дослідження. Уточнено сутність базових 

понять окресленої проблеми. Запропоновано тлумачити валеологічний супровід 

навчання учнів математики як систему валеологічно спрямованої професійної 

діяльності вчителя математики, що забезпечує максимально сприятливі умови для 

підтримання, збереження, зміцнення учнями свого здоров’я і здоров’я оточуючих, та 

націлена на розвиток здоров’язбережувальної компетентності учнів. Професійну 

підготовку майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів означено як цілісний, методологічно обґрунтований процес, 

спрямований на формування позитивної мотивації, теоретичних і методичних знань, 

навичок та вмінь, необхідних для виконання майбутньої професійної діяльності, 

пов’язаної із збереженням та зміцненням здоров’я підростаючого покоління, 

формуванням в учнів здорового способу життя. 
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189. Возович, А. А.  Психологічні особливості формування правосвідомості 

студентів коледжів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психологічних наук : [cпец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" 

/ Возович Антоніна Анатоліївна ; Київський ун-т імені Бориса 

Грінченка. – Київ, 2017. – 19, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (13 

назв). 
У дисертації досліджено буденну правову свідомість студентів коледжів як 

інтегральний феномен, що утворюється в процесі правової соціалізації, який відбиває 

основні правові реалії соціуму. Реконструйовано психосемантичну структуру змісту 

правосвідомості студентів коледжів: проаналізовано асоціативні мікро- та 

макрополя основних концептів буденної правосвідомості; наведено результати c 

емантизації студентами ситуацій морального насилля; розкрито значущі для правос 

відомості студентів коледжів параметри особистісного Я: полімотиваційні 

тенденції в «Я - концепції», с тавлення до відхильної поведінки, рівень активності в 

системі морально - правових відносин. Укладено модель правосвідомості осіб 

юнацького віку та описано її зміст: когнітивний компонент (погляди, уявлення, ідеї 

стосовно права); емоційний компонент (почуття, емоції, актуалізовані правом, які 

виражають певне ставлення до діючого або бажаного права); поведінковий 

компонент (настанова на певну поведінку у правовій сфері, готовність діяти певним 

чином). Функціональна структура правосвідомості представлена такими її 

функціями: пізнавальна, оцінна та регулятивна, під якими розуміють основні 

напрямки її впливу на соціальне життя. Модель враховує як актуальний стан прав 

освідомості в юнацькому віці, так і можливі деформації останньої. Розроблено п 

рограму формування психосемантичного змісту правосвідомості студентів 

коледжів. Експериментально доведено ефективність впровадження цієї програми. 

 

190. Войтовська, А. І.  Гендерна соціалізація студентської молоді з 

особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ [Текст] : дис. ... доктора 

філософії : 231 : 23 : захищена 04.02.2020 / Войтовська А. І. ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – 

278 с. : табл. – Бібліогр.: с. 182–209. 
Становлення української держави, утвердження цивілізованих норм життя, 

інтеграція у Європейське співтовариство передбачає гармонізацію суспільних 

відносин. Розвиток нашого суспільства вимагає радикальних змін у забезпеченні 

рівних можливостей представників обох статей у різних сферах суспільного життя 

та законодавчого закріплення і правового втілення гендерних правозахисних 

механізмів, розробки стратегії гендерної політики та її реалізації в Україні, активної 

участі у цьому процесі молоді. 

 

191. Войцеховская, В. Г.  Приглагольное управление в современном 

украинском литературном языке [Текст] : (словосочетание с 

префиксально-предложной корреляцией) : автореф. дис. на соискание 

ученой степени канд. филолог. наук : [спец.] 661 "Языки народов СССР" 

/ Войцеховская В. Г. ; МП УССР, Киевский ГПИ имени А. М.Горького. – 

Киев, 1969. – 18, [1] c. – Библиогр.: с. 18 (8 названий) и в подстрочных 

примечаниях. – Автореферат с дарственной надписью. - Экслибрис: 

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

доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертационная работа посвящена изучению одного из способов 

подчинительной связи слов — приглагольного управления. Объектом исследования 
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данной работы является предложное управление приставочных глаголов с 

корреляцией приставки—предлога. 

Охарактеризировано систему предложного управления приставочных глаголов, в 

частности определено потенциал их предложной сочетаемости, т. е. установлено 

для каждой приставки управляющего глагола круг возможных соотносительных 

предлогов, а также их продуктивность в современном языке. Выяснено факторы, 

оказывающие влияние на структурные особенности словосочетаний приставочных 

глаголов. 

 

192. Волошин, П. М.  Виховання громадянськості молодших школярів у 

процесі вивчення предметів гуманітарного циклу [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.07 - Теорія і 

методика виховання / Волошин Петро Миколайович ; Ін-т проблем 

виховання АПН України. – Київ, 2010. – 20, [1] c. : табл., схеми. – 

Бібліогр.: с. 17–19 (17 назв). 
Дисертаційне дослідження присвячене проблемі виховання громадянськості 

молодших школярів. У роботі розглядаються теоретико-методологічні засади та 

практичний стан виховання громадянськості молодших школярів: уточнено сутність 

поняття "громадянськість молодшого школяра" як складного особистісного 

утворення динамічного характеру, у змісті якого цілісно поєднуються емоційні, 

інтелектуальні, ціннісні та практичні аспекти життєдіяльності, спрямованої на 

позитивне ставлення до держави, Батьківщини. 

 

193. Вороненко, О. В.  Підготовка керівників системи вищої освіти до 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / Вороненко Олександр Вікторович. – Київ, 

2014. – 219, [5] с. 

Вороненко, О. В.  Підготовка керівників системи вищої освіти до 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / Вороненко О. В. – Умань, 2014. – 20, [1] с. 
Теоретично узагальнено новий підхід до вирішення важливого й актуального 

завдання, що виявляється в обґрунтуванні й експериментальній перевірці методики 

підготовки керівників системи вищої освіти до регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій, яка передбачає: формування та розвиток здатності 

керівника ВНЗ до виконання своїх професійних обов'язків на основі розроблення змісту 

їх підготовки; підготовку до ефективного управління трансфером технологій у ВНЗ 

на основі створення постійно діючої системи комерційного використання наукоємної 

продукції - об'єктів інтелектуальної власності як результатів науково-дослідних 

робіт університету на вітчизняних і закордонних ринках та взаємних зв'язків ВНЗ з 

промисловістю та регіонами; організацію навчального процесу з підвищення 

кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних кадрів і керівників системи вищої 

освіти за умов інноваційного розвитку інститутів післядипломної педагогічної 

освіти, що забезпечується взаємодією всіх компонентів (зміст, форма, методи, 

адміністративні технології, режим навчання, науково-методичний та технологічний 

супровід). Розроблено модель підготовки керівників системи вищої освіти до 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій, яка охоплює зовнішні чинники, 

які впливають на підготовку керівника, та внутрішні організаційно-педагогічні 

умови, що забезпечують таку підготовку. 
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194. Воскобойникова, А. В.  Синонимия предложно-падежных конструкций в 

современном русском языке (на материале конструкций со значением 

места) [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. 

наук : спец. 10.02.01 "Русский язык" / Воскобойникова Ася Васильевна ; 

Киевский ГПИ имени А. М. Горького. – Киев, 1989. – 17 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 16. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной 

библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена описанию дифференциальных оттеночных признаков в 

систегле синонимичных предложнопадежных конструкций со значением места, 

условий их нейтрализации в процессе функционирования, выяснению статуса 

предлога как составного элемента синтаксической структуры в лексико-

грамматической системе языка. 

В работе рассматриваются локативные конструкции с предлогами, 

выражающими контактные отношения: для каждой семантической парадигмы, 

объединяющей синонимичные предлоги, устанавливается система 

дифференциальных оттеночных признаков; наряду с выявлением системных 

синонимических связей, описываются частные случаи функционального сближения 

предлогов в специфическом контекстуальном окружении. 

 

195. Вострікова, В. В.  Педагогічні засади професійної орієнтації 

старшокласників у навчально-виховному процесі профільного ліцею 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Вострікова Вікторія 

Володимирівна ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 22, [1] с. 
У дисериації вперше визначено й обґрунтовано науково-теоретичні засади 

професійної орієнтації старшоркласників профільного ліцею на вибір професії 

вчителя іноземної мови. Розроблено модель поетапної професійно орієнтованої 

роботи із старшокласниками профільного ліцею. Обґрунтовано ціннісно-

гуманістичну спрямованість як педагогічну засаду та умову успішної 

профорієнтаційної роботи. Описано модель професійної орієнтації старшокласників 

та етапи її реалізації (адаптаційний, мотиваційно-ціннісний, пізнавально-

операційний, оцінювально-рефлексивний, програмувальний). Розкрито поняття 

"професійна орієнтація" та "інтегрована компетентність" у контексті професійної 

орієнтації старшокласників на професію вчителя. 

 

196. Выхрыстюк, М. И.  Сложноподчиненное предложение с 

соединительным элементом "як" в современном украинском 

литературном языке [Текст] : (дополнительные, обстоятельственные, 

взаимопридаточные предложения): автореф. дис. на соискание ученой 

степ. канд. фил. наук / М. И. Выхрыстюк ; М-во высшего и сред. спец. 

образования УССР, Львовский ун-т имени Ивана. Франко. – Львов, 

1963. – 18, [2] с. – Библиогр.: с. 18–19. – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. 

Т. Бевзенко". 
По отношению к тому, что уже сделано в украинском языкознании по вопросу о 

сложноподчиненном предложении с соединительным элементом "як", в данной 

работе освещено ряд новых признаков и критериев их структуры, а также шире, 

более подробно проанализированы основные элементы их строения. В частности, 

впервые отмечено влияние смежных конструкций на синтаксическое отношение 

частичных предложений, зависимость структуры сложноподчиненного 
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предложения от вхождения его в состав предложения сложноусложненной 

структуры, рассматривается вопрос об организующей роли лексико-грамматических 

возможностейсказуемых и подлежащих частичных предложений в структуре 

сложного, подвергнуты анализу элементы структуры сложно-подчиненного, 

являющиеся средствами связи со смежными предложениями в контексте. Шире, чем 

было до сих пор, проанализированы функции так называемых указательных слов (они 

названы подчинительно-соединительными словами), впервые в практических и 

теоретических целях сделана попытка установить критерии разграничения 

придаточных времени и придаточных условных с соединительным элементом "як". 

 

197. Гаврилова, О. В.  Формування самоконтролю старших підлітків у 

скаутських об'єднаннях [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Гаврилова Олена Вікторівна. – Київ, 2013. – 288, [4] с. 

Гаврилова, О. В.  Формування самоконтролю старших підлітків у 

скаутських об'єднаннях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. В. 

Гаврилова. – Умань, 2013. – 20, [1] с. 
Дисертацію присвячено актуальній проблемі формування самоконтролю 

старших підлітків у скаутських об'єднаннях. У роботі з'ясовано стан проблеми 

формування самоконтролю старших підлітків у вітчизняній та зарубіжній 

психолого-педагогічніи науці, уточнено сутність поняття "самоконтроль". 

Визначено компоненти, показники та рівні сформованості самоконтролю старших 

підлітків, розкрито виховні можливості скаутських об'єднань щодо формування 

самоконтролю підлітків. Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування 

самоконтролю старших підлітків у скаутському об'єднанні: підготовка скаут-

лідерського складу об'єднання до роботи зі старшими підлітками - психолого-

педагогічна підготовка скаут-лідерів, створення позитивної мотивації у виховному 

середовищі скаутського об'єднання для самовиховання підлітків, підготовка до 

проведення тренінгів; оптимізація виховного процесу - поєднання Скаутського 

Методу із методами формування самоконтролю; сприяння ефективній комунікації, 

емоційно-комфортній атмосфері у старшій підлітковій групі, творчій реалізації 

старших підлітків; експериментально перевірено їхню ефективність. 

 

198. Гаврилюк, С. М.  Художній розвиток дітей 5-7 років засобами 

театралізованої діяльності в умовах навчально-виховного комплексу 

"Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад" 

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

13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Гаврилюк Світлана Миколаївна 

; Миколаївський державний ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 

2010. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–17 (22 назви). 
Розкрито психолого-педагогічні підходи до художнього розвитку особистості. 

Здійснено аналіз історико-педагогічного досвіду використання театралізованої 

діяльності у формуванні творчої особистості. З'ясовано особливості організації та 

педагогічну ефективність театралізованої діяльності дітей 5 - 7-ми років за умов 

навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній 

навчальний заклад". Розроблено експериментальну модель художнього розвитку 

дітей 5 - 7-ми років засобами театралізованої діяльності. Визначено організаційно-

педагогічні умови художнього розвитку вихованців навчально-виховного комплексу 

даного закладу. Одержано позитивні результати апробації експериментальної 

моделі художнього розвитку дітей 5 - 7-ми років за умов навчально-виховного 

комплексу, які засвідчили її ефективність. 
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199. Гавриш, І. І.  Виховання культури взаємин молодших школярів у 

добродійній діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гавриш 

Інна Іванівна. – Чернівці, 2015. –  

320, [8] с. 

Гавриш, І. І.  Виховання культури взаємин молодших школярів у 

добродійній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / І. І. 

Гавриш. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 
У дисертації досліджено проблему виховання культури взаємин молодших 

школярів у добродійній діяльності. Узагальнено та обґрунтовано теоретичні засади 

виховання культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності; розкрито 

зміст понять "культура взаємин молодших школярів" і "добродійна діяльність". 

З'ясовано особливості виховного потенціалу добродійної діяльності у вихованні 

культури взаємин молодших школярів в умовах добродійній діяльності. Виокремлено й 

охарактеризовано структурні компоненти, критерії, показники та рівні вихованості 

культури взаємин молодших школярів. Теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічні умови та структурно-функціональну 

модель оптимізації виховання культури взаємин молодших школярів у добродійній 

діяльності. Розроблено й апробовано авторський виховний курс "Сходинками 

добродіянь до краси взаємин". 

 

200. Гавронов, Н. Ф.  История графики восточнославянских языков [Текст] : 

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 

№10.660 "Русский язык" / Н. Ф. Гавронов ; Одесский гос. ун-т имени И. 

И. Мечникова. – Одесса, 1971. – 20, [2 ] c. – Библиогр.: с. 21 (3 назв.) и в 

подстроч. примеч. – Автореф. с дарственной надписью автора. - 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации рассмотрены различные определения графики, сопоставительный 

анализ которых, неопровержимо свидетельствуют о том, что графика ещё не 

оформилась в самостоятельную научную дисциплину и продолжает оставаться на 

переферии языкознания, до сих пор представляя собою ту область прикладной 

лингвистики, где больше всего нерешенного и научно неопределенного.  

Совершенствование графики и орфографии, таким образом, необходимо 

ориентировать и на облегчение усвоения (через писмо) некоторых форм 

общепринятного литературного произношения.  

Характерные особенности графики указанных вариантов, кроме текстовой 

интерпритации, представлены в соответствующей таблице-приложении. 

 

201. Гагарін, М. І.  Виховання морально-естетичних почуттів молодших 

школярів засобами української народної казки [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Гагарін Микола Іванович ; Ін-т проблем виховання 

АПН України. – Київ, 2007. – [20] с. : табл. – Бібліогр.: c. 16–17 (8 назв). 
Дисертація присвячена дослідженню проблеми виховання морально-естетичних 

почуттів молодших школярів засобами української народної казки. Доведено що, 

найбільш значущими для молодшого школяра є такі морально-естетичні почуття: 

доброти, чесності, гумору, товариськості, працелюбності, справедливості, 

прекрасного, патріотизму, милосердя. Обґрунтовано педагогічні умови, що 
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забезпечують ефективність виховання морально-естетичних почуттів засобами 

української народної казки: обґрунтування принципів добору українських народних 

казок, які забезпечують спрямоване виховання у молодших школярів морально-

естетичних почуттів; стимулювання емоційного сприйняття морально-естетичного 

імпульсу казки; поглиблення ідейно-художнього аналізу твору; організації рольового 

перевтілення учнів у казкових персонажів для обігрування морально-естетичного 

імпульсу казки. Доведено доцільність використання української народної казки в 

процесі виховання морально-естетичних почуттів. Ключові слова: емоційно-

почуттєва сфера, морально-естетичне почуття, українська народна казка, 

морально-естетичний імпульс казки. 

 

202. Гайдученко, Г. М.  Семантико-стилістична характеристика хронологічно 

маркованої лексики (на матеріалі української історичної прози другої 

половини ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філологічних наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Гайдученко 

Галина Миколаївна ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 19 с. – 

Бібліогр.: с. 14–15. – Екслібрис: штамп синього кольору власника 

особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації здійснено семантико-стилістичний аналіз хронологічно маркованої 

(застарілої) лексики, засвідченої в українських історичних романах другої половини 

ХХ ст. З'ясовано зміни у семантичній структурі хронологічно маркованих одиниць. 

Здійснено аналіз семантичних зв'язків у середині тематичних груп і визначено 

специфіку та напрямки еволюційних процесів у семантиці застарілих лексем. 

Виділено основні семантичні групи архаїзмів та історизмів. Простежено 

достовірність співвідношення аналізованих слів з описуваним періодом. Виявлено 

лексеми-анахронізми. Досліджено контекстуальні особливості лексичних значень 

історизмів та архаїзмів, прийоми введення їх у тканину художніх творів. 

 

203. Галас, А. М.  Структурні і функціональні особливості періоду в 

українській літературній мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філологічних наук : cпец. 10.02.01 "Українська мова" 

/ Галас Алла Михайлівна ; Ужгородський державний ун-т. – Ужгород, 

1997. – 21, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 20–22 (22 назви). – Екслібрис: штамп 

синього кольору власника особистої бібліотеки "Бібліотека проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації досліджуються речення-періоди в українській літературній мові. 

Визначені і вперше на основі обширного фактичного матеріалу описані структурні 

типи і класи періодів. Розроблена стилістична типологія періодів з урахуванням їх 

жанрової тематичної різноманітності. 

 

204. Галас, Б. К. Лексико-семантическая система украинского языка первой 

половины ХІХ века [Текст] : (на материале рукописных словарей) : 

автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата филол. наук : 

[cпец.] 10.02.02 "Языки народов СССР" (украинский язык) / Галас Борис 

Кириллович ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР, 

Ужгородский гос. ун-т. - Ужгород, 1978. - 24 с. - Библиогр.: с. 23-24 (7 

названий) и в подстроч. примеч. 
Диссертация является первой попыткой исследовать на столь широком 

фактическом материале лексико-семантическую систему украинского языка І пол. 
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ХІХ в. В ней и в публикациях по ее теме впервые введено в научный оборот 

значительное количество лексического материала, бывшего неизвестным или 

недоступным для широкого круга исследователей украинского языка. 

 

205. Галас, К. И.  Топонимика Закарпатской области (названия населенных 

пунктов) [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 

филологических наук : спец. 10.661 "Украинский язык" / Галас Кирилл 

Иосифович ; Киевский ордена Ленина государственный ун-т имени Т. Г. 

Шевченко. – Ужгород, 1960. – 15, [1] с. – Библиогр.: с. 15 (7 названий) и в 

подстрочных примечаниях. – Экслибрис: штамп синего цвета владельца 

личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". - Автореф. с дарственной надписью автора. 
Диссертация "Топонимика Закарпатской области" посвящена актальному в 

языкознании не разработаному вопросу о названиях населенных пунктов 

Закарпатской области.  

Отсучствие в советской лингвистической науке исследования о закарпатской 

топонимике и обусловило обращение к настоящей теме. 

Для подготовки работы автор использовал данные, собранные 

диалектологическими экспедициями, проводившимися на протяжении ряда лет 

кафедрой украинского языка Ужгородского государственного ун-та, а также 

собственные записи и наблюдения, которые автор вел на протяжении длительного 

времени (с начала 40-ых годов).  

Начало изучения закарпатской топонимики связано с конкурсом, объявленным в 

1837 году Венгерской АН в целях изучения топонимики Венгрии. Дело в том, что 

Закарпатье, как известно, на протяжении столетий входило в состав Венгрии, 

которая включала и территории, населенные румынами, сербами и хорватами.  

О необходимости считаться с лингвистикой сербо-хорватского влияния 

свидетельствуют и другие данные, приводимые в этой работе.   

                                                                 

206. Галацин, К. О.  Формування комунікативної культури студентів вищих 

технічних навчальних закладів у процесі позааудиторної роботи [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Галацин Катерина Олександрівна. – 

Луцьк, 2014. – 212, [4] с. 

Галацин, К. О.  Формування комунікативної культури студентів вищих 

технічних навчальних закладів у процесі позааудиторної роботи [Текст] : 

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

"Теорія і методика виховання" / К. О. Галацин. – Умань, 2014. – 20, [1] с. 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано новий підхід 

щодо розв'язання актуального наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці моделі формування комунікативної культури студентів 

вищих технічних навчальних закладів у позааудиторній роботі, складниками якої є: 

мета, концептуальні підходи, зміст, форми, методи, функції (інформаційна, 

інтерактивна, перцептивна), етапи формування комунікативної культури студентів 

(організаційно-діагностичний, діяльнісно-практичний та результативний), критерії 

(пізнавальний, ціннісно-мотиваційний, діяльнісно-поведінковий і особистісний), 

показники та рівні (високий, достатній, середній, низький) сформованості 

комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів; 

педагогічні умови ефективного формування комунікативної культури майбутніх 

інженерів. Уточнено сутність поняття "комунікативна культура студентів вищих 

технічних навчальних закладів", структурні компоненти її формування 

(індивідуально-особистісний, мотиваційно-вольовий, соціально-комунікативний). 



100 
 

 

207. Галена, Н. П.  Семантико-синтаксическая структура предложений 

гипотетической модальности в современном украинском языке [Текст] : 

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : [спец.] 

10.02.02 "Языки народов СССР" (украинский язык)" / Галена Наталия 

Павловна ; Киевский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – Киев, 1990. – 

16 с. – Библиогр.: с. 15–16. – Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
Реферируемая диссертация посвящена исследованию предложений с модальной 

семантикой гипотетичности повествовательного коммуникативного типа, 

определению и анализу лексико-грамматических средств выражения субъективно-

гипотетического модального значения. 

Обосновано правомерность и целесообразность выделения модального типа 

субъективно-гипотетических предложений; определено статус субъективной 

гипотетичности, ее инвариантное значение и систему частных значений; описано 

лексико-грамматические средства выражения субъективно-гипотетической 

модальности; очеркнуто круг лексем, потенциально способных выступать в роли 

модального компонента или его основного элемента; выяснено дополнительные 

языковые и ситуативно-речевые факторы, влияющие на формирование 

гипотетичности и ее частных значений; определено и описано структуру 

модального компонента, представляющего собой вводное предложение; установлено 

характер соотнесенности модального компонента с основным предложением. 

 

208. Гарачук, Т. В.  Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

роботи з математично здібними учнями [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Гарачук Тетяна Володимирівна. – Умань, 2015. – 263, [4] с. 

Гарачук, Т. В.  Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

роботи з математично здібними учнями [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / Гарачук Тетяна Володимирівна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені імені Павла Тичини. – Умань, 

2015. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (21 назва). 
У роботі досліджено проблему підготовки майбутніх учителів початкової школи 

до роботи з математично здібними учнями. Здійснений аналіз філософської, 

психолого-педагогічної та фахової літератури засвідчив відсутність спеціальних 

досліджень окресленої проблеми. Уточнено сутність ключових понять дослідження: 

"здібності", "математичні здібності", "підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до роботи з математично здібними учнями", "готовність майбутніх учителів 

початкової школи до роботи з математично здібними учнями". Здійснено аналіз 

сучасного стану підготовки студентів до роботи з математично здібними 

молодшими школярами та виокремлено критерії, показники й охарактеризовано рівні 

відповідної готовності. Розроблено модель професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до роботи з математично здібними учнями, яка має 

мету, організаційно-методологічний блок (методологічні підходи, принципи, 

педагогічні умови), змістово-операційний блок (етапи реалізації моделі, зміст, 

методи, форми організації, засоби навчання), оцінно-результативний блок (критерії, 

показники, рівні) і результат. Теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено сукупність педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до роботи з математично здібними учнями. 
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209. Гвоздецька, Ю. В.  Формування професійної компетентності майбутніх 

викладачів основ технологій харчових виробництв у процесі фахової 

підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 29.11.18. 

/ Гвоздецька Юлія Василівна. – Умань, 2018. – 342 с. : табл., схеми. – 

Бібліогр.: с. 210–227 та в тексті. 

Гвоздецька, Ю. В.  Формування професійної компетентності майбутніх 

викладачів основ технологій харчових виробництв у процесі фахової 

підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія та методика професійноі освіти" 

/ Гвоздецька Юлія Василівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 22, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–19 

(20 назв). 
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв'язання 

завдання формування професійної компетентності майбутніх викладачів основ 

технологій харчових виробництв у процесі фахової підготовки. Уточнено сутність 

ключових понять: "професійна компетентність майбутніх викладачів основ 

технологій харчових виробництв", "сформованість професійної компетентності 

майбутніх викладачів основ технологій харчових виробництв". Уточнено критерії 

формування професійної компетентності майбутніх викладачів основ технологій 

харчових виробництв у процесі фахової підготовки та їх показники: мотиваційно-

ціннісний (мотиваційна спрямованість на досягнення вищих рівнів професійної 

майстерності, ціннісне ставлення до майбутньої інженерно-педагогічної діяльності, 

стійка мотивація до розкриття власних можливостей у професійній діяльності, 

власний пізнавальний інтерес, прагнення до самовдосконалення та саморозвитку); 

когнітивний (сформованість знань (інформаційно-технологічних, організаційно-

управлінських, комунікативних, правових, психологічних) та вміння застосувати їх у 

професійних умовах, розуміння сутності, змісту, цілей та завдань професійної 

діяльності; необхідних для ефективного виконання професійних завдань; обізнаність 

із методами та способами виконання професійних завдань); діяльнісний 

(сформованість професійних вмінь (інформаційно-технологічних, організаційно-

управлінських, комунікативних, правових, соціально-психологічних), володіння 

методами, способами і досвідом самостійного розв'язання професійних завдань; 

наявність уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз й самооцінку результатів 

професійної діяльності). На основі визначених критеріїв та показників 

схарактеризовано рівні сформованості професійної компетентності майбутніх 

викладачів основ технологій харчових виробництв: високий, достатній, середній та 

низький. Визначено й зреалізовано педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх викладачів основ технологій харчових виробництв у 

процесі фахової підготовки: забезпечення позитивної мотивації до оволодіння 

майбутньою професією на основі добору активних методів та інноваційних форм, 

набуття теоретичних знань з технології харчових виробництв шляхом оновлення 

змісту фахових дисциплін, оволодіння практичним досвідом майбутньої професійної 

діяльності шляхом використання інноваційних технологій у процесі фахової 

підготовки. Результати дослідження свідчать про динамічні позитивні зміни 

показників сформованості професійної компетентності майбутніх викладачів основ 

технологій харчових виробництв у процесі фахової підготовки експериментальних 

груп під впливом запропонованих нововведень. 

 

210. Гембарук, А. С.  Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної 

мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних 
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закладів І-ІІ рівнів акредитації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Гембарук 

Алла Степанівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – 20, [1] с. : 

рис. – Бібліогр.: с. 15–16 (9 назв). 
У дисертації досліджено проблему моделювання змісту навчання іноземної мови 

як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації. Визначено та обґрунтовано компоненти змісту навчання іноземної мови 

та принципи його конструювання. Проаналізовано сучасний стан організації 

навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета в означених типах 

навчальних закладів. У цьому зв'язку визначено вихідний рівень володіння іноземною 

мовою студентів першого курсу; здійснено аналіз чинної програми та підручників на 

предмет відповідності їх змісту сучасним вимогам освіти. Запропоновано 

дидактичну модель змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета 

для педагогічних навчальних закладів 1-х рівнів акредитації. Доведено та 

обґрунтовано необхідність виділення двох компонентів моделі: корективного та 

основного курсів; визначено їх зміст на основі комунікативне орієнтованого підходу. 

Відповідно до запропонованої дидактичної моделі розроблено два навчальних 

посібники з англійської мови "Англійська мова. Корективний курс" і "Комунікативний 

курс англійської мови", зміст яких апробовано шляхом дослідно-експериментальної 

роботи, у ході якої було доведено його ефективність. 

 

211. Генсіцька-Антонюк, Н. О.  Відображення гендерних особливостей 

особистості у підручниках з математичних дисциплін для 1-9 класів 

(кінець ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 

/ Генсіцька-Антонюк Наталія Олександрівна. – Рівне, 2014. – 338, [7] с. 

Генсіцька-Антонюк, Н. О.  Відображення гендерних особливостей 

особистості у підручниках з математичних дисциплін для 1-9 класів 

(кінець ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія 

педагогіки" / Н. О. Генсіцька-Антонюк. – Умань, 2014. – 20, [1] с. 
У роботі здійснено комплексну характеристику змісту підручників з 

математичних дисциплін як фактора гендерного становлення особистості, виявлено 

закономірності відображення гендерних особливостей особистості у підручниках з 

математичних дисциплін для 1-9 класів; з'ясовано провідні чинники, які сприяли 

українському підручникотворенню; обґрунтовано перспективи творчого 

використання змісту шкільних підручників досліджуваного періоду в гендерному 

становленні особистості в сучасному соціокультурному просторі. У дисертації 

уточнено категорійно-поняттєвий апарат дослідження, подальшого розвитку 

набули класифікація, систематизація та аналіз джерельної бази за групами; 

систематизація та характеристика історіографії проблеми за хронологічним та 

проблемно-тематичним підходами; положення про гендерну освіту і виховання як 

обов'язкову складову євроінтеграційного процесу реформування вітчизняної освітньої 

системи та як одну із засад повноцінного розвитку особистості; рекомендації щодо 

екстраполяції досвіду підручникотворення досліджуваного періоду в сучасну систему 

освіти України. У процесі дослідження удосконалено методику проведення гендерної 

експертизи шкільних підручників з математичних дисциплін, на підставі якої 

сформульовано висновок про те, що шкільні підручники з математики потребують 

ґрунтовного оновлення з обов'язковим урахуванням гендерного компонента. 

 

212. Герасименко, О. В.  Організаційно-педагогічні засади діяльності 

попечительських рад у навчальних закладах України (ХІХ - початок ХХ 
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століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.01 : 

захищена 19.12.17 / Герасименко Оксана Володимирівна. – Умань, 2017. – 

282 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 184–211. 

Герасименко, О. В.  Організаційно-педагогічні засади діяльності 

попечительських рад у навчальних закладах України (ХІХ - початок ХХ 

століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук 

: [cпец.] 13.00.01"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Герасименко 

Оксана Володимирівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т  імені 

Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 15–16 (15 назв). 
Окреслено історіографію проблеми, джерельну базу, уточнено ключові поняття 

дослідження. Уведено до наукового обігу невідомі та маловідомі архівні документи, 

визначено і розкрито організаційно-правову, навчальну діяльність попечительських 

рад у ХІХ столітті, діяльність тимчасової попечительської ради Київського 

навчального округу в 1917 році, окремі факти та положення, що розширюють 

уявлення про діяльність попечительських рад у навчальних закладах на території 

України в ХІХ – на початку ХХ століття. У дисертації охарактеризовано 

теоретичні засади діяльності попечительських рад у ХІХ – на початку ХХ століття, 

проаналізовано нормативно-правове забезпечення їх діяльності у освітніх закладах 

України, розкрито організацію, зміст та напрями діяльності попечительських рад у 

середніх навчальних закладах України (ХІХ – початок ХХ століття) та визначено 

перспективи використання позитивного досвіду їх функціонування у сучасних 

освітніх закладах України. З допомогою комплексу методів (загальнонаукового, 

конкретно-наукового, конструктивно-генетичного, порівняльного, історико-

системного, проблемнотематичного, хронологічного) вперше у вітчизняній історії 

педагогіки виявлено і розкрито організаційно-педагогічні засади діяльності 

попечительських рад у навчальних закладах України (ХІХ – на початку ХХ століття) 

та передумови створення інституту попечительства; уточнено сутність та зміст 

понять «попечитель», «попечитель навчального округу», «попечитель гімназії (або 

прогімназії)», «попечительства шкільні», «піклувальник», «попечительська рада», 

«організаційно-педагогічні засади діяльності попечительських рад». 

 

213. Глухов, І. Г.  Формування еколого-правової компетентності майбутнього 

вчителя у процесі валеологічної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.04 / Глухов Іван Геннадійович. – Херсон, 2013. – 215, [4] c. 

Глухов, І. Г.  Формування еколого-правової компетентності майбутнього 

вчителя у процесі валеологічної підготовки [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / І. Г. Глухов. – Умань, 2013. – 20 c. 
На основі аналізу педагогічних досліджень з’ясовано, в Україні накопичено 

позитивний педагогічний досвід у справі формування еколого-правової 

компетентності майбутнього вчителя. Водночас виявлено, що означена проблема у 

процесі валеологічної підготовки у навчально-виховному процесі вищих навчальних 

закладів потребує дослідження і результативного розв’язання. Розкрито зміст 

понять «еколого-правова компетентність майбутнього вчителя», «формування 

еколого-правової компетентності майбутнього вчителя». Уточнено компоненти 

еколого-правової компетентності майбутнього вчителя: мотиваційно-ціннісний 

когнітивно-операційний рефлексивно-оцінний та їх критерії. Схарактеризовано рівні 

сформованості еколого-правової компетентності майбутнього вчителя (високий, 

середній та низький). Розроблено та експериментально перевірено технологію 

формування еколого-правової компетентності майбутнього вчителя в процесі 
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валеологічної підготовки та визначено етапи її реалізації (підготовчий, мотиваційно-

стимулюючий, змістово-практичний, аналітико-результативний). 

 

214. Глуховцева, Е. Д.  Лексика народного быта украинских 

восточнослобожанских говоров [Текст] : автореф. дис. на соискание 

ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 "Украинский язык" 

/ Глуховцева Екатерина Дмитриевна ; Днепропетровский гос. пед. ин-т 

имени 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 

1992. – 19 с. – Библиогр.: с. 18–19. – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц.. А. 

Т. Бевзенко". 
Целью исследования есть комплексный анализ лексики народного быта 

украинских восточнослобожанских говоров на современном хронологическом срезе, 

определение динамики изучаемой лексики на протяжении последних ста лет. В 

работе решаются такие основные задачи: исследован состав и семантическая 

структура названий жилых и хозяйственных помещений, их частей, мебели, 

предметов быта; определены особенности географического размещения и 

вариативности лексики народного быта восточнослобожанских говоров и на основе 

лингвистического картографирования дополнить существующую информацию об 

ареалогии данного континуума; изучена история формирования состава и 

семантической структуры этих групп лексики; установлено причины и 

закономерности изменений лексики народного быта. Материал исследований собран 

в 104 населенных пунктах Восточной Слобожанщины и смежных говорах в 1978-1991 

гг. по специальной программе, охватывающей около 500 вопросов. 

 

215. Гнатенко, Л. А.  Староукраїнський правопис останньої чверті XІV - 

першої чверті ХVII ст. у зв'язку з проблемою другого 

південнослов'янського графіко-орфографічного впливу (букви на 

позначення голосних звуків) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Гнатенко 

Людмила Анатоліївна ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 

1997. – 28, [1] c. – Бібліогр.: с. 27 (6 назв) та в підрядкових примітках. – 

Автореферат з дарчим написом автора (3649/1). - Екслібрис: штамп 

синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. 

А. Т. Бевзенко". 
У дисертації проведено порівняльно-історичне дослідження староукраїнської 

графіко-орфографічної системи останньої чверті ХІV -першої чверті ХVІІ ст. в 

передачі голосних звуків виявило, що з останньої чверті ХІV ст. починається 

свідомий процес унормування староукраїнського графіко-орфографічного узусу який 

проходить протягом століть.  

Вивчення правопису староукраїнських пам'яток засвідчило, що другий 

південнослов'янський графіко-орфографічний вплив позначався з кінця ХІV ст. і 

тривав до ХVІІ ст. включно, проте він не зробив генералізуючий вплив на наш 

традиційний правопис.  

Дослідження показало, що до кінця ХVI - початку ХVІІ ст. в староукраїнському 

правописі склалися загальні графіко-орфорграфічні норми як спільні, так і окремі для 

конфесійного та ділового письменства. У граматиках Л. Зизанія (1596 р.) та 

М.Смотрицького (1619 р.) кодифіковано правописний узус конфесійних пам'яток 

кінця ХVI - початку ХVІІ ст., але було взято до уваги й правописну практику 

світського (ділового) письменства. 
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216. Гнатюк, О. В.  Організація навчальної діяльності учнів на початковому 

етапі систематичного вивчення фізики в загальноосвітній школі [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.02 

"Теорія і методика навчання (фізика)" / Гнатюк Оксана Володимирівна ; 

Кіровоградський ДПУ імені В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 22 с. – 

Бібліогр.: с. 18 (7 назв). 
Висвітлено питання організації навчальної діяльності учнів на початковому 

етапі вивчення фізики в загальноосвітній школі. Обгрунтовано методичну систему 

вивчення розділів "Починаємо вивчати фізику", "Будова речовини", "Світлові явища", 

в основу якої покладено структурно-функціональний підхід навчання фізики за 

програмою 12-річної школи. Обгрунтовано доцільність використання інтерактивних 

технологій навчання на початковому етапі систематичного вивчення фізики, 

з'ясовано психолого-педагогічні та методичні умови їх успішного впровадження на 

уроках фізики в основній школі. Досліджено застосування інформаційно-

комунікаційних технологій на початковому етапі вивчення фізики. Доведено, що 

найбільш ефективним використанням віртуальних дослідів є поєднання останніх з 

реальним демонстраційним експериментом. 

 

217. Годованюк, Т. Л.  Методика індивідуального навчання історії 

математики студентів педагогічних університетів [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання (математика)" / Годованюк Тетяна Леонідівна ; 

Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 

20, [1] c. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 16–18 (20 назв). 
У дисертації обґрунтовано широкі можливості для здійснення індивідуального 

вивчення історії математики (пропедевтичного і систематичного) протягом усього 

навчання в університеті. Науково обґрунтовано і розроблено концепцію 

індивідуального навчання історії математики. На основі визначених концептуальних 

засад побудовано модель індивідуального навчання в основі якої лежать взаємозв’язки 

та особливості функціонування компонентів: мікроклімат системи (студент, 

викладач, засоби навчання); професіоналізм викладача; індивідуальний стиль 

діяльності студента; створення і реалізація індивідуальної траєкторії навчання. 

Теоретично і експериментально обґрунтована система індивідуального навчання 

історії математики у педагогічних університетах та розроблено її методичне 

забезпечення. 

 

218. Голобородько, В. М.  Громадсько-просвітницька діяльність М. І. 

Пирогова в Україні (серпень 1856-квітень 1866 рр.) [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.03 "Історія 

України" / Голобородько Валентина Михайлівна ; Київський ун-т імені 

Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 23, [1] с. – Бібліогр.: в підрядкових 

примітках. 
У дисертації розглядається громадсько-просвітницька діяльність М.І. Пирогова 

в Україні у період з серпня 1856 по квітень 1866 рік. Розкритий широкий спектр 

проблем, які показують сутність громадської і політичної діяльності великого 

гуманіста в Україні, його роль у розвитку університетської, вищої медичної освіти і 

підготовці молодих вчених за кордоном. 
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219. Голуб, Н. П.  Гідрофільна флора Придніпровської височини: структура, 

антропогенна трансформація, охорона [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біологічних наук : [cпец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Голуб 

Надія Петрівна ; НАН України, Національний ботанічний сад імені М. М 

Гришка. – Київ, 2004. – 18 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–16  

(11 назв). 
Дисертаційна робота присвячена з'ясуванню видового складу, вивченню сучасного 

стану, тенденцій, напрямків антропічних змін гідрофільної флори Придніпровської 

височини, а також розробці методів її активної та пасивної охорони. Проведено 

порівняльно-структурний аналіз флори досліджуваного регіону, з'ясовано 

особливості систематичної, екологічної, біоморфологічної, географічної, ценотичної 

і господарської структури. Виділено провідні чинники антропогенного впливу та 

встановлено напрямки і тенденції змін флори. Розроблено класифікаційні схеми 

екосистем водойм і перезволожених територій. Проаналізовано сучасний стан 

охорони видів, обґрунтовано необхідність проведення системи заходів, спрямованих 

на розширення мережі природно заповідного фонду. Проведено оцінку декоративних 

властивостей видів та розроблено практичні рекомендації з використання їх в 

озелененні. 

 

220. Голубова, Г. В.  Інтегративний підхід до роботи з педагогічно 

обдарованими студентами в освітньо-виховному просторі вищого 

навчального закладу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Голубова 

Ганна Василівна. – Одеса, 2014. – 300, [7] с. 

Голубова, Г. В.  Інтегративний підхід до роботи з педагогічно 

обдарованими студентами в освітньо-виховному просторі вищого 

навчального закладу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Г. 

В. Голубова. – Умань, 2014. – 20, [1] с. 
У дисертації визначено й експериментально перевірено педагогічні умови 

формування педагогічної обдарованості студентів в освітньо-виховному просторі 

ВНЗ в контексті інтегративного підходу. Визначено компоненти педагогічної 

обдарованості студентів, критерії, показники та рівні сформованості їх 

педагогічної обдарованості. Розроблено модель формування педагогічної 

обдарованості студентів в освітньо-виховному просторі ВНЗ в контексті 

інтегративного підходу. Уточнено сутність понять "педагогічна обдарованість", 

"освітньо-виховний простір", "інтегративний підхід", "робота з педагогічно 

обдарованими студентами". Подальшого розвитку набули зміст, форми та методи 

роботи з педагогічно обдарованими студентами в освітньо-виховному просторі ВНЗ. 

 

221. Гомас, О. М.  Варіантність і синонімія в словосполученні й реченні 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Українська мова" / Гомас Оксана Михайлівна ; Нац. пед. 

ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2000. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–

17 (5 назв). – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої 

бібліотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
На матеріалі творів художньої літератури XIX - XX ст. та періодичної преси 

1994 - 1999 рр. досліджено питання синтаксичної синонімії та варіантності у 

словосполученнях та реченнях української мови. Проаналізовано синонімічні й 

варіантні синтаксичні конструкції з метою розмежування та системного опису 

понять синтаксичної синоніміки й синтаксичної варіантності. Визначено критерії 



107 
 

віднесення синтаксичної конструкції до певного типу систематизації варіантних та 

синонімічних конструкцій. 

 

222. Гонца, І. С.  Ойконімія Черкащини [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філологічних наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" 

/ Гонца Ірина Семенівна ; Київський національний ун-т імені Тараса 

Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2006. – 18, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 14–

15 (10 назв). 
У дисертації здійснюється комплексне дослідження ойконімії Черкаської 

області. Предметом аналізу є назви всіх населених пунктів та об'єктів, що мали 

статус поселення (1 832 денотати), зафіксовані протягом ХІ - ХХІ ст. в актах, 

літописах, списках, довідниках, на картах тощо. В основу характеристики 

фактичного ойконімійного матеріалу Черкащини покладено дериваційний принцип. У 

роботі розглянуто питання колонізації краю, теоретичні засади вивчення 

найменувань у вітчизняних і зарубіжних студіях, проаналізовано відонімні та 

відапелятивні назви поселень за словотворчими типами. Визначено домінантні 

моделі досліджуваної території та з'ясовано особливості їх творення. Водночас 

прокоментовано зв'язки вказаних номінацій із твірними основами власних назв 

поселень, окреслено мотиваційні відношення, які виникали між денотатом та 

ойконімом у момент назвотворення, встановлено вплив екстралінгвальних факторів 

на процес формування ойконімійної системи Черкащини. Звернено увагу на 

стратиграфію аналізованого матеріалу та його хронологічні нашарування. 

Дисертаційне дослідження супроводжує словник ойконімів регіону, де подано 

історико-етимологічні відомості про населені пункти та їхні твірні етимони. 

 

223. Гончар, Г. І.  Організаційно-методичні умови формування мотивації 

студентів інститутів фізичної культури до професійно-прикладної 

фізичної підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фізичного виховання і спорту : [cпец.] 24.00.02 "Фізична 

культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гончар Галина 

Іванівна ; МОН України, Дніпропетровський держ. ін-т фізичної культури 

і спорту. – Дніпропетровськ, 2013. – 19, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 

(6 назв). 
У дисертації висвітлено динаміку мотиваційних пріоритетів студентів до 

професійно-прикладної фізичної підготовки від І до IV курсу, їх трансформацію в 

процесі навчання, що призводить до зниження практичної, теоретичної та 

функціональної підготовленості студентів. Зазначено, що критичним періодом 

зниження мотивації студентів до навчання є III курс; в цей період починає 

виявлятися байдужість до навчальної діяльності, знижується інтерес до занять 

спортом, відзначено зниження емоційного фону, виникнення почуттів невпевненості 

в правильності своїх вчинків і тривоги. Визначено структурну основу мотивації до 

навчання і підвищення професійно-прикладної фізичної підготовленості студентів, 

якою є: інтерес до професійної діяльності, мотивація успіху і досягнень, схильність 

до професійної діяльності, ціннісні орієнтації, психічний стан, самопочуття і 

функціональний стан (біологічний вік). Розкрито організаційно-педагогічні умови 

навчально-виховного процесу, які сприяють підтримці стійкої мотивації до 

оволодіння професійно-прикладною підготовкою студентів спеціальності "Фізичне 

виховання", які реалізуються через систему заходів, орієнтованих на професіограму 

фахівця з фізичного виховання, активізацію творчої діяльності під час засвоєння 

профільних теоретичних дисциплін та активізацію практичної діяльності з 

підвищення спортивної майстерності. Розроблено організаційно-методичні умови 
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формування та підтримки мотивації студентів до оволодіння предметно-змістовою 

та практичною діяльністю фахівців із фізичного виховання. 

 

224. Гончарук, М. В.  Педагогічні умови формування інтегрованого 

освітнього середовища в початковій школі східних земель Німеччини 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : захищена 02.10.18 / Гончарук 

Марина Володимирівна. – Умань, 2018. – 307 c. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 

221–248 та в тексті. 

Гончарук, М. В.  Педагогічні умови формування інтегрованого 

освітнього середовища в початковій школі східних земель Німеччини 

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

13.00.01"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Гончарук Марина 

Володимирівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2018. – 22, [1] c. – Бібліогр.: с. 19–20 (14 назв). 
У дисертації на основі маловідомих в Україні джерел і перекладів наукової та 

навчально-методичної літератури, опублікованої в Німеччині, здійснено системний і 

комплексний аналіз педагогічних умов формування інтегрованого освітнього 

середовища східних земель Німеччини (з 1945 до 2016 рр.). Уточнено сутність і 

функції інтегрованого освітнього середовища в початковій школі. Схарактеризовано 

історично-педагогічні передумови формування інтегрованого освітнього середовища 

в початковій школі східних земель Німеччини. Визначено рівень сформованості 

інтегрованого освітнього середовища в початковій школі східних земель Німеччини 

та України. Встановлено критерії та показники інтегрованого освітнього 

середовища початкової школи в німецьких початкових школах та в українських. 

Підготовлено методичні рекомендації щодо формування інтегрованого освітнього 

середовища початкової школи в Україні з урахуванням виявлених тенденцій у 

початковій школі Німеччини. Розроблено та підготовлено інтегровані навчальні 

програми для початкової школи. 

 

225. Гончарук, О. В.  Формування самосвідомості учнів початкової школи у 

процесі навчання інтегрованих предметів [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / О. В. Гончарук. – Миколаїв, 2010. – 20, [1] с. 
У дисертаційній роботі досліджена проблема змісту та педагогічних умов 

формування самосвідомості учнів початкової школи у процесі вивчення ними 

інтегрованих предметів.  

На основі аналізу теоретичних джерел розкрито філософські й психолого-

педагогічні аспекти проблеми; охарактеризовано вікові та психологічні особливості 

розвитку молодшого школяра; визначено компоненти, критерії, показники і виявлено 

рівні сформованості самосвідомості учнів початкової школи. 

 

226. Гора, Т. В.  Формування умінь педагогічного спілкування засобами 

інтерактивного тренінгу в системі "педагог-старшокласники" [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гора Тетяна Володимирівна. – Київ, 

2012. – 196, [11] c. 

Гора, Т. В.  Формування умінь педагогічного спілкування засобами 

інтерактивного тренінгу в системі "педагог-старшокласники" [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 
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"Теорія і методика виховання" / Т. В. Гора. – Умань, 2012. –  

20, [1] c. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що полягає в обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов формування умінь педагогічного 

спілкування засобами інтерактивного тренінгу в системі "педагог-старшокласники" 

(урахування вікових особливостей спілкування старшокласників; удосконалення 

змісту науково-методичної підготовки класних керівників; систематичне 

застосування інтерактивних тренінгів у підготовці вчителів та у процесі виховної 

роботи зі старшокласниками).  

Розроблено модель формування у класних керівників умінь педагогічного 

спілкування з учнями старших класів засобами інтерактивного тренінгу.    

Виокремлено уміння педагогічного спілкування учителів-класних керівників із 

старшокласниками, критерії, показники та рівні сформованості умінь педагогічного 

спілкування у системі "педагог-старшокласники". Уточнено тлумачення понять 

"педагогічне спілкування" та "інтерактивний тренінг". 

 

227. Горват, М. В.  Виховання толерантності у молодших школярів в умовах 

інтерактивного педагогічного спілкування [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / М. В. Горват. – Умань, 2014. – 19, [1] с. 
Здійснено теоретичне узагальнення проблеми виховання толерантності у 

молодших школярів за умов інтерактивного педагогічного спілкування. Проведено 

ретроспективний аналіз проблеми та з'ясовано сучасний стан проблеми в 

педагогічній освіті. Обгрунтовано теоретичні засади виховання толерантності у 

таких дітей за зазначених умов. Сформовано сутність понять "інтерактивне 

педагогічне спілкування", "виховання толерантності у молодших школярів в умовах 

інтерактивного педагогічного спілкування". Уточнено сутність понять 

"толерантність молодшого школяра", "виховання толерантності молодшого 

школяра". Виокремлено педагогічні умови виховання толерантності у цих дітей за 

умов інтерактивного педагогічного спілкування. Розроблено модель виховання 

толерантності у молодших школярів за умов інтерактивного педагогічного 

спілкування. 

 

228. Гордаш, А. М.  Формування основ художньої майстерності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 13.06.2020 / Гордаш Андрій 

Миколайович. – Умань, 2020. – 320 с. : іл.,, рис., табл. – Бібліогр.: с. 224–

254. 

Гордаш, А. М.  Формування основ художньої майстерності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки [Текст] : 

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

"Теорія і методика професійної освіти" / Гордаш Андрій Миколайович ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 

2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (14 назв). 
Дисертація містить результати розв’язання проблеми формування основ 

художньої майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі 

фахової підготовки. З’ясовано актуальність і ступінь розробленості проблеми, 

розкрито сутність ключових понять і теоретичні основи дослідження. Визначено 

компоненти, критерії і показники основ художньої майстерності та 
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схарактеризовано й діагностовано рівні їх сформованості. Розроблено й апробовано 

модель, що охоплює нормативно-цільовий, методологічний, процесуальний, 

організаційно-методичний і результативний блоки. Обґрунтовано й 

експериментально перевірено педагогічні умови формування основ художньої 

майстерності: сприяння засвоєнню студентами цінностей художньої майстерності 

шляхом виховання стійкої потреби у цілеспрямованому художньому вишколі та 

стимулювання бажання стати справжнім художником-майстром; арт-педагогічний 

супровід фахової підготовки майбутніх художників-педагогів із використанням 

традиційних та інноваційних методів навчання образотворчого мистецтва; 

рефлексія художності студентських навчально-творчих робіт на засадах 

ситуативної та іміджевої самопрезентації. 

 

229. Гордієнко, Г. М.  Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в 

УРСР (1941-1950 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : cпец. 07.00.01 "Історія України" / Гордієнко Галина 

Миколаївна ; Київсьний НУ імені Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 18 с. – 

Бібліогр.: с. 14–15 (16 назв) та в підрядкових прим. 
Дисертація присвячена дослідженню системи соціального забезпечення інвалідів 

Вітчизняної війни в період війни і в першу післявоєнну п’ятирічку. Спираючись на 

широку джерельну базу, авторка проаналізувала систему заходів держави з 

соціального захисту інвалідів-фронтовиків, головним з яких було працевлаштування. 

В дослідженні виявлено причини змін у ставленні партійно-урядового керівництва 

УРСР до покалічених військових, які відбулися восени 1946 р. Показано результати і 

ефективність здійснюваної державними структурами опіки над інвалідами-

фронтовиками. 

 

230. Городецька, В. А.  Структура односкладного речення української мови (у 

порівнянні з російською) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філологічних наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Городецька 

Вероніка Анатоліївна ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1997. – 

16, [1] c. – Бібліогр.: с. 14–15 та в підряд. приміт. – Екслібрис: штамп 

синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. 

А. Т. Бевзенко". 
Дисертацію присвячено актуальній проблемі дослідження структури 

односкладного речення сучасної української мови. Встановлено, що в синтаксичній 

системі української мови існує шість типів односкладних синтаксичних конструкцій. 

Специфічною рисою українського синтаксису є речення із предикативним центром, 

вираженим формами на -но, -то. Виявлено особливості будови та семантики 

односкладних конструкцій сучасної української материкової мови, української мови 

діаспори та мови українського фольклору. З’ясовано синтаксичну синоніміку 

досліджуваних речень на основі зіставлення міжмовних модифікацій односкладних 

синтаксичних конструкцій. 

 

231. Горохівський, П. І.  Формування національної самосвідомості учнів 7-9 

класів на уроках історії України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання 

історії" / Горохівський Петро Іванович ; Національний педагогічний ун-т 

імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (9 

назв). 
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У дисертаційному дослідженні обґрунтовано необхідність удосконалення 

ефективності національного виховання; визначено зміст і структуру поняття 

„національна самосвідомість”; розглянуто філософський, психолого-педагогічний 

аспекти формування національної самосвідомості; з’ясовано роль уроків історії 

України у формуванні історичної самосвідомості учнів, які є однією з найважливіших 

складових національної самосвідомості учнів, неодмінною умовою її розвитку. У 

роботі розроблено технології формування національної самосвідомості учнів на 

уроках історії України, визначено шляхи їх реалізації у навчально-виховному процесі 

загальноосвітніх шкіл. Відображено процес і реалізацію експериментального 

дослідження. Підсумки експерименту дозволяють констатувати позитивний ефект 

від запровадження пропонованих технологій. 

 

232. Горяной, В. Д.  Субстантивные словосочетания с предлогами в 

современном украинском языке [Текст] : автореф. дис. на соискание 

ученой степени канд. филологических наук : спец. 10.02.02 "Языки 

народов СССР (украинский язык)" / Горяной В. Д. ; М-во высшего и 

среднего специального образования УССР, Харьковский ордена 

Трудового Красного Знамени государсвенный ун-т имени А. М. 

Горького. – Харків, 1967. – 19, [1] с. – Библиогр.: в подстрочных 

примечаниях. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной 

библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У диссертации исследуются проблемы словосочетания в современном 

синтаксисе как в советском так и в зарубежном языкознании. В украинском языке 

все эти вопросы пока что изучены не достаточно и потому слишком обобщено 

изложены  в общих курсах синтаксиса украинского литературного языка.     

Изучения этих словосочетаний представляет большой научный интерес. Кроме 

того, в предложных конструкциях, как известно, ярко проявляется национальная 

специфика языка и очень развита синтаксическая синонимика.  

Все эти факторы и обусловили выбор темы диссертации и ее научную и 

практическую актуальность.  

В качестве основных источников в диссертации использованы произведения 

различных функциональных стилей и жанров украинской художественной 

литературе от И. П. Котляревского до наших дней, газеты, отдельные сборники 

официальных документов, справочники, статьи из энциклопедии и других пособий 

научной и публицистической литературы. 

 

233. Грабовська, С. Л.  Видовий склад і екологічні особливості хижих кліщів-

фітосеїд (parasitiformes, phytoseiidae) в рослинних асоціаціях 

урбоекосистем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біологічних наук : [cпец.] 03.00.08 "Зоологія" / Грабовська Світлана 

Леонідівна ; НАН України, Ін-т зології імені І. І. Шмальгаузена. – Київ, 

2016. – 23, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 20–21 (10 назв). 
Дисертація присвячена дослідженню основних закономірностей формування 

видових угрупувань хижих кліщів родини Phytoseiidae зелених насаджень мегаполісу 

(на прикладі міста Києва), середніх (Умань) та малих міст (Бровари, Васильків) 

Лісостепової зони України. Встановлено, що на міській рослинності мешкає 20 видів 

10 родів фітосеїд. З’ясовано ступінь подібності досліджених локальних списків 

кліщів. Визначено екологічні характеристики видів та комплексів кліщів-фітосеїд у 

міських рослинних асоціаціях. У досліджених містах вид Euseius finlandicus є фоновим 

за чисельністю і частотою трапляння. Як загально розповсюджений та пластичний 

вид, E. finlandicus не виявляє помітної вибірковості при заселенні рослин різного типу 
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рослинності в асоціаціях урбоекосистем. Під час дослідження було встановлено, що 

вид Amblyseius andersoni внаслідок виявленої підвищеної чутливості до тиску 

урбанізованого середовища може бути застосований як індикатор ступеня 

урбанізації міста. 

 

234. Гребінь, Л. О.  Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого 

будинку в системі освіти України (20-ті - середина 30-х років ХХ ст.) 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гребінь Лілія Олегівна. – 

Умань, 2014. – 295, [3] с. 

Гребінь, Л. О.  Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого 

будинку в системі освіти України (20-ті - середина 30-х років ХХ ст.) 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Л. О. Гребінь. – 

Умань, 2014. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у виявленні та розкритті 

організаційно-педагогічних засад діяльності дитячого будинку в системі освіти 

України у 20-х – середині 30-х років ХХ ст., що охоплюють: нормативно-правове 

забезпечення, особливості організації навчального процесу, основні взаємозалежні 

напрями виховання. Удосконалено наукові знання про нормативно-правове 

забезпечення діяльності дитячого будинку в системі освіти України у досліджуваний 

період; уточнено періодизацію розвитку дитячого будинку в системі освіти України 

у 20-х – середині 30-х років ХХ ст. Подальшого розвитку набуло висвітлення ролі 

громадської та приватної ініціативи та педагогічної думки в розвитку дитячого 

будинку як ефективної форми соціального виховання в Україні у досліджуваний 

період. До наукового обігу введено маловідомі та невідомі архівні документи, 

історичні факти, пов’язані з історією діяльності дитячого будинку в системі освіти 

України у 20-х – середині 30-х років ХХ ст. 

 

235. Григоренко, Т. В.  Етнографічна лексика і фразеологія у складі 

української літературної мови [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філологічних наук : cпец. 10.02.01 "Українська мова" 

/ Григоренко Тетяна Володимирівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (5 назв). 
У дисертації окреслено максимальне коло етнографічних мовних одиниць; 

проведено системно-структурний аналіз цього матеріалу з огляду на внутрішню 

форму номінативних одиниць, які розглядаються не тільки на денотативному, а й на 

концептуальному рівні. При цьому виходимо з того, що внутрішня форма слова є 

„ідейним стрижнем”, „знаком значення”, який пронизує всі лексико-семантичні 

групи найменувань, незалежно від їхньої предметно-смислової віднесеності та 

ареальної закріпленості. З'ясовуємо також параметри культурної семантики та 

основні принципи парадигматики і функціонування етнографічної лексики. Загальні 

теоретичні висновки дисертації дають можливість усебічно осмислити роль і місце 

етнокультурного компонента в семантиці слова, з’ясувати глибинні конотації 

мовних одиниць та їх „вертикальний контекст”. Тим самим теоретичне значення 

дослідження полягає в опрацюванні загальної проблеми взаємозв’язку мови і культури 

на прикладі окремої тематичної групи лексем і фразем; у визначенні специфіки назв 

артефактів та своєрідності функціонування групи номенів, об’єднаних на основі 

процесуально-естетичної функції; у виявленні можливих шляхів дослідження 

фрагмента мовної картини світу етносу як взаємодії співвіднесених з різними 
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формами свідомості людини мовних одиниць, що належать до різних 

мовнокультурних парадигм. 

 

236. Гриньова, Н. В.  Проективно-тестові та психоаналітичні підходи до 

використання малюнку в діагностико-корекційному процесі [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : [cпец.] 

19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Гриньова Наталія 

Вячеславівна ; МОН України, Харківський нац. ун-т імені В. Н. 

Каразіна. – Харків, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13–15 (18 назв). 
Дисертація присвячена порівнянню діагностико-корекційних можливостей 

проективно-тестового та психоаналітичного підходів до аналізу візуального 

матеріалу. Дослідження охоплює результати структурно-семантичного аналізу 

емпіричного матеріалу глибинної психокорекції за методом АСПН (активне 

соціально-психологічне навчання) та використання проективних методик з метою 

діагностики та корекції психіки суб'єкта. Установлено відмінності проективно-

тестового та психоаналітичного підходів до аналізу малюнку за такими 

параметрами: спрямованість підходів; інформація про респондента; тематика 

малюнків; інструкції; техніка виконання малюнку; характер діагностики та корекції; 

побудова діагностичних висновків; діалогічна взаємодія; інтерпретації. Розроблено 

рекомендації практичним психологам, які зорієнтовані на оптимізацію  глибинно-

психологічного пізнання у форматі психодинамічного підходу. 

 

237. Грицай, Н. Б. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи 

у позакласній роботі [Текст] : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступення кандидата педагогічних наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання (біологія)" / Грицай Наталія Богданівна ; 

НПУ імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 20 с.  
У дисертації досліджена проблема активізації пізнавальної діяльності учнів 

основної школи з біології шляхом застосування ефективних форм і видів позакласної 

роботи з предмета, а також вдосконалення методичної підготовки вчителів до їх 

проведення. Визначено рівні сформованості пізнавальних дій та рівні розвитку 

пізнавальної активності учнів у позакласній роботі з біології. Науково обґрунтовано 

та експериментально доведено ефективність проведення тижнів і декад біології, 

екскурсій у природу, гурткових занять та індивідуальної роботи в експериментальній 

„Школі юного біолога” з використанням особистісно орієнтованого підходу до 

активізації пізнавальної діяльності школярів, впровадження курсу „Методика 

позакласної роботи з біології” для вдосконалення підготовки студентів-біологів до 

організації позакласної діяльності учнів. Основні результати дослідження 

впроваджені в навчальний процес загальноосвітніх шкіл. Розроблено методичні 

рекомендації для студентів і вчителів для організації позакласної роботи з біології, 

спрямованої на активізацію пізнавальної діяльності учнів основної школи. 

 

238. Гришаенко, Н. И.  Народный вожак как новый социально-

психологический тип личности в художественной прозе Ивана Франко 

[Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук: 

спец. 10.01.08 "Литература народов СССР (украинская)" / Гришаенко 

Надежда Ивановна ; Киевский ГПИ имени А. М. Горького. – Киев, 

1988. – 19, [1] c. – Экслибрис: Печать синего цвета владельца личной б-ки 

"Б-ка проф. С. П. Бевзенка и доц. А. Т. Бевзенко". 
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Учитывая опыт среди предшественников, не повторяя аксиоматических 

положений франковедения,  в диссертации исследуются социально-психологические и 

художественные аспекты концепции личности  в прозе Франко. Для ее достижения 

представляется необходимым решить следующие задачи: выделить основные этапы 

создания образа народного вожака как социально-психологической личности в прозе 

Франко;  на основе диахронного анализа соответствующих произведений Франко 

раскрываются особенности личности крестьянина, рабочего, интеллигента ; 

прослеживается эволюция социальных типов личности в прозе Франко как 

художественного эквивалента исторически обусловленных типов личности, 

характерных для определенной эпохи; показывается многообразие идейно-

художественного воплощения концепции личности в прозе Франко, раскрывается 

своеобразие реалистических форм обобщения. В диссертации раскрывается 

новаторство Франко в создании новых типов личности крестьянина, рабочего, 

интеллигента в контексте украинской, русской и западноевропейской литературы на 

рубеже двух эпох. Роль Франко в развитии украинского художественного слова, в 

обогащении духовности народа велика, поэтому исследование его творчества 

остается актуальным и практически неисчерпаемым. "Хочется, - призывает Д. 

Павлычко, - чтобы прежде всего наши писатели усвоили на новом уровне Франко, а 

франковедение чтобы вышло на новый рубеж, который должен отличаться 

обобщающими работами, что базируются ныне на доступном материале,  

направлением в современную идеологическую и художественную жизнь нашей 

страны". 

 

239. Грітченко, І. А.  Формування практично-діяльнісної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами інтернет-технологій [Текст] : 

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

"Теорія і методика професійної освіти" / Грітченко Ірина Анатоліївна ; 

МОН України, Хмельницький НУ. – Хмельницький, 2015. – 20, [1] с. : 

табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв). 
У ході дослідження здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення актуальної проблеми формування практично-діяльнісної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами Інтернет-технологій у вищому 

навчальному закладі. Уточнено зміст ключових понять дослідження, розкрито 

сутність феномену «практично-діяльнісна компетентність майбутніх учителів 

іноземної мови», класифіковано та визначено особливості застосування засобів 

Інтернет-технологій у процесі формування практично-діяльнісної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови. Змодельовано процес професійної підготовки 

майбутніх учителів іноземної мови з формування практично-діяльнісної 

компетентності засобами Інтернет-технологій. Теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено організаційно-педагогiчнi умови формування 

практично-діяльнісної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами 

Інтернет-технологій у межах змодельованого процесу професійної підготовки 

(удосконалення навчально-методичного забезпечення професійної підготовки 

майбутніх учителів іноземної мови у вищому навчальному закладі, використання 

Інтернет-технологій, інтегрованих в електронну освіту; створення освітньо-

креативного середовища із залученням майбутніх фахівців до навчально-

дослідницької діяльності). 

 

240. Грітченко, Т. Я.  Формування професійно-мовного стилю спілкування 

майбутнього вчителя початкової школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Грітченко Тетяна Яківна. – Умань, 2012. – 261 c. 
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Грітченко, Т. Я.  Формування професійно-мовного стилю спілкування 

майбутнього вчителя початкової школи [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти"/ Грітченко Тетяна Яківна. – Умань, 2012. – 20, [1] c. : 

табл., рис. – Бібліогр.: с. 15–17 (17 назв). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновані шляхи 

вирішення проблеми формування професiйно-мовного стилю спiлкування майбутнього 

вчителя початкової школи у вищому педагогічному навчальному закладі. Розроблено 

та апробовано модель формування професiйно-мовного стилю спiлкування майбутнiх 

учителiв початкової школи (мета; змістове забезпечення; педагогічні умови; методи, 

принципи, засоби та організаційні форми навчання; етапи реалізації; критеріальні 

компоненти; результат). Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови реалізації моделі формування професiйно-мовного стилю 

спiлкування майбутнього вчителя початкової школи (стимулювання позитивної 

мотивації, тобто усвідомлення майбутнім учителем початкової школи потреби у 

формуванні зазначеної фахової якості; удосконалення змісту професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи шляхом уведення спецкурсу «Основи 

професійно-мовного стилю спілкування вчителя початкової школи», програм 

педагогічних практик; педагогічно обґрунтованого застосування технології 

інтерактивного навчання з метою організації колективної комунікативної діяльності 

на заняттях у вищому педагогічному навчальному закладі). 

 

241. Гудманян, А. Г.  Фонографическая адаптация заимствованных 

антропонимов [Текст] : (на материале английского и украинского языков) 

: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филолог. наук : [спец.] 

10.02.19 "Теория языкознания" / Гудманян Артур Грантович ; Киевский 

ун-т имени Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 17, [1] c : рис. – Библиогр.: 

с. 16–17 (12 названий) и в подстрочных примечаниях. – Экслибрис: 

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

доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена одному из важнейших вопросов теоретической 

прикладной ономастики: исследованию принципов передачи заимствованных фамилий 

языком-реципиентом. Несмотря на то, что значительная часть англоязычных 

алтродонимов проникала в украинский язык через русский, следуот отметить, что в 

последнее время, особенно после принятия Закона "О языках в Украинской ССР" и 

провозглашения Акта Независимости Украины, неуклонно растет и 

непосредственный обмен между Украиной и странами английского языка. 

Актуальность проблемы обусловлена, правде всего, отсутствием специальных 

работ, посвященных наследованию процесса адаптации английских собственных 

имен, в частности, английских антропонимов в украинском языке, постоянно 

растущим количеством переводной литературы и конкретными требованиями 

переводческой практики. 

 

242. Гуйванюк, Н. В.  Средства выражения притяжательности в украинском 

литературном языке [Текст] : (на материале произведений писателей ХІХ-

ХХ в.в.) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филолог. наук 

: спец. 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский язык)" / Гуйванюк 

Нина Васильевна ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР, 

Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород,  1977. – 24 с. : ил. – Библиогр.: в 
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подстроч. примечаниях. – Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертационном исследовании анализируются средства выражения 

притяжательности современного украинского литературного языка (на материале 

произведений писателей ХIХ -ХХ вв.).  

Основная цель работы - проследить в диахроническом плане развития категории 

посессивности современного украинского языка в сравнении с периодом 

староукраинского языка, а также параллельном функционирования этой категории в 

других славянских языках, выявить особенности употребления притяжательных 

конструкций на синхронном срезе ХIХ - ХХ вв. Для решения поставленых в 

диссертации задач использованы определенные методы и способы  лингвистического 

исследования. В качестве материала исследования использовано 101386 

синтаксических /притягательных/ конструкций, излеченных из произведений 50 

украинских писателей ХIХ в. -60-70 гг. ХIХ в. методом сплошной выборки, начиная от 

И. П. Котляревского. 

Проанализировано  произведения классиков украинской литературы ХIХ века и 

выдающихся мастеров слова советского периода. 

 

243. Гулько, Г. О.  Психологічні чинники актуалізації особистісних 

властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : [cпец.] 

19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" / Гулько Ганна 

Олександрівна ; МОН України, Київський нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка. – Київ, 2017. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 15–17 (19 назв). 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню взаємозв'язку мотивації 

досягнення, тривоги та тривожності. Встановлено, що в ситуації досягнення в 

особистості актуалізуються особистісні властивості тривожного спектру, 

уточнено зміст цього поняття. Представлено авторську методику дослідження 

форми мотивації досягнення. Запропоновано авторський конструкт "комплекс 

досягнення" та розкрито його структуру, яка містить: ситуацію досягнення, 

гомогенність групи за рівнем здібностей, високі рівні мотивації досягнення, 

тривожності, емоційну нестійкість. Констатовано, що компоненти комплексу 

досягнення мають ознаки диспозиційності. До психологічних чинників актуалізації 

особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення належать: 

незадоволені потреби у безпеці та саморозвитку, тривожний та інфантильний типи 

особистості, такі особистісні риси як нерішучість, консерватизм, високий рівень 

допитливості у структурі креативності, тенденція до уникнення невдачі, 

індивідуальна форма мотивації досягнення, низький рівень домагань щодо здоров'я та 

завищений рівень домагань щодо практичного аспекту власної діяльності, 

упереджуючий чи контролюючий стилі виховання у батьківській сім'ї. 

 

244. Гумовская, В. В.  Семантико-синтаксическая структура предложений с 

глаголами мысли в современном украинском языке [Текст] : автореф. дис. 

на соискание ученой степени канд. филологических наук : [cпец.] 10.02.02 

"Языки народов СССР (украинский язык)" / Гумовская Валентина 

Владимировна ; Киевский государственный пед. ин-т имени А. М. 

Горького. – Киев, 1988. – 22, [1] с. – Библиогр.: с. 22 (3 названия) и в 

подстрочных примечаниях. – Экслибрис: штамп синего цвета владельца 

личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
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Реферируемая работа посвящена исследованию семантико-синтаксической 

структуры предложений с глагольными предикатами со значением мыслительной 

деятельности в современном украинском языке. 

Диссертация посвящена рассмотрению основных теоретических положений, 

лежащих в основе исследования. В ней определен структурный минимум 

предложения, освещена проблема семантического анализа предложения и пути ее 

решения в свете существующих синтаксических концепций, а также обоснованы 

принципы выделения лексико-семантической группы глаголов вдели и определен ее 

состав. 

 

245. Гурбанська, А. І.  Творчість Віктора Близнеця у контексті української 

прози 60-70-х років ХХ століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.01.02 "Українська література" 

/ Гурбанська А. І. ; Український державний педагогічний ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ, 1994. – 22 с. – Екслібрис: штамп синього кольору 

власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В дисертації досліджується художня спадщина Віктора Близнеця в усьому 

жанровому різноманітті та індивідуальному розвитку. Встановлено, що творчість 

письменника - культурно-національний феномен з чітко вираженими ознаками 

європеїзму. Матеріали дисертації можуть бути використані при викладанні 

вузівського курсу історії української літератури. 

 

246. Гуріненко, І. Ю.  Педагогічні умови застосування засобів мас-медіа у 

професійній підготовці майбутніх державних інспекторів з пожежної 

безпеки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуріненко Інна 

Юріївна. – Черкаси, 2012. – 282, [4] c. 

Гуріненко, І. Ю.  Педагогічні умови застосування засобів мас-медіа у 

професійній підготовці майбутніх державних інспекторів з пожежної 

безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / І. Ю. Гуріненко. – 

Умань, 2012. – 20, [1] c. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що полягає в обгрунтуванні, розробці й 

експериментальній перевірці педагогічних умов застосування засобів мас-медіа у 

професійній підготовці майбутніх державних інспекторів з пожежної безпеки. 

Обгрунтовано педагогічні умови застосування засобів мас-медіа у професійній 

підготовці майбутніх державних інспекторів з пожежної безпеки: удосконалення 

змісту теоретичної та практичної підготовки майбутніх державних інспекторів з 

пожежної безпеки шляхом запровадження курсу "Медіа-культура та масово-

роз'яснювальна робота", дотримання принципів наочності та міжпредметних 

зв'язків, активізацію навчальної діяльності курсантів на основі застосування 

інноваційних технологій, форм і методів навчання. Уточнено сутність понять 

"медіакомпетентність майбутніх державних інспекторів з пожежної безпеки", 

"масово-роз'яснювальна робота", "засоби мас-медіа" як потенційні навчальні засоби, 

мета, завдання та методи використання яких характеризуються варіативністю 

залежно від кожного конкретного випадку їх використання. 

 

247. Гуртовенко, Н. В.  Психологічні умови формування готовності 

майбутніх педагогів до професійної самореалізації [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : [cпец.] 19.00.07 
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"Педагогічна та вікова психологія" / Гуртовенко Наталія Вікторівна ; 

Державна прикордонна служба України, Нац. академія Держ. 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – 

Хмельницький, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (9 назв). 
У дисертації на основі теоретичного аналізу стану дослідженості феномену 

самореалізації особистості як міждисциплінарної наукової категорії 

операціоналізовано поняття «готовність до професійної самореалізації у майбутніх 

педагогів» та розкрито його психологічний дискурс. Визначено критерії оцінки, 

показники та рівні сформованості готовності до професійної самореалізації у 

майбутніх педагогів в процесі навчання. Обгрунтовано та розроблено психолого-

педагогічну модель формування готовності майбутніх педагогів до професійної 

самореалізації, а також авторську програму формування готовності до професійної 

самореалізації у майбутніх педагогів, експериментально перевірено ефективність 

останньої. 

 

248. Гусак, В. А.  Методика розвитку рухової пам'яті у процесі 

інструментальної підготовки майбутнього вчителя музики [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.02 

"Теорія та методика музичного навчання" / Гусак Владислав 

Анатолійович ; Національний педагогічний ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ, 2011. – 22, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 18–19 

(10 назв). 
У дисертаційному дослідженні розглянуто проблему розвитку рухової пам'яті 

майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки. Висвітлено 

специфіку матеріальних основ феномену "рухова пам'ять", розкрито сутність і 

зміст даного поняття, науково обгрунтовано характеристики проявів рухової 

пам'яті, визначено її основні функції у процесі інструментальної підготовки 

майбутнього вчителя музики. У дисертації розроблено та експериментально 

перевірено методичну модель розвитку рухової пам'яті майбутнього вчителя музики 

та технологію її реалізації у вищій школі на підставі поетапної практичної апробації 

визначених педагогічних умов. Результативність дослідно-експериментальної роботи 

підтверджується методами математичної статистики, що доводить дієвість й 

ефективність запропонованої поетапної методики впровадження методичної моделі 

розвитку рухової пам'яті майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної 

підготовки. Набула подальшого розвитку теорія та методика рухової мнемічної 

активності студентів музичних факультетів ВНЗ педагогічної освіти в процесі 

фахової підготовки. 

 

249. Гут, Н. В.  Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на 

матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 

"Українська мова" / Гут Наталя Василівна ; Київський нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 

16–17 (6 назв). 
Дисертацію присвячено аналізу слів автора при прямій мові як структурного і 

образно-композиційного складника системи художнього тексту. У роботі 

обгрунтовано взаємозв'язок тексту та ідіостилю з урахуванням функцій вводів як 

важливих засобів реалізації інтенцій автора в художньому творі. Під словами 

автора розуміємо синтаксично незалежний компонент конструкції з прямою мовою, 

який становить окреме речення і вводить пряму мову, вказувати на власне акт 
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мовлення, особу, якій воно належить, характер висловлювання та обставини, за яких 

воно відбувалося. Уперше запропоновано семантичну класифікацію домінантних 

лексичних одиниць, які вводять репліки прямої мови у прозових творах Григорія та 

Григора Тютюнників, з'ясовано основні характеристики кожної групи, а також 

засоби інтенсифікації дієслівних вводів при прямій мові. Здійснено спробу 

охарактеризувати особливості авторського художнього творення шляхом 

порівняння лексико-стилістичного функціонування слів автора в ідіостилях Григорія 

та Григора Тютюнників. 

 

250. Гуцуляк, Л. І.  Взаємодія педагогів, батьків і громади в соціально-

освітньому середовищі початкової школи у Сполучених Штатах Америки 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.05 : захищена 

28.03.18 / Гуцуляк Лідія Іллівна. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 

286 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 203–220 та в тексті. 

         Гуцуляк, Л. І.  Взаємодія педагогів, батьків і громади в соціально-

освітньому середовищі початкової школи у Сполучених Штатах Америки 

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

13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Гуцуляк Лідія Іллівна ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 

20, [1] с. – Бібліогр.: с. 18–19 (12 назв). 
      Дисертацію присвячено актуальній темі взаємодії педагогів, батьків і громади в 

соціально-освітньому середовищі початкової школи у Сполучених Штатах Америки. 

На основі аналізу науково-педагогічної літератури розкрито зміст, форми, методи 

та вивчено генезу цієї взаємодії; уточнено сутність поняття "взаємодія педагогів, 

батьків і громади в соціально-освітньому середовищі початкової школи". 

Проаналізовано чинне законодавство США щодо взаємодії педагогів, батьків та 

громади, з'ясовано, що система освіти у Сполучених Штатах Америки вважається 

однією з найбільш прогресивних освітніх систем світу, структура початкової освіти 

в США має свої особливості і відрізняється тривалістю навчання.  

      Розроблено рекомендації щодо використання кращого американського досвіду 

взаємодії педагогів, батьків і громади в соціально-освітньому середовищі початкової 

школи для використання в Україні. 

 

251. Давиденко, М. О.  Частки української мови з погляду їх складу, функції 

та семантики [Текст] : автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. 

філолог. наук : cпец. 10.02.02 "Українська мова" / Давиденко Микола 

Олександрович ; Київський ДПУ імені П. Драгоманова. – Київ, 1993. – 

17 с. : табл. – Бібліогр.: в підряд. примітках. – Екслібрис: штамп синього 

кольору власника особистої бібліотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і 

доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації узагальнено фрагментарні, розрізнені дослідження часток у 

комплексну розробку, описано цей розряд слів з діалектикою становлення в мові й 

мовленні й охарактеризовано його структуру, зміст і функції. 

Здійснено цілісну і комплексну характеристику часток української мови, 

теоретично узагальнено дотеперішні праці про частки як специфічну частину мови. 

У практичному аспекті вперше здійснено повний опис часток з виявленням їх 

кількісного складу, особливостей семантики із функцій. 

 

252. Данилевич, Л. А.  Перфекціонізм як особистісний чинник академічної 

обдарованості студентів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. психол. наук : [cпец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія 

психології" / Данилевич Лариса Арсеніївна ; Державний ВНЗ 

"Університет менеджменту освіти". – Київ, 2010. – 20, [1] с. : рис. – 

Бібліогр.: с. 16–17 (13 назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

проблеми прояву перфекціонізму академічно обдарованих студентів. Встановлено, 

що перфекціонізм є багатовимірною та ієрархічно організованою особистісною 

якістю. В загальному розумінні перфекціонізм проявляється у двох формах поведінки: 

функціональній та дисфункціональній. Функціональний перфекціонізм поєднує 

узагальнені компоненти високих стандартів та організованості. Дисфункціональний 

перфекціонізм - нетерпиме ставлення до помилок, тривожність, схильність до 

відкладання дій, переживання невідповідності, відсторонення від інших. 

Самодостатність, а також батьківські очікування та критицизм межують з 

функціональним та дисфункціональним перфекціонізмом. Виокремлено типи 

перфекціонізму: тип з функціональним перфекціонізмом, тип без проявів 

перфекціонізму, тип з дисфункціональним перфекціонізмом. Показано, що з 

академічною обдарованістю організованість пов'язана прямо, а дисфункціональний 

перфекціонізм - зворотньо. Встановлено, що умовою сприятливого впливу високих 

стандартів на прояв академічної обдарованості є висока організованість та низький 

рівень дисфункціонального перфекціонізму. З'ясовано, що найвищий рівень 

академічної обдарованості властивий типу з функціональним перфекціонізмом. 

 

253. Даценко, Т. О.  Психологічні особливості подолання страхів у дітей 

дошкільного віку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психологічних наук : [cпец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" 

/ Даценко Тетяна Олександрівна ; Київський ун-т імені Бориса 

Грінченка. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (14 назв). 
Дисертація є теоретико-прикладним дослідженням особливостей природних 

вікових страхів старших дошкільників та типових стратегій і засобів опрацювання 

цих страхів у даному віці. Досліджено феномен страху як базової емоції людини, що 

виконує важливі функції у житті людини на різних етапах її дорослішання.  

     Проаналізовано еволюцію природних вікових страхів та можливості їх 

опрацювання, які також еволюціонують з розвитком дитини. Показано, що за 

неналежного опрацювання цих страхів вони можуть набувати патологічного 

перебігу, а відтак становлять загрозу розвитку дитини. 

     Емпірично досліджено типові стратегії та засоби опрацювання страхів дітьми 

старшого дошкільного віку, зокрема копінг-стратегії, які кваліфікуються як ресурсні 

і продуктивні з подолання дітьми вікових страхів, та запропоновано систему 

психолого-педагогічного супроводу дітей, адресовану близькому дорослому оточенню 

дітей, головна ідея якої – активація у дітей старшого дошкільного віку копінг-

стратегій із подолання страху.   

 

254. Декарчук, М. В.  Формування продуктивного мислення учнів у процесі 

вивчення фізики в основній школі [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.02 "Теорія і методика 

навчання (фізика)" / Декарчук Марина Вадимівна ; Нац. пед. ун-т імені М. 

П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (13 

назв). 
Дисертацію присвячено питанням формування продуктивного мислення учнів у 

процесі вивчення фізики в основній школі в умовах упровадження нового змісту 

навчання фізики. На основі аналізу психолого-педагогічної і науково-методичної 
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літератури виявлено засоби і прийоми механізмів формування продуктивного 

мислення учнів. Обґрунтовано методику формування продуктивного мислення учнів у 

процесі вивчення електричних і магнітних явищ в основній школі на основі організації 

навчального процесу засобами традиційних і сучасних технологій навчання. 

Розроблено методичні основи формування продуктивного мислення учнів у процесі 

вивчення фізики в основній школі. Розроблену методику перевірено експериментально 

під час проведення педагогічного експерименту та впроваджено в навчальний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

255. Демченко, І. І.  Творчий розвиток учнів початкової школи засобами 

образотворчого мистецтва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

/ Демченко Ірина Іванівна ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 

2005. – 17 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 14–15 (18 назв) 
Дисертацію присвячено проблемі творчого розвитку молодших школярів у 

навчально-виховному процесі засобами образотворчого мистецтва. 

У роботі проаналізовано ключові філософські та психолого-педагогічні поняття, 

які складають теоретичну основу дослідження, наводиться авторське уточнення їх 

змісту у контексті розробленої структурно-функціональної моделі творчого 

розвитку особистості.  

Розкрито творчо-розвивальні можливості засобів образотворчого мистецтва в 

образотворчій діяльності учнів та у змісті дисципліни “Образотворче мистецтво” 

початкової ланки освіти. 

Під час педагогічної діагностики визначено критерії та рівні творчого розвитку 

молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. 

Науково обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність 

педагогічних умов та авторської методики творчого розвитку молодших школярів 

засобами образотворчого мистецтва на інтегративних засадах особистісно-

зорієнтованого змісту навчання, в основу якого покладено програму “Мистецтво”, 

розроблену групою фахівців за концепцією Л. Масол. 

 

256. Демченко, О. М.  Формування готовності майбутнього вчителя іноземної 

мови до самоорганізації в професійній діяльності [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Демченко Олександр Миколайович. – Умань, 2014. – 

249, [4] с. 

Демченко, О. М.  Формування готовності майбутнього вчителя іноземної 

мови до самоорганізації в професійній діяльності [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / О. М. Демченко. – Умань, 2014. – 20, [1] с. 
У дисертації теоретично обгрунтовано й розв'язано актуальне завдання з 

формування готовності майбутнього вчителя іноземної мови до самоорганізації в 

професійній діяльності. З'ясовано зміст ключових понять самоорганізації 

особистості, уточнено дефініцію "самоорганізація вчителя іноземної мови в 

професійній діяльності", визначено її функції і форми вияву  та сутність, структуру 

й рівні готовності майбутнього вчителя іноземної мови до самоорганізації в 

професійній діяльності. Обгрунтовано доцільність реалізації та перевірено 

ефективність  упровадження таких педагогічних умов формування готовності 

майбутнього вчителя іноземної мови до самоорганізації в професійній діяльності у 

межах авторської моделі цього процесу, якою охоплено цільовий, методологічний , 

організаційно-процесуальний та результативний блоки. 
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257. Демченко, Т. А.  Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикдаді 

промислових підприємств фармацевтичної галузі) [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук : cпец. 08.00.09 

"Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економ. діяльності)" 

/ Демченко Тетяна Анатоліївна ; Київський НУ імені Т. Шевченка. – Київ, 

2008. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (13 назв). 
Дисертацію присвячено поглибленню теоретичних питань та подальшій розробці 

практичних засад обліку, аналізу і оцінки оборотних активів фармацевтичних 

підприємств та висвітленню їх ролі в системі реформування бухгалтерського обліку 

в Україні. Результатом проведеного дослідження є: поглиблення економічної 

сутності та трактування таких економічних категорій, як «активи», «оборотні 

активи», «поточні активи»; удосконалення теоретичних підходів до класифікації 

оборотних активів через виділення та доповнення класифікаційних ознак, що 

притаманні фармацевтичній галузі; визначення методичного інструментарію вибору 

і проведення оцінки оборотних активів; виділення в окрему групу готову продукцію 

та незавершене виробництво з метою оцінки та найбільш прийнятні методи щодо їх 

оцінювання для фармацевтичних підприємств, типові кореспонденції рахунків з 

рекомендаціями щодо їх аналітичного обліку; поглиблення класифікації дебіторської 

заборгованості з метою її оцінки, порядок і облік безнадійної заборгованості на 

окремому субрахунку, рекомендації щодо аналітичного обліку та форму облікового 

реєстру; обґрунтування моделювання оцінки ринкової вартості підприємства; 

удосконалення економічного аналізу ефективності використання оборотних активів; 

розробка багатофакторної економіко-математичної моделі визначення 

ефективності використання оборотних активів на фармацевтичних підприємствах; 

використання рекомендацій з удосконалення обліку і аналізу оборотних активів на 

основі застосування сучасних комп’ютерних технологій. 

Проведені дослідження дозволили сформулювати висновки, які мають значення для 

подальшого розвитку теорії, методології і практики бухгалтерського обліку, 

економічного аналізу та оцінки оборотних активів фармацевтичних підприємств. 

 

258. Демчук, М. А.  Славянские автохтонные личные собственные имена в их 

функциональных проявлениях в украинской антропонимии ХIV-XVII вв. 

[Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филолог. наук : 

cпец. 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский язык) / Демчук Мария 

Алексеевна ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР, 

Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 24 с. – Библиогр.: с. 24 и в 

подстроч. Пр.  имеч. – Экслибрис: печать синего цвета личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Имеющиеся на сегодня достижения в области исследования украинской 

антропонимии, как исторической, так и современной, на общеславянском 

антропонимическом фоне весьма скромны. Вот почему уже само по себе 

исследование украинской антропонимии, в каком бы аспекте оно не велось, является 

актуальным. 

Если говорить о существующих в украинской антропонимике пробелах, то 

главным из них является неравномерное внимание к исследованию составных 

ингредиентов украинской антропонимической системы на разных синхронных срезах 

ее развития и в диахронии в целом. Это наглядно проявляется почти в 

одностороннем интересе к исследованию только фамилий или прозвищных названий и 

второстепенном внимании к изучению личных собственных имен, в частности, в 

исторической антропонимии – имен исконно славянского происхождения. Широко 
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употребляемые в украинском быту вплоть до ХVIII в. традиционные славянские 

личные собственные имена предметом специального изучения еще не были. 

Между тем, исследование этой категории антропонимов представляет 

значительный научный интерес уже хотя бы потому, что в преимущественном 

своем составе они являются праславянским антро-понимическим наследием, то есть 

изначальным элементом всех славянских антропонимических систем, их 

генетической основой. 

Но актуальность изучения славянских автохтонных личных собственных имен в 

украинской антропонимии исследуемого периода заключается не только в том. 

Пережив сложный путь своего развития, этот, сложившийся в традиционный 

народный именник еще в доисторические времена, класс антропонимов оставил 

довольно заметный след в современной украинской антропонимии, а также 

топонимии. Следовательно, изучение славянских автохтонных личных собственных 

имен является весьма актуальным как в антропонимическом, так и топонимическом 

отношениях, в частности, для исследования современных украинских фамилий и 

ойконимов. 

Актуальным является изучение славянских личных собственных имен в 

украинской антропонимии исследуемого периода и с общелингвистической стороны, 

особенно в плане более глубокого исследования украинской апеллятивной лексики и 

словообразования. Среди антропонимов этого типа – много непосредственно 

отапеллятивных, но впервые зафиксированных письменностью именно в роли 

антропонимов, а не апеллятивов. В таких случаях эти антропонимы прямо 

незаменимы при хронологизации соответствующих лексикологических явлений, а 

также служат важным дополнительным источником изучения лексики украинского 

языка и его словообразовательных средств. 

 

259. Дем'янишина, О. А.  Організація розвитку сільських територій в системі 

відродження агросфери (на матеріалах Вінницької області) [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук : [cпец.] 

08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" 

/ Дем'янишина Олеся Андріївна ; Нац. академія аграрних наук України, 

Нац. науковий центр "Ін-т аграрної економіки". – Київ, 2012. – 20 с. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв). 
У дисертації визначено роль, місце та сутність сільських територій, 

сільського розвитку, утворення нового механізму організації розвитку сільських 

територій на основі урахування трансформаційних змін АПК та потреб соціального 

розвитку села. Удосконалено типологізацію сільських територій на основі їх 

вертикальної ієрархії за адміністративно-територіальним устроєм та характером 

горизонтальних, кооперативних зв’язків сільських територій первинного (базового) 

рівня. Проведено комплексний аналіз рівня соціально-економічного розвитку сільської 

території Вінницької області у просторовому і календарному вимірах. Господарства 

населення в розвитку сільських територій області розглядаються як основа для 

прояву підприємницької ініціативи селян, для формування «середнього класу» на селі. 

Узагальнено концепцію формування сучасної методології розробки, виконання та 

оцінки програм розвитку сільських територій. 

 

260. Демьяненко, А. Ф.  Типы словосочетаний в русской письменности 

конца XVII-начала XVIII вв. [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой 

степени канд. филол. наук / Демьяненко А. Ф. ; Академия наук УССР, 

Секция общественных наук. – Киев, 1964. – 22, [1] с. : табл. – Библиогр.: в 
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тексте. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. 

С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Материалом исследования для настоящей работы послужили типы и модели 

словосочетаний в памятниках различных жанров и стилей конца XVII-XVIII вв. Выбор 

того или иного  произведения определялся и диктовался двумя основными факторами: 

типичностью памятника для даного периода истории русского языка и степенью его 

изучености.  

При исследовании идейно-тематических и художественных особенностей 

произведений вообще, модельно-структурных и иных значений различных типов 

словосочетаний в частности применялись следующие основные методы: описательно-

сопоставительный, сравнительно-исторический, статистический и др. 

 

261. Денисенко, В. А.  Підготовка майбутнього вчителя-філолога до 

проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи 

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

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Денисенко Валентина 

Анатоліївна ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти академії пед. 

наук України. – Київ, 2003. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (21 назва). 
У дисертаційному дослідженні визначено суть, компоненти та рівні готовності 

студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до пошуково-

експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи, розкрито зміст і завдання 

експедиційної народознавчої роботи та розроблено програму експедиційних досліджень. 

Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено модель підготовки 

майбутнього вчителя-філолога до проведення такої роботи з учнями, визначено 

педагогічні умови, які підвищують ефективність цього складного особистісного 

утворення. Підготовка студентів-філологів до проведення експедиційної роботи з 

учнями здійснюється у процесі аудиторної та позааудиторної народознавчої діяльності, 

різних видів експедицій (фольклорної, діалектологічної, етнографічної, 

етнопедагогічної) та педагогічної практики. 

 

262. Денисюк, В. В.  Антропонімія українських історіографічних пам'яток 

другої половини ХVII-XVIII ст. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філологічних наук : [cпец.] 10.02.01 "Українська мова" 

/ Денисюк Василь Вікторович ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. 

Потебні. – Київ, 2003. – 19, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в тексті. 
Дисертація присвячена вивченню антропонімікону пам’яток історіографічного 

жанру другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст., які до цього часу не залучались для 

антропонімійних студій. Усі зафіксовані в досліджуваних текстах антропоніми 

класифікуються за структурними особливостями: виділено одно-, дво-, три-, 

чотирилексемні та антропонімійно-апелятивні найменування, у межах яких 

визначаються внутрішньотипові формули, диференційовані на центр і периферію; 

проаналізовано фонетичні, словотвірні, морфологічні, лексичні, синтаксичні, графемно-

орфографічні варіанти, визначено функціональне навантаження антропонімів в цілому 

та кожного з компонентів антропонімної формули зокрема. 

 

263. Дереш, В. С.  Соціалізаційний вплив сім'ї на формування дитини в 

соціокультурному вимірі (друга половина ХХ століття) [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.05 / Дереш Валентина Станіславівна. – Херсон, 

2015. – 288, [5] с. 
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Дереш, В. С.  Соціалізаційний вплив сім'ї на формування дитини в 

соціокультурному вимірі (друга половина ХХ століття) [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.05 "Соціальна 

педагогіка" / В. С. Дереш. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 
Дисертація присвячена актуальній проблемі соціалізаційного впливу сім’ї на 

формування дитини в соціокультурному вимірі другої половини XX ст.  

На основі аналізу психологічної, педагогічної, соціологічної літератури встановлено, 

що у наукових джерелах висвітлено питання, пов’язані з визначенням сутності сім’ї, 

розкриттям її функцій - напрямів діяльності, які детермінують соціальний статус і 

соціальну роль сім’ї.  

З’ясовано способи надання сім’ї соціально-педагогічної підтримки, підвищення 

педагогічної культури батьків як важливого фактора посилення ефективності 

соціалізаційного впливу на формування дитини у другій половині XX ст.  

Уточнено понятійно-категоріальний апарат дослідження. Обгрунтовано тенденції 

соціалізаційного впливу сім’ї на формування дитини у соціокультурному вимірі другої 

половини XX ст.: обмеження соціалізаційного впливу сім’ї на формування дитини (1950 - 

1966 рр.); регулювання соціалізаційного впливу сім’ї (1967 - 1983 рр.); поступове 

посилення соціалізаційного впливу сім’ї на формування дитини (1984 - 1999 рр.). 

Здійснено аналіз змісту і засобів соціально-педагогічної підтримки соціалізаційного 

впливу сім’ї на формування дитини в означений період. 

 

264. Деркач, С. П.  Професійна підготовка вчителів англійської мови в 

Польщі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Деркач Світлана 

Петрівна. – Умань, 2011. – 271, [24] с. 

Деркач, С. П.  Професійна підготовка вчителів англійської мови в Польщі 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Деркач Світлана Петрівна 

; Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – 

20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв). 
Дисертацію присвячено професійній підготовці вчителів англійської мови у вищих 

навчальних закладах Польщі. У роботі визначено особливості реформування професійної 

підготовки вчителів англійської мови у польських вищих навчальних закладах 

(концептуальні, структурні і законодавчі реформи). Проаналізовано стандарт та 

напрями професійної підготовки вчителів англійської мови у польських ВНЗ. Досліджено 

зміст професійної підготовки майбутніх учителів англійської мови у польських ВНЗ 

різного рівня акредитації на основі чинних навчальних планів вісьмох ВНЗ різних типів. 

Автором здійснено порівняльний аналіз підготовки майбутніх вчителів англійської мови 

у Польщі й Україні, а також розроблено практичні рекомендації щодо використання 

позитивного польського досвіду у вітчизняній підготовці вчителів англійської мови на 

законодавчому, теоретичному, організаційно-адміністративному, організаційно-

методичному та практичному рівнях. 

 

265. Деркач, Ю. Я.  Естетичне виховання студентів у навчально-виховному 

середовищі педагогічного коледжу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 

13.00.07 / Деркач Юлія Ярославівна. – Ужгород, 2013. – 303, [6] с. 

Деркач, Ю. Я.  Естетичне виховання студентів у навчально-виховному 

середовищі педагогічного коледжу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ю. 

Я. Деркач. – Умань, 2013. – 19 с. 
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У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що полягає в обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці педагогічних умов естетичного виховання студентів у навчально-виховному 

середовищі педагогічного коледжу: формування змісту естетичного виховання 

студентів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу на основі 

естетичної спрямованості викладання навчальних дисциплін; інтеграція методів і форм 

навчально-виховної діяльності з естетичного виховання з метою розвитку позитивної 

мотивації та формування стійкого інтересу студентів до естетичної діяльності; 

розробка комплексу виховних заходів у позанавчальній діяльності педагогічного коледжу. 

Розроблено модель естетичного виховання студентів у навчально-виховному середовищі 

педагогічного коледжу. Виявлено особливості естетичного виховання студентів 

педагогічного коледжу. Уточнено сутність поняття "естетичне виховання"; критерії, 

показники та рівні сформованості естетичної вихованості студентів у навчально-

виховному середовищі педагогічного коледжу. Конкретизовано загальнонаукові підходи 

до естетичного виховання студентів в умовах педагогічного коледжу. 

 

266. Десятник, К. В.  Взаємодія сім'ї і школи у вихованні духовності 

молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Десятник 

Катерина Володимирівна. – Луцьк, 2012. – 254, [4] с. 

Десятник, К. В.  Взаємодія сім'ї і школи у вихованні духовності молодших 

школярів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец.13.00.07 "Теорія і методика виховання" / К. В. Десятник. – Умань, 

2012. – 20, [1] с. 
У  дисертації обґрунтовано педагогічні умови взаємодії сім’ї і школи, за організації і 

дотримання яких виховання духовності молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи буде 

ефективним: інформаційно-просвітницька робота вчителя з батьками; 

цілеспрямований вплив учителя на духовне збагачення сімейного середовища через 

вихованців; активізація співпраці, партнерства у тріаді «вчитель – батьки – учень». 

Акцентовано увагу на доцільності організації «педагогічної школи» для батьків, 

батьківського лекторію, уроків духовності, створення ситуацій, залучення дітей до 

духовних видів діяльності, спонукання до духовного вчинку, родинно-шкільної програми 

взаємодії «Ми разом, ми партнери».  

Розроблено й експериментально апробовано методику виховання духовності 

молодших школярів у взаємодії сім'ї і школи, зміст якої передбачає реалізацію упродовж 

настановчо-орієнтаційного, результативно-коригувального етапів. 

 

267. Дзюбенко, І. А.  Формування пізнавально-інтелектуальної 

компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін 

педагогічного циклу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дзюбенко 

Ірина Анатоліївна. – Умань, 2016. – 301, [5] с. 

Дзюбенко, І. А.  Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності 

майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / І. А. Дзюбенко. – Умань, 

2016. – 20, [1] с. 
Ця наукова праця присвячена дослідженню проблеми розвитку пізнавальної 

активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки. На 

підставі аналізу науково-педагогічної та спеціальної літератури виявлено проблеми 

розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі 

математичної підготовки, які необхідно розв’язати, а саме: опосередкована мотивація 

до вдосконалення професійної підготовки, розвитку й саморозвитку пізнавальної 
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активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки; 

спостерігається незначний пізнавальний інтерес до вивчення математичних дисциплін; 

нерозвиненість уміння впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології для 

розвитку пізнавальної активності в процесі вивчення математичних дисциплін; бракує 

факторів і критеріїв розвитку цієї активності, а також методик вимірювання рівня 

пізнавальної активності майбутніх учителів інформатик   в процесі математичної 

підготовки тощо  Визначено базові поняття дослідження: «пізнавальна активність  

майбутнього вчителя інформатики» – інтегративна якість особистості, що сприяє 

ефективній підготовці та здійсненню професійно-педагогічної діяльності; позначається 

як позитивне ставлення до змісту та процесу  навчання, як прагнення до самоосвіти, 

самовдосконалення, творчого поступу  впродовж життя; спрямована на постійне 

відстеження й опанування нових цифрових пристроїв і програм для подальшого їх 

запровадження в освітньому  процесі. 

 

268. Дидковская, Г. Г.  Наименование лиц по ремеслу и профессии в 

украинском языке (изготовление тканей, обработка кожи, дерева) [Текст] : 

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : [спец.] 

10.661 "Языки народов СССР (украинский язык)" / Дидковская Г. Г. ; АН 

УССР, Ин-т языкознания имени А. А. Потебни. – Киев, 1972. – 25 с. – 

Библиогр.: с. 25 (4 названия) и в подстрочных примечаниях. – Экслибрис: 

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

А. Т. Бевзенко". 
Целью диссертации является анализ основных семантических микрополей в трех 

названных отраслевых микросистемах, выявление семантических  отличий  и общности 

слов в анализируемых микрополях, раскрытие словообразовательных возможностей  

названий лиц по ремеслу и профессии, отыскание общего семантического ядра, которое 

на разных языковых уровнях объединяет анализируемые наименования в целостную 

подсистему и определяет ее место в системе лексики современного украинского языка. 

Основной аспект работы - семантический. Ему подчинен анализ слов на 

словообразовательном и этимологическом уровнях. Главное внимание уделяется 

распределению значений между членами лексико-семантического ядра, которое 

объединяет их в один ряд, определению особенностей в значении лексем и их 

употреблении. 

 

269. Діхтяренко, С. Ю. Психологічні особливості розуміння студентами 

сучасних пісень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психолог. наук : [cпец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / 

Діхтяренко Світлана Юріївна ; АПН України. Ін-т психології імені Г. С. 

Костюка. - Київ, 2009. - 19 c. : табл. - Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв). 
Дослідження присвячено проблемі розуміння студентською молоддю сучасних пісень. 

У дисертації наводяться основні результати емпіричного дослідження особливостей 

розуміння у зв’язку з первинною настановою студентів щодо певного пісенного жанру і 

рівнем його розуміння. 

У результаті експериментального дослідження виявлено п’ять форм вияву первинної 

настанови (інтерпретаційної, прагматичної, чуттєвої, резонансної і консервативної) 

та їх взаємозв’язок із певним типом розуміння пісенного тексту (конструктивним 

(продуктивним), розсудково-емпіричним (формально-логічним (значеннєвим), емоційно-

образним, ідентифікаційним, ригідним), а також із певними особистісними 

утвореннями (потребою у самореалізації, емпатією, рівнем суб’єктивного контролю, 

творчим потенціалом і загальною самооцінкою), поєднання яких розглядається як 

системне психологічне утворення суб’єкта розуміння.   
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У дисертації представлені результати застосування авторської програми 

оптимізації процесу розуміння студентами пісенного тексту за допомогою прийомів 

творчого тренінгу. 

 

270. Діц, В. О.  Лексичні і контекстуальні синоніми в поетичній творчості 

поетів-молодомузівців (ономасіологічний і стилістичний аспекти) : 

автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Українська мова" / Діц Вікторія Олегівна ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – 

Київ, 2006. – 18 с. 
У дисертації здійснено комплексне дослідження лексичних і контекстуальних 

синонімів у поетичних дискурсах митців “Молодої Музи”. Предметом розгляду є 

синоніми та інтегральні риси досі не досліджених поетичних творів з погляду 

особливостей їхньої мовотворчості, відображеної авторами оригінальної 

концептуальної картини світу, що репрезентує національно-культурні цінності 

українського народу. У роботі розглянуто історію вчення синонімії як явища прямої і 

вторинної номінації у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві; з’ясовано 

особливості функціонування контекстуальних синонімів у поетичних текстах; 

проаналізовано з ономасіологічного погляду лексичні синоніми, які різняться 

найтоншими відтінками значень; простежено оцінний та прагматичний компоненти у 

синонімічних рядах слів, які належать до основних частин мов(іменника, прикметника, 

дієслова та прислівника); виявлено особливості формальної і семантичної організації 

синонімічних рядів і характерні індивідуально-авторські прийоми текстуальної 

синонімізації слів у процесі вторинної номінації, що відображає поетичну функцію мови. 

Дисертацію супроводжує реєстр контекстуальних синонімів. 

 

271. Дмитрук, М. М.  Категорія проступку у кримінально-правовій 

доктрині [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних 

наук : спец. 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право" / М. М. Дмитрук. – Одеса, 2012. – 20 c. 
В диссертации на основе анализа критериев разграничения преступлений с другими 

видами правонарушений, изучения истории дифференциации уголовного деяния 

рассмотрены признаки и правовая природа, внутренние и внешние предпосылки 

исследования категории проступка в уголовно-правовой доктрине Украины. Среди 

административных правонарушений существует категория деликтов, которым 

свойственен уголовно-правовой характер.  

Вместе с тем, особенность некоторых преступлений заключается в поглощении 

составами преступлений отдельных признаков либо составов правонарушений.   

Указанные подсистемы деяний предлагается трансформировать в отдельный вид 

уголовного деяния – уголовный проступок. Проявлениями категории проступка в 

уголовно-правовой доктрине являются формы реализации правоотношений, свойства, 

природа неуправленческих проступков и отдельных преступлений, последствия 

привлечения к уголовной ответственности.  

В истории уголовного законодательства Украины существуют исторические 

предпосылки введения уголовного проступка в действующее уголовное 

законодательство. Указанные предпосылки заключаются в том, что в Русской Правде,  

К уголовным проступкам предлагается отнести две связанные подсистемы деяний: 

неуправленческие проступки и преступления небольшой тяжести общеуголовной 

направленности (первая подсистема деяний), а также преступления небольшой 

тяжести и отдельные преступления средней тяжести, которым присущи признаки 

других правонарушений (вторая подсистема деяний).  
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Выявлено существование сходных объективных и субъективных признаков в 

указанных подсистемах деяний. Особенностью второй подсистемы деяний является 

включение отдельными составами преступлений небольшой и средней тяжести. 

 

272. Добровольська, О. Я.  Лексична база прізвищ Війська Запорозького, 

за "Реєстрами" 1649 р. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. 

філол. наук : спец. 10.02.02 "Українська мова" / Добровольська Оксана 

Ярославівна ; Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1995. – 24 с. – Бібліогр.: 

с. 24 та в підряд. приміт. – Екслібрис: штамп синього кольору власника 

особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації досліджено лексичне багатство пам’яток icтopiї мови, зокрема оцінка 

творчих здобутків її носія в ділянці лексики посприяла не тільки глибшому пізнанню 

творчого духу народу в галузі його мови на відповідному етапі його icтopiї та 

розкриттю втрачених її ресурсів. Воно позитивно вплинуло також на сучасний стан 

мови і культури народу, на їх функціонування взагалі. 

Вивчена aнтрoпoнімiя народу на одному з її історичних зpiзів, розкрито лінгвальні 

засоби i способи ідентифікації людей, взаємодію онімічних фондів суміжних територій 

та народів при формуванні національних антропосистем і регіональних підсистем, а 

етимологічний аналіз апелятивних і власноіменних основ, представлених у прізвищах, 

стає невичерпним джерелом при відтворенні історико-культурної спадщини народу, 

передусім його соціальної і політичної структури, його виробництва, побуту, вірувань, 

звичаїв i т.п., що, у свою чергу, допомагає окреслити характерні риси індивідуальності 

народу на фоні його сусідів у часі та просторі. 

 

273. Долгачев, И. Г.  Бударинские говоры в их отношении к верхнедонским 

[Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук 

/ Долгачев И. Г. ; Московский областной педагогический ин-т имени Н. К. 

Крупской. – Сталинград, 1961 . – 19, [1] с. – Библиогр.: с. 20 и в подстроч. 

примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации описаны не обследовавшиеся ранее говоры Бударинского района 

Сталинградской области; сопоставлено данные говоры с другими верхнедонскими и 

определено закономерности распространения отдельных диалектных явлений на 

территории б. Хоперского округа Донской области; охарактеризовано 

взаимоотношения верхнедонских казачьих говоров в целом с соседними воронежскими, 

саратовскими и донскими; прослежены изменения, происходящие в исследуемых говорах 

под влиянием русского литературного языка. 

 

274. Доленко, М. Т.  Сложные имена прилагательные в современном 

украинском литературном языке [Текст] : автореф. дис. на соискание 

ученой степени канд. филол. наук / Доленко М. Т. ; М-во высшего 

образования СССР, Львовский гос. ун-т имени Ивана Франко. – Львів, 

1954. – 15, [1] с. – Библиогр.: в подстроч. примеч. – Экслибрис: печать 

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

Бевзенко". 
В диссертации рассматриваются сложные прилагательные в современном 

украинском литературном языке в плане частичных сравнений с другими славянскими 

языками (русским, белорусским, польским, чешским, болгарским), а также с 

древнерусским и староукраинским языками. Это даст возможность не только в 

некоторой степени показать языковое родство группы славянских языков, но и 



130 
 

подчеркнуть устойчивость структурных типов словосложения в категории имен 

прилагательных. 

Сложные прилагательные не только выражают те или другие понятия, явления 

жизни, но нередко содержит их оценку с позиций того или юного автора. При помощи 

этих лексических образований писателям удается придать художественным образам 

максимальную (политическую, сатирическую, юмористическую)заостренность, 

особенно художественную выразительность. 

Исследование показало, чтословосложение в прилагательных является одним из 

наиболее продуктивных типов образования слов в украинском языке. 

 

275. Донченко, В. М.  Організаційно-педагогічні засади міжнародної 

діяльності державних університетів США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 / Донченко Вікторія Миколаївна. – Суми, 2018. – 351 с. : табл., 

схеми., рис. – Бібліогр.: с. 221–279. 
У дослідженні з'ясовано теоретичні, організаційні та змістово-процесуальні засади 

міжнародної діяльності державних університетів США. Охарактеризовано стан 

розроблення проблеми міжнародної діяльності університетів США у вітчизняних 

наукових розвідках та поняттєвий апарат дослідження (міжнародна діяльність 

університету, глобалізація, інтернаціоналізація вищої освіти, всебічна 

інтернаціоналізація, міжнародне партнерство). Виокремлено етапи розвитку 

міжнародної діяльності. Виявлено специфіку управління міжнародною діяльністю в 

університетах США на федеральному, штатовому та інституційному рівнях. 

Визначено змістово-процесуальні засади міжнародної діяльності в університетах США 

(виділено принципи, виміри, напрями, види та форми міжнародної діяльності). 

Обґрунтовано можливості адаптації та творчого використання позитивного досвіду 

щодо організації та управління міжнародною діяльністю державних університетів 

США в Україні. 
 

276. Дрогомирецкий, П. П.  Интенционно-валентная структура глаголов 

состояния /на материале украинского, немецкого и английского языков/ 

[Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : 

спец. 10.02.19 "Теория языкознания" / Дрогомирецкий П. П. ; Киевский 

государственый ун-т имени Т. Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 16, [1] с. – 

Библиогр.: с.16. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной 

библиотеки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации исследованы принципы интенционно-валентного анализа глагольных 

единиц и определены на этом основании интенционные и валентные структуры 

глаголов состояния в украинском, немецком и английском языках как представителях 

ситатико-аналитического, аналитико-синтетического и аналитического типов.  

В научной работе впервые осуществлено целостный анализ валентных и 

интенционных структур с глаголами состояния в роли предиката на материале 

разноструктурных языков - синтетико-аналитического / украинская/, аналитико-

синтетического /немецкий/ и аналитического /английски/, который позволяет 

построить типология моделей глагольных предложений в каждом языке и установить 

сходства и различия между ними.  

Поскольку семантическая классификация глаголов состояния осуществлялась на 

логико-семантической основе, имеется  все основания считать, что она свойственная 

трем сопоставляемим языкам - украинскому, немецкому и английскому. 

 

277. Дрозд, О. В.  Формування толерантності учнів 5-9 класів у 

поліетнічному середовищі позашкільного навчального закладу [Текст] : дис. 
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... канд. пед. наук : 13.00.07 / Дрозд Олена Володимирівна. – Миколаїв, 

2015. – 262, [6] с. 

Дрозд, О. В.  Формування толерантності учнів 5-9 класів у поліетнічному 

середовищі позашкільного навчального закладу [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / О. В. Дрозд. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 
Дисертаційне дослідження присвячено актуальній проблемі сучасної теорії та 

практики виховання формуванню толерантності учнів підліткового віку у 

поліетнічному середовищі позашкільного навчального закладу. Уточнено сутність 

понять: "формування толерантності учнів 5-9 класів у поліетнічному середовищі 

позашкільного навчального закладу", "поліетнічне середовище позашкільного закладу 

освіти" та "сформованість толерантності підлітків". На основі аналізу наукових 

досліджень, узагальнення навчально-виховної практики визначено критерії, показники 

та виявлено рівні сформованості толерантності підлітків. Теоретично обгрунтовано 

та експериментально перевірено за допомогою комплексної програми "Я - толерантна 

особистість" педагогічні умови формування толерантності учнів 5-9 класів у 

поліетнічному середовищі позашкільного навчального закладу. 

 

278. Дуброва, О. М.  Формування основ культури спілкування у дітей 5-7 

років в умовах навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний 

заклад - початкова школа" [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Дуброва Оксана Миколаївна. – Київ, 2014. – 236, [11] с. 

Дуброва, О. М.  Формування основ культури спілкування у дітей 5-7 років 

в умовах навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - 

початкова школа" [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. М. Дуброва. – 

Умань, 2014. – 19, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне обгрунтування і практичне вирішення актуальної 

проблеми - формування основ культури спілкування дітей 5-7 років в умовах навчально-

виховного комплексу "дошкільний навчальний заклад - початкова школа". Розкрито 

сутність поняття "культура спілкування", уточнено зміст культури спілкування 

стосовно дітей 5-7 років. Визначено структурні компоненти культури спілкування, 

розроблено критерії і показники її сформованості, виявлено рівні сформованості основ 

культури спілкування у дітей 5-7 років. Обґрунтовано педагогічні умови формування 

основ культури спілкування у дітей 5-7 років в умовах навчально-виховного комплексу 

"дошкільний навчальний заклад - початкова школа": підготовка вихователів дошкільної 

ланки та вчителів 1-х класів, які працюють у навчально-виховному комплексі, до 

формування в дітей та учнів-першокласників основ культури спілкування, застосування 

у відносинах з дітьми діалогічного стилю спілкування; дотримання наступності в 

організації виховної роботи із старшими дошкільниками та учнями-першокласниками, її 

змісті, формах і методах з метою забезпечення розширення і поглиблення знань, 

цінностей і комунікативних умінь при переході від дошкільної ланки до шкільної; 

підвищення педагогічної культури батьків як активних учасників роботи педагогів з 

формування основ культури спілкування у дітей 5-7 років. 

 

279. Дубровіна, І. В.  Педагогічні умови самоосвітньої діяльності вчителів 

музичного мистецтва в системі післядипломної освіти [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Дубровіна Ірина Володимирівна. – Умань, 2016. – 

255, [7] с. 
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Дубровіна, І. В.  Педагогічні умови самоосвітньої діяльності вчителів 

музичного мистецтва в системі післядипломної освіти [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / І. В. Дубровіна. – Умань, 2016. – 20, [1] с. 
У дисертаційній основі з'ясування стану досліджуваної проблеми в науковій 

літературі уточнено сутність ключового поняття дослідження "самоосвіта" та 

визначено сутність феномену "самоосвітня діяльність учителів музичного мистецтва в 

системі післядипломної освіти". 

Визначено компоненти (мотиваційно-ціннісний, інформаційно-когнітивний, 

організаційно-діяльнісний), їх показники та схарактеризовано рівні самоосвітньої 

діяльності вчителів музичного мистецтва - високий, середній, низький. Проаналізовано 

стан здійснення самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі 

післядипломної педагогічної освіти. Теоретично обгрунтовано та перевірено 

ефективність педагогічних умов самоосвітньої діяльності вчителів музичного 

мистецтва в системі післядипломної освіти.   

 

280. Дуденко, О. В.  Номінативна та комунікативна природа українських 

паремій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філологічних наук : cпец. 10.02.01 "Українська мова" / Дуденко Олена 

Володимирівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 

25 с. – Бібліогр.: с. 20–21 (8 назв). 
Дисертація присвячена дослідженню українських паремій як лінгвоментальних, 

символіко-семіотичних та комунікативних одиниць. Застосовано комплексний  

лінгвістичний підхід до розгляду природи паремій як одиниць мови і мовлення. Розкрито 

особливості та механізми паремійної номінації; деталізовано специфіку паремій як 

знаків-символів типових ситуацій. Описано функціонування паремій як автосемантем, 

непрямих мовленнєвих актів та їхні можливі трансформації при актуалізації. 

Обгрунтовано доцільність кваліфікації паремій як комунікативно нерозчленованих 

висловлень. У роботі доводиться необхідність розгляду паремійних одиниць як 

фразеологізованих речень "ідеальної структури".   

 

281. Дудик, П. С.  Синтаксис украинской разговорной литературной речи 

(простое предложение, его эквиваленты) [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 "Языки 

народов СССР (украинский язык)" / Дудик П. С. ; Академия наук УССР, 

Отделение литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1973. – 59, [1] 

с. – Библиогр.: с. 56–59. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной 

библиотеки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Данная диссертация - первое монографическое исследование современной украинской 

разговорной литературной речи вообще и ее синтаксиса в частности. Разговорная речь 

представляет собой массовую общественно-языковую практику, охватывающую 

повседневные сферы жизни человека, являясь первостепенной важности средством 

коммуникации и информации, средством воплощения в жизнь морально-этических и 

эстетических ценностей. Поэтому изучение разговорной речи и совершенствование на 

этой основе ее "техника", забота о ее нормативности.  

В диссертации описаны разновидности обращений-предложений, различающихся по 

содержанию и функции, в том числе официальные формулы обращения обычно в начале 

выступлений-информаций, выступлений-пояснений, речей, докладов, отчетов и т. п.  

Таким образом, исследование синтаксических единиц можно считать 

дифференциальными признаками разговорной речи современного украинского 

литературного языка на синтаксическом уровне. Последующие исследования обеспечат 
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более полное описание ее структуры, осмысление свойственных ей специфических 

особенностей. 

 

282. Дудник, Н. А.  Економічне виховання старших дошкільників у 

взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 : захищена 30.11.16 / Дудник Наталія Аркадіївна. – Умань, 

2016. – 245, [12] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 181–201. 

Дудник, Н. А.  Економічне виховання старших дошкільників у взаємодії 

дошкільного навчального закладу і сім'ї [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Дудник Наталія Аркадіївна ; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2016. – 20, [2] с. : табл. – Бібліогр.: 

с. 17–18 (18 назв). 
У дисертації здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми 

економічного виховання та соціалізації дітей дошкільного віку. Науково обґрунтовано 

сутність понять: "економічна вихованість дитини старшого дошкільного віку" та 

"взаємодія дошкільного навчального закладу з сім'єю в економічному вихованні 

дошкільників". Уточнено сутність поняття "економічне виховання старших 

дошкільників". Охарактеризовано особливості взаємодії дошкільного навчального 

закладу та сім'ї як середовища економічного виховання дітей та визначено основні її 

функції. Визначено критерії (когнітивний, оцінювальний, діяльнісний), показники та 

рівні  (достатній, середній, низький) економічної вихованості старших дошкільників. 

Теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічні умови 

економічного виховання дітей  старшого дошкільного віку  у взаємодії дошкільного 

навчального закладу і сім`ї: розробка методики ознайомлення дітей дошкільного віку з 

елементарними економічними уявленнями; збагачення первинного економічного досвіду 

старших дошкільників; оволодіння батьками необхідними знаннями, уміннями, 

навичками економічного виховання  дітей у сім'ї. 

 

283. Дудник, Н. В.  Формування сміхової культури українців у студентів-

філологів у процесі підготовки до народознавчої роботи в школі [Текст] : 

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

"Теорія і методика професійної освіти" / Дудник Наталка Василівна ; Ін-т 

педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ,  2006. – 

21 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 18 (7 назв). 
Дисертація присвячена дослідженню формування сміхової культури у студентів-

філологів у процесі підготовки до народознавчої роботи в школі.  У дисертації 

розглянуто формування сміхової культури в контексті професійної підготовки 

студентів-філологів; акцентовано увагу на організаційно-педагогічних засадах 

підготовки студентів-філологів до народознавчої роботи; прослідковано динаміку 

формування сміхової  культури у студентів-філологів у процесі аудиторної та 

позааудиторної народознавчої роботи; розроблено й експериментально перевірено 

модель формування сміхової культури українців у студентів-філологів у процесі 

підготовки до народознавчої роботи в школі, суть якої полягає у доповненні 

програмованого матеріалу вищого педагогічного навчального закладу народознавчим 

компонентом, у введенні  до навчальних планів спеціальних курсів "Сміхові жанри 

українського дитячого фольклору", "Театралізація українського народного свята" та 

гуртка лялькового вертепу. 
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284. Дудник, О. В.  Національно-демократичні перетворення на Київщині в 

революційну добу (березень 1917-1920 рр.) [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : cпец. 07.00.01 "Історія України" 

/ Дудник Олена Володимирівна ; Київський НУ імені Т. Шевченка. – Київ, 

2007. – [19] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядкових прим. 
В дисертації аналізується стан наукової розробки теми, визначається джерельна 

база дослідження. Проведено аналіз національно-демократичних перетворень на півдні 

Київщини, що відбувалися в ході української національно-визвольної революції (березень 

1917 – 1920 рр.). З’ясовано участь населення в розгортанні громадсько-політичного 

життя, показано процес створення в містах і селах осередків українських політичних 

партій, проаналізовано рішення селянських з’їздів та з’їздів кооператорів. Досліджено 

ставлення населення Київщини до українських урядів, що створювались в процесі 

українського державотворення; визначено основні напрямки участі населення повітів в 

громадському самоврядуванні. Висвітлено участь населення у виборах до Всеросійських 

і Українських установчих зборів. Розкрито причини та характер селянського руху на 

Київщині в роки Української революції. З’ясовано, що вирішення земельної проблеми 

базувалося на експериментах, які проводили уряди доби визвольних змагань 1917 – 1920 

рр. Встановлено участь громадськості Київщини у відродженні національної освіти та 

встановлено її особливості залежно від тогочасної державної політики. Аналізується в 

цьому напрямку діяльність спілки вчителів, „Просвіти”, кооперативів. Відродження 

національної освіти проявлялося в розширенні шкільної мережі, в матеріальній 

підтримці вчительства, підвищенні їх кваліфікації, в підготовці навчальної літератури 

тощо. 

 

285. Дука, Т. М.  Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації 

України (60-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дука 

Тетяна Миколаївна. – Умань, 2015. – 277, [3] с. 

Дука, Т. М.  Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України 

(60-ті роки ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Дука 

Тетяна Миколаївна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18 (13 назв). 
У дисертації виявлено і розкрито організаційно-педагогічні засади історико-

краєзнавчої діяльності піонерської організації України у 60-ті роки ХХ ст., що 

охоплюють: історію становлення та розвитку історико-краєзнавчої діяльності 

піонерської організації України, її нормативне забезпечення, зміст (всесоюзні, 

республіканські та обласні краєзнавчі ігри, походи, акції, операції, естафети, рейди; 

марші червоних слідопитів; робота вуличних експедиційно-пошукових загонів, 

екскурсійно-туристична робота в літній період; створення експозицій та музеїв тощо), 

напрями, форми, навчально-методичне та інформаційне забезпечення. 

 

286. Дурманенко, О. Л.  Педагогічні умови моніторингу організації 

виховної роботи у вищих навчальних закладах [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 / Дурманенко Оксана Леонідівна. – Луцьк, 2014. – 263, [4] с. 

Дурманенко, О. Л.  Педагогічні умови моніторингу організації виховної 

роботи у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

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

/ О. Л. Дурманенко. – Умань, 2014. – 19, [1] с. 
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У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано новий підхід до 

розв'язання актуального наукового завдання, що полягає у визначенні педагогічних умов 

моніторингу організації виховної роботи у вищих навчальних закладах. 

На основі аналізу філософських, соціологічних, психологічних та педагогічних джерел 

з'ясовано стан досліджуваного питання у педагогічній теорії та практиці. 

Розкрито сутність, структуру, функції моніторингу та особливості моніторингу 

організації виховної роботи у вищому навчальному закладі. Уточнено сутність понять 

"моніторинг", "педагогічний моніторинг", "моніторинг організації виховної роботи у 

вищих навчальних закладах". 

 

287. Душечкіна, Н. Ю.  Формування екологічного світогляду студентів 

економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Душечкіна Наталія Юріївна. – Умань, 2016. – 

314, [3] с. 

Душечкіна, Н. Ю.  Формування екологічного світогляду студентів 

економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах [Текст] : 

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

"Теорія і методика виховання" / Н. Ю. Душечкіна. – Умань, 2016. – 20 с. 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і обґрунтовано новий підхід до 

проблеми формування екологічного світогляду студентів економічних спеціальностей. 

Доведено актуальність теми, проаналізовано стан її розробки. Уточнено сутність 

ключових понять дослідження: «екологічний світогляд студентів економічних 

спеціальностей», «формування екологічного світогляду студентів економічних 

спеціальностей». Уточнено критерії та показники сформованості екологічного 

світогляду студентів економічних спеціальностей: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-

інтелектуальний, практично-діяльнісний. На основі визначених критеріїв та показників 

охарактеризовано рівні сформованості екологічного світогляду студентів: високий, 

середній та низький. 

 

288. Дягилева, О. С.  Формування науково-дослідницького середовища у 

вищих морських навчальних закладах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Дягилева Олена Сергіївна. – Херсон, 2015. – 239, [5] с. 

Дягилева, О. С.  Формування науково-дослідницького середовища у вищих 

морських навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

освіти" / О. С. Дягилева. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у визначенні та експериментальній 

перевірці організаційно-педагогічних умов формування науково-дослідницького 

середовища у морських ВНЗ, які передбачають: оптимізацію суб'єкт-суб'єктної 

взаємодії викладачів з курсантами як єдиного простору співробітництва та інноваційно 

спрямованого пошуку шляхів удосконалення знань, умінь та навичок; залучення 

курсантів до самопізнання як мотиваційно-стимулюючої діяльності до досліджень у 

професійній сфері майбутньої праці; упровадження у навчально-виховний процес 

системи неперервної освіти. Уточнено сутність понять "науково-дослідницьке 

середовище" та "науково-дослідницька культура", критерії та показники рівнів 

(високого, середнього, достатнього, низького) науково-дослідницької культури 

курсантів морських ВНЗ. Подальшого розвитку набули форми, методи та засоби 

формування науково-дослідницького середовища у морських ВНЗ. 
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289. Дяченко, А. В.  Формування технологічної компетентності 

майбутнього інженера-педагога сфери швейного виробництва засобами 

декоративно-ужиткового мистецтва [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Дяченко Алла Володимирівна. – Умань, 2016. – 250, [5] с. 

Дяченко, А. В.  Формування технологічної компетентності майбутнього 

інженера-педагога сфери швейного виробництва засобами декоративно-

ужиткового мистецтва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.03 "Технологічна освіта" / Дяченко А. В. ; Нац. 

пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 

16–17 (14 назв). 
На основі аналізу стану досліджуваності проблеми формування технологічної 

компетентності з’ясовано сутність технологічної компетентності майбутніх 

інженерів-педагогів сфери швейного виробництва й обгрунтовано можливості 

використання декоративно-ужиткового мистецтва у формуванні досліджуваного 

феномену. Визначено критерії, показники й охарактеризовано рівні сформованості 

технологічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів сфери швейного 

виробництва. Розроблено модель формування технологічної компетентності майбутніх 

інженерів-педагогів сфери швейного виробництва засобами декоративно-ужиткового 

мистецтва, яка охоплювала такі блоки: цільовий, методологічний, змістово-

процесуальний та результативний й апробовано педагогічні умови її реалізації. 

 

290. Дяченко, Л. М.  Структурно-семантична організація дієслівних 

словосполучень з об'єктними відношеннями та їх функціонування у 

сучасних російських і українських наукових економічних текстах [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Російська мова", 10.02.02 "Українська мова" / Дяченко Любов Миколаївна ; 

Укр. держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1995. – 24 с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 21–22. – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої 

б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Важливим стилеутворюючим параметром наукового стилю є дієслівні 

словосполучення з об'єктними стосунками як з предметними компонентами, так і з 

предикативними актантами. 

Дієслівні словосполучення з об'єктними стосунками в наукових економічних текстах 

мають свою семантичну специфіку, що відбивається в підборі лексико-семантичних 

груп дієслів і їх синта; магічних партнерів, представлених загальнонауковою і 

спеціальною економічною термінологією, а також нетермінологічною лексикою.  

Дієслівні словосполучення з об'єктними стосунками утворюються відповідно до 

певних структурних схем і структурно-семантичних моделей.  

Квантитативний розподіл аналізованих словосполучень по структурних типах 

свідчить про різну частотність їх функціонування в сучасних російських і українських 

наукових економічних текстах. 

 

291. Дяченко, С. В.  Підготовка майбутніх вихователів до формування 

основ комп'ютерної грамотності старших дошкільників [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / С. В. Дяченко ; Луганський 

НУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2014. – 22, [2] с. 
Дисертація присвячена проблемам удосконалення професійної підготовки майбутніх 

вихователів у вищих навчальних закладах до формування основ комп'ютерної 

грамотності старших дошкільників, зорієнтована на побудову навчальних програм 

спеціальних курсів. 
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Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено технологію професійної 

підготовки майбутніх вихователів до формування основ комп'ютерної грамотності 

старших дошкільників. Викладено підходи до формування змісту фахових дисциплін, 

розроблено й упроваджено навчально-методичне забезпечення технології (програмне 

забезпечення й комп'ютерна підтримка розроблених курсів „Нові інформаційні 

технології” та „Методика використання персонального комп'ютера в дошкільних 

закладах”, інструкційні карти, конспекти лекцій з мультимедійною підтримкою, 

професійно орієнтовані інформаційно-технологічні завдання тощо). 

 

292. Дячук, В. І.  Формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 

13.00.07 : захищена 20.03.19 / Дячук Валентина Іванівна. – Миколаїв ; 

Умань, 2019. – 359 с. : табл., рис., схеми. – Бібліогр.: с. 217–249 та в тексті. 

Дячук, В. І.  Формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Валентина Іванівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2019. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (17 назв). 
Дисертацію присвячено актуальній проблемі сучасного процесу творення нової 

української освіти, що потребує активного пошуку продуктивних педагогічних 

технологій формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній 

діяльності. Здійснено аналіз стану дослідження зазначеної проблеми у філософській, 

соціальній, психолого-педагогічній вітчизняній та зарубіжній літературі щодо 

сутності ключових понять дослідження: "життєва компетентність особистості", 

"позаурочна діяльність", "формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності". На підставі проведеного аналізу основних підходів до 

визначення структури життєвої компетентності розроблено критерії (мотиваційний, 

аксіологічний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивнооцінний), показники та 

схарактеризовано рівні (високий, середній, низький) сформованості зазначеного вище 

феномена. Теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності: забезпечення 

безперервності та наступності процесу формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності засобами управлінського проектування 

внутрішніх та залучення зовнішніх освітніх ресурсів; упровадження акмеологічних 

технологій у процес організації позаурочної діяльності старшокласників; оптимізація 

змістової та процесуальної складових позаурочної діяльності старшокласників на 

основі праксеологічного підходу. Доведено об'єктивність і достовірність одержаних 

результатів на основі використання методу математичної статистики "критерій "хі-

квадрат" Пірсона та зроблено висновок, що отримані результати дослідження 

свідчать про ефективність розроблених організаційно-педагогічних умов формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності. 

 

293. Ермак, В. Н.  Формирование относительных имен прилагательных в 

русском языке на базе географических названий в форме множественного 

числа [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук 

: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Ермак Валентина Николаевна ; Гос. ун-т 

имени 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 

1990. – 16 с. : табл. – Библиогр.: с. 15–16. – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной библиотеки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
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В диссертации изучается словопроизводство адьектонимов, соотносящихся с 

географическими названиями в форме множественного числа как с базовой основой. 

Анализ фактического материала показывает, что в адъективном 

оттопонимическом словопроизводстве проявляется тенденция к сохранению 

топоформанта в составе мотивированного слова: об этом свидетельствует около 

85% неусеченных топонимических основ при образовании прилагательных, 

соотносящихся с плюральными географическими названиями. 

Выбор моделей адьектонимов, мотивированных топонимами в форме 

множественного числа, обусловливается структурно-семантическими особенностями 

топонимических этимонов, структурой топоформантов и финалей мотивирующих 

основ, допустимостью или недопустимостью определенных звукосочетаний на 

морфемном, действием аналогии или особенностями визуального характера. 

 

294. Жила, Т. І.  Адміністративно-територіальна лексика української мови 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Українска мова" / Жила Тетяна Іванівна ; НАН України, Ін-т 

мовознавства імені О. О. Потебні. – Київ, 2006. – 17 с. : табл. – Бібліогр.: с. 

14–15 (6 назв). 
Вперше досліджено адміністративно-територіальну лексику української мови. 

Зібрано лексику на позначення одиниць світського територіального поділу, зафіксовану 

в пам'ятках писемності XIV - XVIII ст. і новій українській літературній мові, здійснено 

її класифікацію за тематичними групами. Проаналізовано склад адміністративно-

територіальної лексики щодо походження, досліджено семантичні процеси, що 

супроводжували її розвиток. З'ясовано вплив екстралінгвальних факторів на появу 

окремих назв та зміни у семантичній структурі лексем. Простежено динаміку 

розвитку семантики лексем. Вивчено особливості стилістичного використання лексем 

на позначення територіальних одиниць і пам'яток у сучасній українській мові. У межах 

досліджуваної лексики простежено спадкоємність між старим і новим варіантами 

української літературної мови. 

 

295. Житнухіна, К. П. Формування відповідального ставлення до 

майбутньої професії у студентів педагогічних університетів [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 15.04.21 / Житнухіна Катерина 

Павлівна. – Умань, 2021. – 284 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 219–246. 

Житнухіна, К. П. Формування відповідального ставлення до майбутньої 

професії у студентів педагогічних університетів [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Житнухіна Катерина Павлівна ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – 22 с. : табл. –Бібліогр.: 

с. 18–20 (16 назв).  
Дисертацію присвячено актуальній темі формування відповідального ставлення до 

майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Здійснено аналіз 

вітчизняних та зарубіжних наукових джерел з досліджуваної проблеми; науково 

обґрунтовано сутність і структуру ключових понять дослідження: "відповідальність", 

"професійна відповідальність", "відповідальне ставлення до майбутньої професії у 

студентів педагогічних університетів"; обґрунтовано структуру відповідальності 

особистості та виокремлено аспекти, що характеризують поняття вибору певної 

професії. Визначено змістові компоненти відповідального ставлення до майбутньої 

професії, виокремлено критерії, показники й охарактеризовано рівні його 

сформованості у студентів педагогічних університетів; наведено методику проведення 

та результати констатувального етапу педагогічного експерименту. Теоретично 
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обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 

університетів. 

 

296. Жмурко, Д. А.  Развитие русского именника Измаильщины [Текст] : 

(сопоставительный анализ) : автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. филологических наук : [спец.] 10.02.01 "Русский языка" / Жмурко 

Диана Александрова ; Киевский ГПИ имени А. М. Горького. – Киев, 1988. – 

22, [1] с. – Библиогр.: в подстроч. примеч. – Экслибрис: штамп синего цвета 

владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
В диссертации изучается собственные личные имена. В работе впервые 

рассматривается формирование русского, украинского, русско-украинского именников, 

а также формирование именника в национально-смешанных семьях в условиях 

двуязычия. В работе предложены усовершенствованные автором методы обработки 

материала, рассмотрены мотивы выбора имен в однонациональных и национально-

смешанных семьях, проведено сопоставление анализируемого именника Измаильщины с 

восточнославянскими именниками других территорий страны. 

 

297. Завгородня, Є. Є.  Розвиток творчого потенціалу майбутніх 

хореографів у освітньому середовищі вищих навчальних закладів культури 

та мистецтв [Текст] : дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.07 / Завгородня Євгенія 

Євгенівна. – Київ, 2016. – 215, [6] с. 

Завгородня, Є. Є.  Розвиток творчого потенціалу майбутніх хореографів у 

освітньому середовищі вищих навчальних закладів культури та мистецтв 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Є. Є. Завгородня. – Умань, 2016. – 

18, [1] с. 
Дисертацію присвячено проблемі розвитку творчого потенціалу майбутніх 

хореографів у освітньому середовищі вищих закладів культури та мистецтв. У 

дослідженні визначено сутність і структуру процесу розвитку творчого потенціалу 

майбутніх хореографів; досліджено специфіку освітнього середовища вищих навчальних 

закладів культури та мистецтв; теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та 

експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови, що сприяють розвиткові 

творчого потенціалу майбутніх хореографів у освітньому середовищі вищих навчальних 

закладів культури та мистецтв. 

У роботі здійснено діагностику рівнів розвитку творчого потенціалу майбутніх 

хореографів на основі розроблених критеріїв та показників; запропоновано виховні 

технології оптимізації процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх хореографів у 

освітньому середовищі вищих навчальних закладів культури та мистецтв та 

експериментально доведено їх ефективність.   

 

298. Загоруйко, Л. О.  Стратегії забезпечення рівних освітніх можливостей 

молоді у Скандинавських країнах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 

/ Загоруйко Людмила Олексіївна. – Умань, 2012. – 223 с. : табл. – Бібліогр.: 

с. 188–223. 
У дисертації проаналізовано теоретичні засади забезпечення стратегій рівних 

освітніх можливостей молоді, систематизовано освітню політику скандинавських 

країн та ЄС у глобальному та регіональному контекстах для кращого розуміння їхньої 

позиції із питання рівності в освіті. Визначено практичні засади забезпечення рівних 
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освітніх можливостей молоді у скандинавських країнах у національному контексті. 

Проаналізовано організаційно-правове забезпечення стратегій рівних освітніх 

можливостей, з’ясовано причини нерівності освітніх можливостей молоді у 

скандинавських країнах та встановлено, що на виникнення нерівності в освіті 

впливають гендерний, економічний, географічний, соціальний, фізичний і віковий 

чинники. Узагальнено освітньо-соціальні, освітньо-культурні, освітньо-економічні та 

освітні стратегії забезпечення рівних освітніх можливостей молоді у скандинавських 

країнах. Охарактеризовано стан проблеми нерівності освітніх можливостей молоді в 

Україні на початку ХХІ століття; розроблено практичні рекомендації щодо реалізації 

позитивного досвіду скандинавських країн щодо забезпечення рівних освітніх 

можливостей молоді на державному та регіональному рівнях. 

 

299. Загребнюк, Ю. В.  Професійне самовизначення учнівської молоді в 

середніх навчальних закладах США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Загребнюк Юлія Володимирівна. – Умань : [б. в.], 2016. – 209, [6] 

с. 

Загребнюк, Ю. В.  Професійне самовизначення учнівської молоді в 

середніх навчальних закладах США [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

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

/ Ю. В. Загребнюк. – Умань, 2016. – 19, [1] с. 
Дисертація присвячена актуальній проблемі формування професійного 

самовизначення школярів у середніх навчальних закладах США. З'ясовано стан 

дослідженості проблеми професійного самовизначення учнівської молоді в середніх 

навчальних закладах у педагогічній теорії та профорієнтаційній практиці США.  

На підставі вивчення праць американських учених визначено сутність професійного 

самовизначення особистості; охарактеризовано систему професійної орієнтації учнів у 

США. Визначено й розкрито зміст, методи, технології та організаційно-педагогічне 

забезпечення професійного самовизначення учнів у середній школі США. Здійснено 

порівняльний аналіз професійної самовизначеності українських та американських 

школярів, основних тенденцій професійного самовизначення школярів у середніх 

навчальних закладах України та США; моніторинг професійної самовизначеності учнів 

старших класів в Україні та США. Розроблено рекомендації щодо використання 

позитивного американського досвіду професійного самовизначення учнівської молоді у 

навчальному процесі вітчизняних шкіл. 

 

300. Задорожна, О. М.  Формування світоглядних переконань у студентів 

педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Задорожна Олена Михайлівна. – Умань : 

[б. в.], 2016. – 243, [4] с. 

Задорожна, О. М.  Формування світоглядних переконань у студентів 

педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика професійної освіти" / Задорожна О. М. – Умань, 2016. – 

20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення проблеми формування світоглядних 

переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної 

діяльності із урахуванням сучасних вимог. З'ясовано стан дослідженості проблем в 

науковій літературі, розкрито зміст та сутність ключових понять дослідження: 

"світогляд", "переконання", "світоглядні переконання", "засоби природоохоронної 

діяльності", "формування світоглядних переконань засобами природоохоронної 

діяльності". Уточнено структурні компоненти сформованості світоглядних 
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переконань (ціннісно-мотиваційний, когнітивно-інформаійний, діяльнісно-практичний) з 

відповідними критеріями і показниками. На основі уточнених критеріїв та показників 

охарактеризовано рівні сформованості світоглядних переконань засобами 

природоохоронної діяльності: високий, середній, низький. Обґрунтовано та апробовано 

модель, визначено та експериментально перевірено педагогічні умови формування 

світоглядних переконань у студентів педагогічних університетів засобами 

природоохоронної діяльності. 

 

301. Задояна, Л. М.  Системна організація і структура української 

термінології цукрового виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філологічних наук : cпец. 10.02.01 "Українська мова" 

/ Задояна Лариса Миколаївна ; МОН України, Харківський нац. пед. ун-т 

імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2014. – 22, [1] c. – Бібліогр.: с. 18–20 (12 

назв). 
Дисертацію присвячено обґрунтуванню лексико-семантичної структури сучасної 

української термінології цукрового виробництва в ономасіологічному аспекті. 

Уперше в українському мовознавстві досліджено українську термінологію цукрового 

виробництва (на основі текстів і словників). Схарактеризовано еволюцію формування 

української термінології цукрового виробництва, проаналізовано терміни в розрізі 

походження, з’ясовано специфіку концептуальної та тематичної структури 

української терміносистеми цукрового виробництва, вивчено термінологію в річищі 

лексичної парадигматики, окреслено типи номінації наукових понять, описано систему 

словотвірних (термінотвірних) засобів терміносистеми цукрового виробництва. 

 

302. Заєць, С. С.  Соціальна адаптація знедолених дітей у притулках і 

сирітських будинках (друга половина ХІХ-початок ХХ століття) [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.05 

"Соціальна педагогіка" / Заєць Світлана Сергіївна ; Луганський нац. ун-т 

імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–17 (16 

назв). 
У дисертації представлено теоретичне узагальнення проблеми соціальної адаптації 

знедолених дітей у дитячих притулках і сирітських будинках, що діяли в Російській 

імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. У роботі розкрито сутність 

соціальної адаптації, під якою розуміємо процес, що забезпечує сприйняття та 

прийняття індивідом норм, цінностей, правил життя соціального середовища, 

підготовку до самостійної життєдіяльності та працевлаштування; її соціальний та 

педагогічний аспекти стосовно дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування; з'ясовано категорії дітей, які належали до соціальної групи знедолених. 

Простежена генеза становлення соціальних інститутів опікування знедоленими 

дітьми, охарактеризовано мережу дитячих притулків і сирітських будинків, основні цілі 

їхньої діяльності, типи внутрішньої організації у заявлений період. Визначено зміст, 

форми і засоби соціальної адаптації знедолених дітей. 

 

303. Запорожець, Л. М.  Підготовка майбутніх учителів до використання 

навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / Запорожець Леся Миколаївна. – Умань : [б. в.], 

2015. – 298, [4] с. 

Запорожець, Л. М.  Підготовка майбутніх учителів до використання 

навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 
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"Теорія і методика професійної освіти" / Л. М. Запорожець. – Умань, 2015. – 

20, [1] с. 
У дисертації представлено теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід до 

проблеми підготовки майбутніх учителів до використання навчально ігрових технологій 

у процесі вивчення географії; розкрито зміст ключових понять дослідження: 

"професійна підготовка", "професійна підготовка майбутніх учителів географії" та 

"педагогічна технологія", "навчально-ігрова технологія". 

Визначено сутність феномену "професійна компетентність майбутнього вчителя у 

використанні навчально-ігрових технологій під час вивчення географії", виявлено 

критерії професійної компетентності майбутнього вчителя щодо використання 

навчально-ігрових технологій: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно 

оцінювальний - з відповідними показниками та схарактеризовано рівні її 

сформованості: високий, середній, низький. 

Теоретично обгрунтовано й апробовано модель, визначено та експериментально 

перевірено педагогічні умови підготовки студентів до оперування навчально-ігровими 

технологіями. Розроблено й упроваджено у зміст професійної підготовки студентів 

спецкурс "Навчально-ігрові технології у професійній підготовці майбутніх учителів 

географії". 

 

304. Зарудняк, А. А.  Приглагольное управление в украинских памятниках 

деловой письменности ХІV-ХVІІ вв.[Текст] : автореф. дис. на соискание 

ученой степени канд. филолог. наук / Зарудняк А. А. ; МП УССР, Киевский 

гос. пед. ин-т имени А. М. Горького. – Киев, 1959. – 17, [1] c. – Библиогр.: в 

подстроч. примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки 

"Б-ка проф.С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации обращается внимание на чрезвычайно распространенное 

употребление предлога О (ОБ) с винительным падежом объекта, управляемыми 

глаголами речи, мысли, внутреннего состояния, физического действия и др.  

В диссертации обращено внимание и на такую характерную черту управления в 

исследуемых памятниках, как повторение предлогов. Повторение предлогов 

наблюдается троякого характера: а) при однородных дополнениях; б) при приложении 

и определении; в) дублирование предлогов. Первые две группы отличаются только 

функцией управляемых слов в предложении. Третья группа носит специфический 

структурный характер. Наиболее часто повторение предлогов при однородных 

дополнениях наблюдается в документах, содержащих перечисление объектов передачи, 

купли, продажи, обозначение границ владений и т. п. 

 

305. Захаревич, М. А.  Підготовка майбутнього вчителя технологій до 

використання мультимедіа у професійній діяльності [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Захаревич Микола Анатолійович. – Умань, 2014. – 

252, [4] с. 

Захаревич, М. А.  Підготовка майбутнього вчителя технологій до 

використання мультимедіа у професійній діяльності [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / М. А. Захаревич. – Умань, 2014. – 19, [1] с. 
У дисертації досліджено проблему підготовки майбутнього вчителя технологій до 

використання мультимедіа у професійній діяльності. 

Доведено, що цей процес найбільш успішно здійснюється завдяки таким 

організаційно-педагогічним умовам: удосконалення змісту професійної підготовки 

майбутніх учителів технологій до використання мультимедіа шляхом введення 

спецкурсу „Мультимедіа у професійній діяльності вчителя технологій”; включення 
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майбутніх учителів у спільну діяльність з вивчення проблем становлення та розвитку 

використання мультимедіа на основі проблемно-пошукових та проектних методів; 

формування в майбутніх учителів установки на саморозвиток компетентності до 

використання мультимедіа-технологій під час педагогічної практики. 

Розроблено й апробовано модель підготовки майбутнього вчителя технологій до 

використання мультимедіа у професійній діяльності, яка охоплює мету, завдання, 

компоненти, блоки, етапи, форми, методи та результат. Охарактеризовано критерії 

та показники сформованості професійної компетентності студентів до застосування 

мультимедіа у майбутній професійній діяльності. 

 

306. Захлюпаная, Н. М.  Субстантивные образования с суффиксом - ка в 

современном украинском языке [Текст] : автореф. дис. на соискание наук. 

степени канд. пед. наук : спец. 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский 

язык)" / Захлюпаная Нина Михайловна ; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 

1984. – 20 с. – Библиогр.: с. 20. – Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка и доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации освещены вопросы, связанные с определением и использованием 

отдельных понятий, касающихся транспозиции, мутации, модификации, квалификации 

и конденсации, позволяющие глубже описать факты, связанные с аффиксальным 

словообразованием при словопроизводстве исследуемых дериватов. Практическая 

ценность работы заключается в том, что основные положения и выводы, изложенные 

в диссертации, дадут возможность более полно представить суффиксальный способ 

словообразования в соответственных разделах вузовских и школьных учебников и 

пособий. Результаты, полученные при словообразовательном анализе дериватов на -ка, 

могут практически использоваться при чтении специальных курсов по 

словообразованию, при разработке методических пособий для высшей и средней школы 

и служить дополнением к описанию словообразовательных типов и моделей 

современного украинского языка, что даст возможность более глубоко и всесторонне 

выявить и изучить общие закономерности суффиксального словопроизводства 

десубстантивов, девербативов, деадьективов и денумеральных образований как одного 

из средств словообразовательной номинации. 

 

307. Зелінська, О. Ю.  Педагогічна лексика української мови ХVI-XVIII ст. 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук : 

[cпец.] 10.02.01 "Українська мова" / Зелінська Оксана Юріївна ; НАН 

України, Ін-т української мови. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (9 

назв) та в тексті. 
Дисертація присвячена дослідженню педагогічної лексики української мови ХVІ-ХVІІІ 

ст. Робота виконана на матеріалі писемних пам’яток зазначеного періоду. У ній 

проаналізовано три тематичні групи (назви закладів освіти; назви осіб за видом 

діяльності в педагогічному процесі; лексика на позначення понять, пов’язаних із 

навчально-виховним процесом). Встановлюється генетичний склад лексем, що 

позначають поняття, пов’язані з навчанням і освітою. Вивчається динаміка розвитку їх 

семантики, визначається історична перспектива, аналізуються семантичні процеси, що 

супроводжують розвиток педагогічної лексики у ХVІ-ХVІІІ ст. 

 

308. Зикань, Х. І.  Географічні назви м. Ужгорода та його околиць [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наукового ступ. канд. філол. наук : спец. 10.02.02 

"Фінно-угорські та самодійські мови" / Зикань Христина Імрівна ; 

Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2002. – 20 с. – Штамп 
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синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. 

А. Т. Бевзенко". 
В дисертації з використанням описового, лінгвогеографічного та порівняльно-

історичного методів проаналізовано географічні назви Ужгорода та його околиць в 

аспектах етимології та соціолінгвістики. Розглянуто культурологічну значущість, 

науково-теоретичне та практичне значення дослідження географічних назв та їх 

варіантів (фонетичних, морфологічних), а також їх першої фіксації угорськими та 

українськими писемними пам'ятками. З застосуванням порівняльно-історичного методу 

дослідження зіставлено старі назви, зафіксовані у письмових пам'ятках та 

географічних картах, з сучасними. 

 

309. Злагодух, В. В.  Психологічні чинники розвитку саморегуляції 

професійної діяльності у майбутніх операторів авіаційного профілю 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : 

[cпец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Злагодух Вікторія 

Вікторівна ; МОН України, Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. 

ун-т імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 20, [1] с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв). 
Дисертацію присвячено дослідженню психологічних чинників саморегуляції діяльності 

у майбутніх операторів авіаційного профілю. Розкрито психологічний зміст поняття 

"саморегуляція професійної діяльності у майбутніх операторів авіаційного профілю", 

встановлено її структурні компоненти (регулятивно-процесуальний, регулятивно-

особистісний та результативний). Обгрунтовано суб'єктно-діяльнісний підхід до 

вивчення особливостей саморегуляції професійної діяльності у майбутніх операторів 

авіаційного профілю, врахування основних принципів якого дало можливість визначити 

методичну базу діагностики рівня розвитку саморегуляції професійної діяльності у 

студентів, встановити основні критерії та показники. З урахуванням визначених 

психологічних чинників побудовано психологічну модель розвитку саморегуляції 

професійної діяльності у майбутніх операторів авіаційного профілю та розроблено 

відповідну психолого-педагогічну програму, до якої увійшли психологічний тренінг та 

індивідуальні консультації. 

Експериментальна апробація засвідчила ефективність програми та дала підстави 

сформулювати методичні рекомендації практичним психологам і викладачам щодо 

розвитку саморегуляції професійної діяльності у студентів. 

310. Зубрицька, М. І.  Бойківська іменникова словозміна [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття вченого ступеня канд. філологічних наук : спец.: 10.02.02. 

"Українська мова." / Зубрицька М. І. ; Київський держ. пед. ін-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ, 1992. – 24 с. – Екслібрис: Штамп синього кольору 
власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 

Метою дисертаційного дослідження є опис бойківської діалектної словозміни, 

дослідження варіативності у межах виявлених типів відмінювання, виділення сталих і 

варіативних ланок словозміни, визначення напрямів міжпарадигматичної взаємодії, 

дослідження асиметрії парадигми та відмінкової амуніції. В ході дослідження виявлено 

спільності і відмінності зіставлюваних і діалектних словозмінних систем бойківських 

говірок та говірок наддністрянсько-бойківського і середньозакарпатсько-бойківського 

порубіжжя; встановлено типи відмінювання іменників на основі розмежування лексем 

за родами та релятивними морфемними флексіями(з урахуванням характеру кінцевого 

приголосного основи); описано виявлені в результаті такого дослідження особливості 

парадигматичних типів, розподіл лексем за типами; визначено сталі й варіативні ланки 

в межах кожного типу і підтипу відмінювання; встановлено спільні і відмінні риси 
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словозміни зіставлюваних бойківських говірок; виявлено результати 

міжпарадигматичної взаємодії. 

 

311. Зубчевська, С. В.  Формування загальнокультурної компетентності 

студентів аграрного коледжу у позааудиторній діяльності [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Зубчевська Світлана Володимирівна. – Умань, 

2015. – 248, [9] с. 

Зубчевська, С. В.  Формування загальнокультурної компетентності 

студентів аграрного коледжу у позааудиторній діяльності [Текст] : автореф. 

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

методика виховання" / С. В. Зубчевська. – Умань, 2015. – 19, [9] с. 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано новий підхід до 

розв'язання актуального наукового завдання, що полягає у визначенні педагогічних умов 

формування загальнокультурної компетентності студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності. 

На основі аналізу наукової літератури узагальнено теоретичні основи формування 

загальнокультурної компетентності студентів у науковій літературі. Уточнено зміст 

та структуру загальнокультурної компетентності студентів аграрного коледжу. 

Схарактеризовано критерії, показники та визначено рівні сформованості 

загальнокультурної компетентності студентів аграрного коледжу. Визначено та 

апробовано педагогічні умови формування загальнокультурної компетентності 

студентів аграрного коледжу у позааудиторній діяльності (створення системи 

позааудиторної діяльності, спрямованої на формування загальнокультурної 

компетентності студентів аграрного коледжу; розроблення змістового та 

організаційно-методичного забезпечення формування загальнокультурної 

компетентності студентів аграрного коледжу; злучення студентів до практичної 

діяльності, орієнтованої на оволодіння загальнокультурною компетентністю). 

 

312. Ивасюк, М. Г.  Писатель-демократ Сильвестр Яричевський: жизнь и 

творчество [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 

филологических наук: 10.642 "Литература народов СССР (украинская)" 

/ Ивасюк М. Г. ; Одесский гос. ун-т имени И. И. Мечникова. – Одесса, 

1971. – 18, [2] с. – Библиогр.: с. 20 и в подстрочных примечаниях. – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена исследованию творческого наследия Сильвестра Яричевского 

в измерении идейно-эстетических поисков писателя и в контексте доминантных 

тенденций развития украинской литературы. 

В работе исследуются аксеологические принципы художественного осмысления 

писателем реальности и эстетической природы его творчества. Диссертантка 

прослеживает основные этапы модификации жанра новеллы в творчестве  

С. Яричевского, характер стилистических доминант в его прозе, жанрово-

стилистические, поэтикальные и структурно-композиционные черты драматических 

произведений писателя, определяет место и роль художественного наследия  

С. Яричевского в литературном процессе конца XIX - начала XX ст. 

Исследование творчества Сильвестра Яричевського дает право считать его 

представителем украинской модерной литературы. Глубокий патриотизм, высокое 

чувство национальной и гражданской ответственности, талант пера обеспечивают 

писателю должное место в отечественном литературном процессе. Творческое 

наследие Сильвестра Яричевского - одна из самых ярких страниц отечественного 

литературного процесса конца XIX - начала XX ст. 
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313. Іваниця, Г. А.  Формування добродійності молодших школярів у 

процесі позакласної виховної роботи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Іваниця Галина Афанасіївна. – Хмельницький, 2012. – 277, [9] с. 

Іваниця, Г. А.  Формування добродійності молодших школярів у процесі 

позакласної виховної роботи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Г. 

А. Іваниця. – Умань, 2012. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого і актуального завдання, що виявляється у вигляді обґрунтування й 

експериментальної перевірки методики формування добродійсності молодших школярів 

у процесі позакласної виховної роботи школи 1-го ступеня.  

На основі комплексного підходу до організації виховного процесу розроблено модель 

комплексної виховної системи школи 1-го ступеня ("Добродій"). Обґрунтовано й 

експериментально перевірено ефективність "Step-методики" формування 

добродійності молодшого школяра у процесі позакласної виховної роботи, яка 

уможливлена дотриманням таких педагогічних умов: здійснення системно-творчого 

підходу як стратегії побудови процесу виховання добродійності молодших школярів; 

цінісне забезпечення процесу формування добродійності молодших школярів; організації 

дитячої доброчинної діяльності на засадах емпатії, альтруїзму та самозречення; 

інтеграція виховних впливів у системі добродійно орієнтованої виховної роботи з 

молодшими школярами. 

 

314. Іванова, С. В.  Розвиток професійної компетентності вчителів біології 

у закладах післядипломної освіти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

/ Іванова Світлана Володимирівна. – Умань, 2012. – 364, [8] с. 

Іванова, С. В.  Розвиток професійної компетентності вчителів біології у 

закладах післядипломної освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук 

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

освіти" / С. В. Іванова. – Умань, 2011. –  

18, [1] с. 
У дослідженні проаналізовано педагогічну, психологічну, методичну літературу із 

проблеми дослідження; проведено дефінітивний аналіз змісту ключових понять: 

«компетенції» і «компетентність», «професійна компетентність»; конкретизовано 

поняття «фахова компетентність учителів природничих дисциплін», охарактеризовані 

його сутність і структурні компоненти; обґрунтовані та експериментально перевірені 

організаційно-педагогічні умови та модель розвитку фахової компетентності вчителів 

природничих дисциплін. 

Встановлено, що проблема професійного розвитку вчителя традиційно посідає чільне 

місце в науковій літературі. Уточнено поняттєво-термінологічний апарат 

дослідження (зокрема, сутність поняття "розвиток професійної компетентності 

вчителя біології у закладі післядипломної педагогічної освіти), критерії та показники 

рівнів розвитку професійної компетентності вчителя біології. 

 

315. Іванчук, Г. П.  Філософія для дітей у змісті початкової освіти 

Сполучених Штатів Америки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

педагогіки" / Іванчук Галина Петрівна ; Житомирський ДУ імені І. 

Франка. – Житомир, 2008. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17 (10 назв). 
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У дисертації розглядається проблема впровадження курсу "Філософія для дітей", 

розробленого групою дослідників під керівництвом М. Ліпмана, у навчальний процес 

початкової ланки освіти Сполучених Штатів Америки.  

Розглянуто сутність основних філософських течій та їх вплив на формування та 

розвиток особистості дитини.  

Схарактеризовано "Філософія для дітей" як парадигму рефлексної освіти , визначено 

її технологію та основні її блоки (філософсько збагачені повісті та перетворення класу 

на спільноту дослідників). Окрема увага приділяється окресленню основних 

мислительних умінь і навичок, на формування яких спрямовано програму "Філософія для 

дітей", способів її реалізації у навчальному процесі ("сократівський діалог"). 

 

316. Іващенко, К. В.  Виховання "важких" дітей у педагогічних системах С. 

Т. Шацького та А. С. Макаренка [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

педагогіки" / Іващенко Катерина Віталіївна ; МОНмолодьспорту України, 

Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди". – 

Переяслав-Хмельницький, 2012. – 20 c. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 16–17 

(14 назв). 
У дисертації на основі аналізу філософської, психологічної, соціологічної і 

педагогічної літератури уточнено зміст поняття "важкі" діти тобто діти, що 

характеризуються негативною спрямованістю особистості, морально правовими та 

специфічно-психічними відхиленнями, які зумовлюють деформацію особистості, 

спотворюють характер її спілкування з соціумом і спосіб поведінки, зумовлюють 

негативне ставлення до інших людей, надмірну вразливість, негативізм, егоцентризм, 

опір звичайним виховним впливам. Розкрито сутність поняття "педагогічна система", 

що являє собою комплекс взаємозалежних заходів і способів педагогічної діяльності, 

орієнтованої на формування й розвиток особистості відповідно до соціального 

замовлення. Визначено чинники, які справили пріоритетний вплив на формування 

педагогічних поглядів С. Т. Шацького і А. С. Макаренка у перші десятиліття XX ст.; 

з'ясовано зміст їхніх теоретичних підходів до виховання "важких" дітей, що набули 

реалізації у створених ними педагогічних системах. Простежено еволюцію формування 

педагогічних поглядів С. Т. Шацького і А. С. Макаренка, розкрито провідні положення 

розроблених ними концепцій виховання; розкрито форми і засоби виховання "важких" 

дітей у педагогічних системах. 

 

317. Ізбаш, Л. М.  Формування культури здоров'я студентів у системі 

фізичного виховання політехнічного коледжу [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 : захищена 30.05.17 / Ізбаш Леонід Михайлович. – Миколаїв, 

2017. – 373 с. : табл., схеми., рис. – Бібліогр.: с. 186–229. 

Ізбаш, Л. М.  Формування культури здоров'я студентів у системі фізичного 

виховання політехнічного коледжу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" 

/ Ізбаш Леонід Михайлович ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл., схеми., рис. – Бібліогр.: с. 16–17 

(14 назв). 
Дисертаційну роботу присвячено проблемі формування культури здоров’я у системі 

фізичного виховання студентів політехнічного коледжу. Здійснено теоретичний та 

практичний аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження. 

Висвітлено сутність і взаємозв’язок базових понять дослідження: культура, 

здоров’я, культура здоров’я особистості, культура здоров’я студента політехнічного 
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коледжу. Розкрито особливості формування культури здоров’я студентів 

політехнічного коледжу у системі фізичного виховання. 

Визначено критерії (когнітивний, мотиваційний, ціннісний та діяльнісний), показники 

та охарактеризовано рівні сформованості культури здоров’я студентів політехнічного 

коледжу. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність 

організаційно-педагогічних умов формування культури здоров’я студентів у системі 

фізичного виховання політехнічного коледжу. 

 

318. Ілішова, О. М.  Виховання культури міжетнічних стосунків підлітків у 

позашкільних навчальних закладах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 : захищена 30.05.17 / Ілішова Ольга Миколаївна. – Бердянськ, 

2017. – 260 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 181–212. 

Ілішова, О. М.  Виховання культури міжетнічних стосунків підлітків у 

позашкільних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" 

/ Ілішова Ольга Миколаївна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–

19 (30 назв). 
У дисертації теоретично обґрунтовано проблему виховання культури міжетнічних 

стосунків підлітків у позашкільних навчальних закладах. Здійснено концептуальний 

аналіз проблеми виховання культури міжетнічних стосунків та уточнено поняттєво-

категоріальний апарат дослідження, зокрема, сутність феномену «виховання культури 

міжетнічних стосунків підлітків у позашкільних навчальних закладах». Визначено 

структурні компоненти та уточнено зміст культури міжетнічних стосунків. 

Охарактеризовано основні закономірності процесу виховання культури міжетнічних 

стосунків. Визначено особливості виховання культури міжетнічних стосунків підлітків 

у позашкільних навчальних закладах в умовах сучасності. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність методики 

виховання культури міжетнічних стосунків підлітків у позашкільних навчальних 

закладах. Розроблено ресурсне забезпечення та удосконалено зміст навчально-виховного 

процесу в позашкільних навчальних закладах щодо виховання в підлітків культури 

міжетнічних стосунків засобами етнізації та полікультурності. 

 

319. Інжиєвська, Л. А.  Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-

засобами в умовах післядипломної освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психологічних наук : [cпец.] 19.00.07 "Педагогічна та 

вікова психологія" / Інжиєвська Леся Анатоліївна ; МОН України, 

Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 

с. 17–19 (21 назва). 
Дисертацію присвячено аналізові психологічно-педагогічних умов особистісного 

розвитку майбутніх психологів. Розкрито зміст особистісного розвитку майбутніх 

психологів в умовах післядипломної освіти, виокремлено в його структурі особистісну і 

професійну складові.  

Емпірично встановлено модель інтеграції внутрішніх чинників особистісного 

розвитку майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти, що містить: соціальний 

інтелект, емоційно-ціннісний аспект особистісного розвитку, професійна 

результативність і ефективність особистісного розвитку. 

Визначено можливості застосування арт-засобів у навчальному процесі як методів 

формувального впливу на особистісний розвиток майбутніх психологів. Розроблено арт-

корекційну програму особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах 
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післядипломної освіти. З'ясовано її вплив на особистісний розвиток майбутніх 

психологів в умовах післядипломної освіти, що відбилося на психологічних показниках 

їхнього особистісного розвитку в умовах післядипломної освіти. 

 

320. Ісаченко, В. П.  Педагогічна та просвітницька діяльність Павла 

Гнатовича Житецького (1837-1911) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 / Ісаченко Вікторія Павлівна. – Умань, 2015. – 273 с. 

Ісаченко, В. П.  Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича 

Житецького (1837-1911) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" 

/ В. П. Ісаченко. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у розкритті змісту і спрямованості 

педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького задля 

відтворення та актуалізації розвитку національної педагогічної думки в Україні у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Вперше на основі всебічного ретроспективного аналізу проблеми дослідження 

визначено основні чинники, що сприяли формуванню світоглядних переконань і 

життєвих цінностей П. Житецького (соціально-політичні; родинне виховання; освітні; 

соціально-культурні; науково-педагогічні); обґрунтовано основні етапи педагогічної та 

просвітницької діяльності педагога в контексті національно просвітницького руху в 

Україні впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; розкрито загальнопедагогічні 

погляди та ідеї у творчій спадщині П. Житецького. 

 

321. Іслам, А. В.  Формування екологічної культури у студентів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації автотранспортного профілю 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Іслам Аліна Володимирівна. – 

Київ, 2016. – 301, [7] с. 

Іслам, А. В.  Формування екологічної культури у студентів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації автотранспортного профілю 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / А. В. Іслам. – Умань, 2016. – 22, [1] 

с. 
Дисертацію присвячено проблемі формування екологічної культури у студентів 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації автотранспортного профілю. У 

дослідженні визначено стан розробленості проблеми формування екологічної культури; 

досліджено специфіку формування екологічної культури у студентів вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації автотранспортного профілю; уточнено сутність понять 

"екологічна культура", "екологічна культура студентів вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації автотранспортного профілю", "формування екологічної культури 

студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації автотранспортного 

профілю". Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

формування екологічної культури у студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації автотранспортного профілю. 

 

322. Іщенко, Л. В.  Наступність у екологічному вихованні старших 

дошкільників і першокласників [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки" 

/ Іщенко Людмила Валентинівна ; Південноукраїнський державний 
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педагогічний ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 1997. – 17, [1] с. : 

табл. – Бібліогр.: с.15–16 (10 назв). 
У дисертації досліджуються шляхи та засоби забезпечення наступності в 

екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників. Визначено сутність 

наступності, виявлено рівні прояву екологічної вихованості; розроблена модель 

реалізації наступності на основі сукупних педагогічних умов і поєднання різноманітних 

форм, методів та засобів екологічного виховання дітей 6-7 років. 

 

323. Казырод, Н. И.  Взаимодействие семантических и формальных 

характеристик в становлении морфологических норм украинского языка 

[Текст] : (история родительного и винительного падежей имен 

существительных мужского рода второго склонения) : автореф. дис. на 

соискание ученой степ. канд. филол. наук : [спец.] 10.02.02 "Языки народов 

СССР (украинский)" / Казырод Наталия Ильинична ; Киевский ГПИ имени 

А. М. Горького. – Киев, 1987. – 22, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 21–22 (6 

названий). – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Реферируемая работа посвящена проблеме соотношения семантических и 

формальных языковых средств в становлении нормы одной из подсистем 

морфологического уровня украинского языка - словоизменению имен существительных 

мужского рода второго склонения.  

Необходимость углубленного анализа сформулированной проблемы на материале 

украинского языка определена следующими факторами: 1) падежная система 

указанных существительных, кроме форм родительного и винительного падежей, 

представляет собой сформировавшуюся парадигму с унифицированными флексиями; 2) 

выбор окончания в родительном падеже обусловливается семантическими и 

формально-грамматическими факторами, в связи с чем возникает необходимость 

унификации использующихся в современном украинском языке окончаний, определения в 

системе имен существительных мужского рода отдельных семантических 

микросистем, объединенных общей флексией -а или -у; 3) своеобразием отличается 

оформление винительного падежа, поскольку выбор окончания мотивируется 

соотнесенностью категории одушевленнооти/неодушевленности, вследствие чего 

винительный падеж в парадигме конкретных имен существительных может быть 

предстаален тремя разновидностями (В-И, В-P, В-И или В-Р), характеризующимися 

системностью употребления. 

 

324. Калабська, В. С. Формування патріотизму в учнів початкових класів 

засобами українського фольклору (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ 

століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Калабська Віра 

Степанівна ; НАПН України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2013. – 20, [1] с. : 

рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв). 
У дисертаційному дослідженні здійснено спробу цілісного історико-педагогічного 

аналізу проблеми формування патріотизму в учнів початкових класів засобами 

українського фольклору в другій половині ХІХ - першій чверті ХХ ст. 

На основі системного аналізу наукової літератури виявлено рецепції патріотизму 

другої половини ХІХ - першої чверті ХХ ст. - імперську, національну, радянську та 

засоби українського фольклору, що сприяли формуванню патріотизму молодших 

школярів.  
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Особливу увагу приділено українській сільській родині кінця ХІХ - першій чверті ХХ 

ст. як осередку патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку засобами 

фольклору. 

 

325. Калашнік, Н. В.  Формування міжкультурної комунікативної 

компетентності у іноземних студентів у вищих медичних навчальних 

закладах України [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Калашнік 

Наталія Василівна. – Вінниця, 2015. – 335, [4] с. 

Калашнік, Н. В.  Формування міжкультурної комунікативної 

компетентності у іноземних студентів у вищих медичних навчальних 

закладах України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Н. В. Калашнік. – 

Умань, 2015. – 20, [1] с. 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення проблеми формування 

міжкультурної комунікативної компетентності та запропоновано новий підхід до 

розв'язання актуального наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні педагогічних 

умов формування міжкультурної комунікативної компетентності у іноземних 

студентів у вищих медичних навчальних закладах України. 

На основі теоретичного аналізу наукової психолого- педагогічної літератури 

з'ясовано ступінь розробленості проблеми у педагогічній теорії та практиці. З'ясовано 

сутність, особливості та структуру понять: "компетентність", "міжкультурна 

компетентність", "комунікативна компетентність", "міжкультурна компетентність 

іноземних студентів". Розвиток особливості підготовки іноземних студентів у вищих 

медичних навчальних закладах України. Уточнено критерії, визначено показники та 

охарактеризовано рівні сформованості міжкультурної комунікативної 

компетентності іноземних студентів-медиків. Обґрунтовано педагогічні умови 

ефективного формування міжкультурної комунікативної компетентності у іноземних 

студентів у вищих медичних навчальних закладах України. 

326. Калиновська, І. С.  Підготовка майбутніх практичних психологів до 

роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 13.06.2020 

/ Калиновська Ірина Сергіївна. – Умань, 2020. – 287 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 210–247. 

Калиновська, І. С.  Підготовка майбутніх практичних психологів до 

роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти / Калиновська Ірина 

Сергіївна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – 

Умань, 2020. – 26 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (16 назв). 
У дисертації подано результати теоретичного узагальнення і розв'язання проблеми 

підготовки майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання 

учнів закладів загальної середньої освіти.  

Уточнено зміст понять "підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в 

умовах інклюзивного навчання учнів закладів загальної середньої освіти", "готовність 

майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів 

закладів загальної середньої освіти". Визначено компоненти, критерії, показники та 

рівні вказаної готовності. 

Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови 

досліджуваної підготовки: формування позитивної мотивації та ціннісного ставлення 

майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів 
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закладів загальної середньої освіти шляхом застосування традиційних та інноваційних 

форм, методів та засобів професійної підготовки; 19 оновлення змісту підготовки 

майбутніх практичних психологів до зазначеного виду роботи з метою набуття ними 

інклюзивної компетентності; удосконалення практичного складника підготовки 

майбутніх практичних психологів до якісного виконання професійних функцій в умовах 

інклюзивного навчання учнів закладів загальної середньої освіти. 

 

327. Капелюшна, Т. В.  Тенденції розвитку технологічної освіти в середніх 

навчальних закладах США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" 

/ Капелюшна Тетяна Вікторівна ; Національний пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ, 2012. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв). 
У дисертації обґрунтовано загальні тенденції розвитку технологічної освіти в 

середніх навчальних закладах США під впливом сучасного розвитку науки, техніки і 

виробництва, проаналізовано систему стандартів технологічної освіти у середній 

школі США та виокремлено етапи стандартизації (початковий, проміжний, сучасний) 

й провідні ідеї наприкінці ХХ - початку ХХІ століття), охарактеризовано організаційно-

педагогічне забезпечення вивчення технологій на основі впровадження методу проектів 

та особливостей професійної підготовки американських учителів трудового навчання; 

20 проаналізовано американський досвід організації технологічної освіти у середніх 

навчальних закладах окремих штатів США; розроблено рекомендації щодо творчого 

використання прогресивного досвіду США у сфері технологічної освіти в процесі 

реалізації освітньої галузі "Технології" в Україні. 

 

328. Капінус, О. С.  Формування соціальної відповідальності у майбутніх 

офіцерів Збройних Сил України засобами інтерактивних технологій 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Капінус Олександр Сергійович. – 

Львів, 2015. – 323 с. 

Капінус, О. С.  Формування соціальної відповідальності у майбутніх 

офіцерів Збройних Сил України засобами інтерактивних технологій 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец.13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. С. Капінус. – Умань, 

2015. – 19, [1] с. 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення проблеми формування соціальної 

відповідальності у майбутніх офіцерів Збройних Сил України засобами інтерактивних 

технологій. Розглянуто зміст, сутність, функції соціальної відповідальності та 

особливості її формування у майбутніх офіцерів. Розкрито виховний потенціал 

інтерактивних технологій у формуванні соціальної відповідальності у майбутніх 

офіцерів ЗСУ. Визначено критерії, показники та рівні сформованості соціальної 

відповідальності майбутніх офіцерів ЗСУ. Розроблено модель оптимізації процесу 

формування соціальної відповідальності у майбутніх офіцерів ЗСУ на основі 

застосування засобів інтерактивних технологій. Обґрунтовано методику формування 

соціальної відповідальності майбутніх офіцерів ЗСУ, що базується на практичному 

використанні інтерактивних технологій, які забезпечують створення сприятливої 

атмосфери для організації комунікації, миследіяльності й смислотворчості, 

рефлексивної діяльності, використання інтерактивних ігор, та передбачає 

використання практичних механізмів, що сприяють вихованню морально-вольових 

якостей, світогляду, духовності, мужності, відваги, дисциплінованості, вірності 

національним традиціям. 
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329. Каптур, Г. А.  Семантико-синтаксическая характеристика 

предложений с глаголами негативного поведения в современном русском 

языке [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степ. канд. фил. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Русский язык" / Каптур Галина Антоновна ; Киевский ГПИ 

имени А. М. Горького. – Киев, 1989. – 21 с. – Библиогр.: с. 21 (4 названия) и 

в подстрочных примечаниях. – Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Данная дисертация посвящена исследованию семантико-синтаксической организации 

предложений с глаголами негативного поведения (ГНП), имеюшими типовое значение 

"вести себя плохо". Постановка проблемы обусловлена ее недостаточной 

теоретической разработанностью, отсутствием специальных исследований как 

содержательной стороны глагола с указанным типовым значением, так и структур 

предложений, в которых эти глаголы функционируют в качестве предиката.  

Основной целью работы является исследование семантико-синтаксической 

структуры предложений с ГНП, обнаружение специфіки значений этих глаголов, 

выделение оценочного модуса "плохо".  Выявленны семантические типы глагольных 

предикатов, в котором слово описано не только со стороны значения и грамматических 

форм, но и со стороны своей многообразной сочетаемости - синтаксической, 

семантической, а также со стороны прагматического потенциала. 

 

330. Карамушка, Т. В.  Соціально-психологічні чинники формування 

готовності аспірантів до здійснення професійної кар'єри [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : [cпец.] 19.00.05 

"Соціальна психологія, психологія соціальної роботи" / Карамушка Тарас 

Вікторович ; МОН України, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – 

Київ, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 15–17 (21 назва). 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню соціально-психологічних чинників 

формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар'єри. У роботі 

здійснено теоретичний аналіз наукових підходів до розгляду проблеми професійної 

кар'єри, її ролі в життєдіяльності особистості. Проаналізовано психологічні 

особливості аспірантів як професійної групи, етапи і типи їхньої професійної кар'єри. 

Розкрито структуру та основні складові готовності аспірантів до здійснення 

професійної кар'єри і соціально-психологічні чинники її формування. Визначено 

недостатній рівень розвитку готовності аспірантів до здійснення професійної кар'єри. 

Виявлено зв'язок між рівнем розвитку готовності аспірантів до здійснення професійної 

кар'єри та соціально-психологічними чинниками, які стосуються діяльності кафедр, де 

навчаються аспіранти (рольова взаємодія та професійно-ділове спілкування на кафедрі, 

організаційна культура кафедри, креативність професійного середовища кафедри). 

Констатовано, що значна частина аспірантів мають потребу в різних формах 

соціально-психологічної допомоги у процесі їхньої підготовки до здійснення професійної 

кар'єри, пріоритетне місце серед яких займає соціально-психологічний тренінг. 

Розроблено та апробовано програму соціально-психологічного тренінгу "Формування 

готовності аспірантів до здійснення професійної кар'єри". Доведено, що впровадження 

тренінгу сприяло підвищенню рівня готовності аспірантів до здійснення професійної 

кар'єри. 

 

331. Карасєвич, С. А.  Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 30.11.17 / Карасєвич 

Сергій Анатолійович. – Умань, 2017. – 371 с. : табл. – Бібліогр.: с. 225–267. 
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Карасєвич, С. А.  Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах 

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

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Карасєвич Сергій 

Анатолійович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (20 назв). 
У дисертації вперше розроблено модель та обґрунтовано педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної 

діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах. Уточнено критерії готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у 

загальноосвітніх навчальних закладах (мотиваційно-ціннісний, інтелектуально-

пізнавальний, діяльнісно-практичний). На основі визначених критеріїв та показників 

охарактеризовано рівні готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

фізкультурно-спортивної діяльності загальноосвітніх навчальних закладах: високий, 

середній, низький. Розкрито сутність ключових понять дослідження: "підготовка 

майбутніх учителів до фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітніх 

навчальних закладах" (спеціально спрямований процес вибіркового використання засобів 

фізичної культури і спорту для формування у майбутніх фахівців системи професійних 

знань; оволодіння необхідним комплексом педагогічних умінь і навичок, орієнтованих на 

фізкультурно-спортивну роботу та спрямованих на відновлення психофізіологічної 

працездатності учнів, вдосконалення їх особистості в процесі самодіяльних ініціатив) 

та "готовність майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної 

діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах" (динамічно розвивальна особистісна 

якість людини, що відображає необхідний рівень знань в галузі фізкультурно-

спортивної діяльності, достатній рівень сформованості умінь і навичок, стійку 

мотивацію до проведення цієї діяльності). 

Удосконалено форми, методи, засоби навчально-виховного процесу щодо підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Подальшого розвитку набули інтеграційні 

процеси підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної 

діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах та наповнення їх відповідним 

змістом, використання доцільних форм та методів. Практичне значення одержаних 

результатів полягає в розробці та впровадженні в навчально-виховний процес вищих 

навчальних закладів методики діагностування рівнів готовності майбутніх учителів 

фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітніх 

навчальних закладах, розробці авторських навчальних програм, спрямованих на 

підготовку майбутніх учителів фізичної культури та реалізацію навчально-

методичного забезпечення: оновлення змісту фахових, проведення спецсемінару 

"Організація і методика проведення фізкультурно-спортивної діяльності в 

загальноосвітніх навчальних закладах", активізації самостійної роботи майбутніх 

учителів для отримання знань, умінь і навичок фізкультурно-спортивної роботи.  

Проаналізовано стан готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах. Проведено 

констатувальний експеримент, результати якого засвідчили низький рівень готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-спортивної роботи, 

який передбачалося підвищити за рахунок виявлення та впровадження необхідних 

педагогічних умов. За результатами реалізації педагогічних умов у процесі 

формувального експерименту в експериментальних групах виявився високий рівень 

готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної 

діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах за мотиваційно-ціннісним, 

інтелектуально-пізнавальним, діяльнісно-практичним критеріями та середній - у 

контрольній групах.  
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Результати дослідження свідчать про динамічні позитивні зміни показників 

готовності майбутніх учителів фізичної культури експериментальних груп до 

фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах під впливом 

запропонованих експериментальних нововведень. 

 

332. Карлова, Л. В.  Способы и средства антропонимической номинации в 

южновеликорусских отказных книгах первой половины XVII века [Текст] : 

автореф. дис. на соискание ученой степ. канд. филол. наук : [cпец.] 10.02.01 

"Русский язык" / Карлова Лариса Владимировна ; Киевский ГПИ имени А. 

М. Горького. – Киев, 1991. – 16 с. – Библиогр.: с. 15–16 (4 названия). – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Актуальность обращения к теме исследования определяется тем, что историки 

русского языка и исследователи русской ономастики не проявляли должного интереса к 

южновеликорусским памятникам. Существовало мнение, будто из-за передвижения 

исторической жизни Древней Руси, в результате монголо-татарского нашествия, на 

север и северо-восток, произошло запустение южнорусских земель, а потому 

складывание великорусской народности, а затем и русской нации, так же как и 

формирование их языка, было связано с северными территориями и с языком населения 

севера и северо-востока. Сыграло роль также традиционное представление о малом 

участии южновеликорусского наречия в формировании русского национального языка. К 

середине XX века становилось все более ясным, что развитие науки об истории русского 

языка может привести к новым результатам, а возможно, и к пересмотру 

устоявшихся взглядов при условии вовлечения в научный оборот памятников 

письменности тех территорий, сохранившиеся документы с которых еще не 

подвергались изучению и сохранили язык, с наибольшей степенью достоверности 

близкий к живой народно-разговорной речи. Важной вехой оказалось издание 

рукописных материалов, созданных на территории южновеликорусского наречия, до 

этого времени совершенно неизвестных лингвистам. В их число входят используемые 

автором в качестве основного источника "Памятники южновеликорусского наречия. 

Отказные книги".  

Изучение такого рода памятников, время и место написания которых известны, 

дает возможность хронологически н территориально прикрепить отраженные в них 

языковые особенности. В этой связи актуальным становится вопрос об их 

лингвистической ценности. Теоретическая и практическая значимость работы 

заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы при 

создании обобщающих трудов по русской и славянской антропонимике; в вузовской 

практике преподавания как лингвистических, так н историко-лингвистических 

дисциплин, в частности, при характеристике истоков современной русской 

антропонимики; при чтении спецкурсов и спецсеминаров, при освещении проблем "Язык 

и общество", "Взаимодействие языков". В адаптированном виде материал может 

найти применение на школьных факультативных занятиях по лексике и исторической 

лексикологии. Данные отказных книг могут использоваться при составлении разного 

рода антропонимичеекпх словарей и атласов. Отдельные моменты, связанные с 

образованием личных имен, отчеств, фамильных образований могут быть учтены при 

освещении теоретических вопросов словообразования русского языка. 

 

333. Карманенко, В. В.  Педагогічні умови формування лідерських якостей 

у студентів економічних університетів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 : захищена 26.06.19 / Карманенко Василь Васильович. – Полтава ; 

Умань, 2019. – 274 с. : табл., рис., схеми. – Бібліогр.: с. 215–233. 
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Карманенко, В. В.  Педагогічні умови формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Карманенко Василь Васильович ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – 19 с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 15–20 (20 назв). 
Дисертацію присвячено актуальній темі формування лідерських якостей у студентів 

економічних університетів. Розглянуто стан дослідження наукової проблеми 

формування лідерських якостей у студентів економічних університетів у вітчизняній і 

зарубіжній педагогічній теорії та виховній практиці. Здійснено інтерпретацію базових 

понять дослідження. Розкрито особливості формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів. Визначено критерії, показники й 

охарактеризовано рівні сформованості лідерських якостей студентів економічних 

університетів, розроблено діагностичну методику для їх визначення. Проаналізовано 

стан сформованості лідерських якостей у студентів економічних університетів. 

Визначено педагогічні умови формування лідерських якостей у студентів економічних 

університетів: створення розвивального, особистісно зорієнтованого освітнього 

середовища з урахуванням індивідуальних запитів студентів і специфіки професійної 

діяльності майбутнього фахівця; забезпечення цілеспрямованого розвитку лідерських 

якостей студентів за допомогою використання інтерактивних форм і методів 

освітньої взаємодії; упровадження лідерської управлінської парадигми Школи лідерів на 

базі тренінгової програми. Експериментально доведено доцільність та ефективність 

застосування розроблених педагогічних умов формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів, розроблено відповідні методичні рекомендації 

для підвищення рівня їх сформованості. 

 

334. Карнаух, Л. П.  Виховання безпечної поведінки дітей дошкільного віку 

в соціальному середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Карнаух Леся 

Петрівна ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2010. – 20, [1] с. : 

табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (17 назв). 
У дисертації досліджувалась проблема виховання безпечної поведінки дітей 

дошкільного віку в соціальному середовищі. Доведено актуальність та з'ясовано стан 

розробки визначеної проблеми у вітчизнаній та зарубіжній науці, обґрунтовано та 

розкрито поняття "безпечна поведінка особистості в соціальному середовищі", 

визначено критерії. показники та охарактеризовано рівні безпечної поведінки дітей 

дошкільного віку в соціальному середовищі. 

 

335. Карп, С. І.  Формування готовності учнів ліцею до вибору професій у 

сфері менеджменту [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Карп Сергій 

Іванович. – Київ, 2013. – 292, [13] c. 

Карп, С. І.  Формування готовності учнів ліцею до вибору професій у сфері 

менеджменту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / С. І. Карп. – Умань, 

2013. – 20, [1] c. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що полягає в обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці організаційно-педагогічних умов готовності учнів ліцею до вибору професій у 

сфері менеджменту: удосконалення профорієнтаційної роботи ліцею у напрямі вибору 

учнями професій у сфері менеджменту; організація учнівського самоврядування як 
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провідної форми підготовки ліцеїстів до вибору професії менеджера; впровадження 

технології формування готовності учнів ліцею до вибору професій у сфері 

менеджменту. Розкрито сутність ключових понять дослідження - "готовність учнів до 

свідомого вибору професій у сфері менеджменту" та "формування готовності учнів 

ліцею до свідомого вибору професій у сфері менеджменту". Визначено компоненти, 

критерії, рівні та показники готовності учнів ліцею до вибору професій у сфері 

менеджменту. На основі результатів експерименту розроблено рекомендації щодо їх 

упровадження у практику роботи ліцеїв та інших загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

336. Карпалюк, В. С.  Семантико-синтаксическая структура конструкций с 

предикатными актантами в украинском языке [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степ. канд. фил. наук : спец. 10.02.02 "Языки народов 

СССР (укр. язык)" / Карпалюк Валентина Семеновна ; Киевский ГПИ имени 

А. М. Горького. – Киев, 1988. – 28 с. – Библиогр.: с. 28 (3 названия) и в 

подстрочных примечаниях. – Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Реферируемая работа посвящена исследованию сентатико-синтетической 

организации конструкций, включающих синтаксический актант глагола-предиката, 

выраженный событийным именем.  

Исследование семантики предложения во всех ее динамических проявлениях 

потребовало выхода за пределы собственно грамматических категорий, установления 

знаковой природы предложения и его компонентов.  

Объектом исследования в данной диссертациии является такие предложения , в 

которых минимум один из синтаксических актантов глагола-педиката имеет 

пропозитивное значение, в частности, рассмотрению подвергаются констукции с 

модальными глаголами получившие названные конструкции с предикативными 

актантами (КПА). Образование исследуемых конструкций наиболее вероятно при 

непредикатных модальных, фазовых глаголах и предикативных со значением оценки и 

сосотояния. 

 

337. Карпенко, М. В.  Наблюдения над структурой присоединительных 

конструкций в современном русском литературном языке [Текст] : автореф. 

дис. на соиск. ученой степ. канд. фил. наук / Карпенко М. В. ; М-во высшего 

образования УССР, Харьковский ГУ имени А. М. Горького. – Черновцы, 

1958. – 16, [2] с. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки 

"Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Целью данной диссертационной работы является системное и целостное 

исследование присоединительных конструкций в современном русском литературном 

языке. В соответствии с этим выполнены следующие задачи исследования: дана общая 

характеристика присоединительных конструкций как особой синтаксической 

категории, установив общие признаки, отграничивающие их от вводных конструкций; 

выявлены способы и средства связи присоединительных конструкций с основным 

предложением; описаны структурные типы и функционально-семантические 

разновидности присоединительных конструкций; определено место присоединительных 

единиц в структуре предложения в целом, а также их отношение к членам 

предложения, к которым они относятся; уточнено употребление знаков препинания в 

предложениях с присоединительными конструкциями. Методологической основой 

исследования является положение о системном характере языкового организма, о 

взаимосвязи языковых единиц, функциональный подход к языку, содержательно 

ориентированный на охват структурно - функциональных манифестаций языковых 
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элементов, позволяющих точнее вскрыть динамический характер языковой системы, 

понимание языка как средства общения и формирования знаний человека. 

 

338. Карпенко, Ю. А.  Топонимия Буковины [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степ. док. фил. наук / Ю. А. Карпенко ; АН УССР, 

Отделение литературы, языка и искусствоведения. – Київ, 1967. – 28, [2] с. : 

табл. – Библиогр.: с.28–29 (21 название). – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена изучению топонимической системы, представленной 

собственными географическими названиями Буковины и принадлежащей топонимии 

украинского языка. Решение этого основного вопроса распределено между несколькими 

частными, среди которых наиболее существенными являются рассмотрение развития 

буковинской топонимии от древнерусского периода до наших дней и анализ локального 

взаимодействия украинской топонимии с молдавской (восточнороманской) и 

некоторыми другими. Проблематика регионального плана но возможности сочетается 

в работе с рассмотрением общих вопросов теоретической топонимики. Речь идет, в 

частности, об организации и функционировании топонимической системы, о синхронии 

и диахронии в топонимии, об общих закономерностях развития и существования 

топонимии, о методах топонимического исследования и др. 

 

339. Карпич, І. О.  Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці 

України (20 - початок 30-х рр. ХХ ст.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 / Карпич Ірина Олександрівна. – Умань, 2015. – 257, [4] с. 

Карпич, І. О.  Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України 

(20 - початок 30-х рр. ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія 

педагогіки" / І. О. Карпич. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 
Вперше виокремлено та охарактеризовано основні проблеми дитячого руху в 

педагогічній періодиці України у 1920 - на початку 1930-х рр. (нормативно-правове 

забезпечення дитячого руху, історія вітчизняного та зарубіжного дитячого руху, 

педагогіка дитячого руху, основні напрями розвитку дитячого руху, підготовка 

організаторів дитячого руху та його науково-методичне забезпечення, розвиток 

педагогічної періодики та навчально-методичної літератури). Здійснено класифікацію 

періодичних видань досліджуваного періоду (всесоюзних, всеукраїнських та 

регіональних) відповідно до цільового призначення часописів: загальнопедагогічні 

видання, методичні видання для організаторів дитячого руху, спеціальна піонерська 

періодика, молодіжна періодика. Удосконалено наукові уявлення про дитячий рух як 

фактор соціального виховання; історіографію проблеми, проаналізовану за 

хронологічним підходом у межах періодів (1920 - початок 1930-х рр.; середина 1930 - 

кінець 1980-х рр.; 1990-ті рр. - до сьогодення) та за тематичним підходом у межах груп 

(дитячий рух, періодична преса, проблеми дитячого руху на сторінках періодичних 

видань). Подальшого розвитку набув аналіз піонерських періодичних видань 1920 - 

початку 1930-х рр. 

 

340. Керста, Р. И.  Украинская антропонимия XVI в. (мужские именования) 

[Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степ. канд. фил. наук : спец. 

10.02.02 "Языки народов СССР (укр. язык)" / Керста Розалия Иосифовна ; 

МВССО УССР, Ужгородский ГУ. – Ужгород, 1978. – 15, [2] с. – Библиогр.: 

с. 17 (14 названий) и в подстрочных примечаниях. – Экслибрис: печать 
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синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
В диссертации исследуется историческая антропономия XVI века всех этнических 

земель Украины в неразрывной связи с соответствующими явлениями антропономии 

других восточнославянских языков, анализируются способы идентификации лица в 

административно-юридических документах XVI века, фонетические особенности и 

словообразовательные типы собственных имен. В труде использованы архивные 

материалы, материалы картотеки Словаря украинского языка ХVІ - первой половины 

ХVІI века, публикации достопримечательностей писательства. 

 

341. Кибальна, Н. А.  Виховання професійної відповідальності майбутніх 

фахівців цивільного захисту [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Кибальна Неля Анатоліївна. – Умань, 2016. – 280, [4] с. 

Кибальна, Н. А.  Виховання професійної відповідальності майбутніх 

фахівців цивільного захисту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Н. 

А. Кибальна. – Умань, 2016. – 20, [1] с. 
У дисертації проаналізовано сучасні дослідницькі підходи до проблеми виховання 

професійної відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту та розкрито 

сутність і структуру професійної відповідальності майбутніх фахівців цивільного 

захисту. Уточнено зміст ключових понять: "професійна відповідальність майбутнього 

фахівця цивільного захисту", "виховання майбутнього фахівця цивільного захисту в 

умовах вищого навчального закладу", "професійно важливі якості майбутнього фахівця 

цивільного захисту". Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні 

вихованості професійної відповідальності у майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Розроблено педагогічну модель виховання професійної відповідальності майбутніх 

фахівців цивільного захисту в умовах вищого навчального закладу цивільного захисту. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови виховання 

професійної відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту в умовах вищого 

навчального закладу. 

 

342. Кирильчук, О. Б.  Виховання риторичної культури старшокласників у 

процесі вивчення предметів гуманітарного циклу [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 / Кирильчук Оксана Борисівна. – Полтава, 2013. – 260, [12] c. 

Кирильчук, О. Б.  Виховання риторичної культури старшокласників у 

процесі вивчення предметів гуманітарного циклу [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / О. Б. Кирильчук. – Умань, 2013. – 20, [1] c. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання - виховання риторичної культури старшокласників, 

що виявляється в обґрунтуванні та експериментальній перевірці авторської методики у 

процесі вивчення предметів гуманітарного циклу, яка поєднує традиційні та 

інтерактивні форми і методи роботи і передбачає мотиваційний, коригувально-

діяльнісний, креативно-діяльнісний етапи. У роботі розкрито зміст виховання 

риторичної культури старшокласників, що являє собою процес і результат створення 

особистісних передумов для спілкування з оточенням відповідно до культурних 

здобутків суспільства в комунікативній сфері. Засобами його здійснення в 

загальноосвітній школі, зокрема в учнів старшого шкільного віку, є насамперед вивчення 

гуманітарних предметів під час навчально-виховного процесу.  

Розроблено методику виховання риторичної культури старшокласників у процесі 

вивчення предметів гуманітарного циклу. Уточнено компоненти змістової структури 
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риторичної культури старшокласників та рівні її вихованості. Конкретизовано 

сутність понять "риторична культура старшокласника" як інтегративне особистісне 

утворення старшокласника та "виховання риторичної культури старшокласника" як 

рівень засвоєння ним моральних норм, способів поведінки, прийнятих у соціумі під час 

міжособистісної взаємодії. 

 

343. Кириченко, В. Г.  Підготовка майбутнього вчителя-філолога до 

організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на 

засадах українознавства [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : 

захищена 27.12.19 / Кириченко Віта Григорівна. – Умань, 2019. – 328 с. : 

табл. – Бібліогр.: с. 221–254. 

Кириченко, В. Г.  Підготовка майбутнього вчителя-філолога до організації 

культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах 

українознавства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук :[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Кириченко 

Віта Григорівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–20 (20 назв). 
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв'язання 

завдання підготовки майбутнього вчителя-філолога до організації культурнодозвіллєвої 

діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства. Доведено актуальність 

теми, проаналізовано стан її розробки. Уточнено сутність ключових понять 

дослідження: "підготовка майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-

дозвіллєвої діяльності учнів сільських шкіл на засадах українознавства" та "готовність 

майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів 

сільських шкіл на засадах українознавства". Уточнено критерії (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, практично-діяльнісний), показники (інтереси, установки, цінності, 

потреби, знання, здатності, вміння організовувати культурнодозвіллєву діяльність на 

засадах українознавства) та рівні готовності майбутнього вчителя-філолога до 

організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільських шкіл на засадах 

українознавства (високий, середній, низький). Здійснено 21 діагностику процесу 

підготовки майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства. Розроблено модель 

підготовки майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства, яка охоплює такі блоки: 

методологічно-цільовий (мета, підходи, принципи); змістово-процесуальний (етапи, 

зміст, форми, методи, технології); оціннорезультативний (критерії та рівні 

готовності, результат). Обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутнього 

вчителя-філолога до організації культурнодозвіллєвої діяльності учнів сільської школи 

на засадах українознавства (цілеспрямована мотивація майбутніх учителів-філологів до 

вивчення особливостей організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської 

школи на засадах українознавства; оволодіння майбутніми вчителями-філологами 

теоретичними знаннями про сутність, зміст культурно-дозвіллєвої діяльності та 

методику її проведення в сільській школі на засадах українознавства; удосконалення 

практичних умінь і навичок організації культурно-дозвіллєвої діяльності майбутнього 

вчителяфілолога, що є необхідним у подальшій педагогічній практиці).  

Ефективність педагогічних умов доведено результатами формувального етапу 

експерименту: в експериментальній групі збільшилася кількість студентів із високим 

рівнем готовності до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи 

на засадах українознавства, тоді як у контрольній групі аналогічний показник значно не 

збільшився. 
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344. Кириченко, П. В.  Проблема становлення особистості та шляхи її 

художньої реалізації у шкільній повісті 60-80-х років ХХ ст. [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : [спец.] 10.01.03 

"Українська література" / Кириченко Петро Васильович ; НПУ імені М. П. 

Драгоманова. – Київ, 1998. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14–15 (7 назв). – Екслібрис: 

штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка 

і доц. А. Т. Бевзенко". 
Дисертація присвячена вивченню, на матеріалі жанру шкільної повісті у контексті 

розвитку української художньої прози 60-80-х років XX століття, одного із проблемних 

аспектів теми «Людина в літературі». 

У дисертації вперше з сучасних позицій на матеріалі шкільної прози 60-80-х років 

(твори О. Гончара, Г. Тютюнника, В. Близнеця та ін.) показано, як вирішувалась у той 

час дитячою літературою "людинознавча" проблематика. У порівнянні з творами на 

виховну тему попередніх десятиліть (О. Копиленка, О. Донченка тощо) у шкільній 

повісті спостерігалося моделювання більш правдивого образу юної особистості, 

наближення художнього характеру до його життєвого прототипа за рахунок 

майстерного використання характеризуючих функцій середовища, подолання 

позамистецьких впливів. 

Простежено етапи зародження та загальні тенденції моделювання процесів 

становлення героя у вітчизняній літературі на виховну тему. Досліджено шляхи 

художньої реалізацїї проблеми у шкільній повісті, зокрема: з'ясовано «механізм 

творення» художнього характеру особистості, роль у ньому конфлікту твору; 

визначено взаємозв’язок між неповторністю літературного образу, образу 

особистості і своєрідністю художнього матеріалу твору. 

У роботі показано, шо проблема людини в нашому словесному мистецтві сягає своїм 

корінням у духовну спадщину Київської Русі. З’ясовано, як концепція особистості 

впливала на структуру досліджуваних творів, як вона відбилася в системі образів, 

шляхах і способах творчої реалізації авторських уявлень про людину.  

 

345. Кислякова, Н. А. Синтаксис простого предложения в памятниках 

украинской деловой письменности конца XVI - начала XVIII веков [Текст] : 

автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. филол. наук : [спец.] 661 "Языки 

народов СССР (укр. язык)" / Кислякова Н.А. ; Одесский ГУ имени И. И. 

Мечникова. – Одесса, 1969. – 34, [2] с. – Библиогр.: с. 34 (5 названий). – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко".- Автореферат с дарственной надписью. 
В диссертации автор поставил задачу охарактеризовать систему синтаксиса 

простого предложения языка памятников. В итогах исследования доказано, что язык 

памятников деловой письменности конца XVI - начала XVIII вв. отражает сложные 

процессы в развитии структуры простого предложения и отдельных ее компонентов, 

характерные для украинского литературного языка исследуемого периода. Одни из них 

связаны с развитием и совершенствованием синтаксического строя языка, другие - с 

общей тенденцией к демократизации письменного языка, выразившейся в широком 

проникновении в письменную речь разговорных норм, вступавших в активное 

соотношении с книжными. Паралельно с синтаксическими чертами, определяющими 

дальнейшее развитие структуры простого предложения, в языке памятников 

существует часть архаических явлений. 

Переплетение этих факторов обусловило наличие в памятниках большого 

количества разных по времени, степени дифференцированости, сфере употребления 

конструкций, взаимодействие которых имело активизирующее значение для 

дальнейшего развития синтаксической структуры языка. 
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346. Кіраль, А. Й.  Формування здатності до протистояння криміналізації 

особистості підлітка [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психологічних наук : [cпец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" 

/ Кіраль Агнета Йосипівна ; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і 

освіти дорослих. – Київ, 2018. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–18(14 

назв). 
У дисертації здійснено теоретичний аналіз досліджуваної проблеми в зарубіжній та 

вітчизняній психології. На основі особистісно орієнтованого та суб'єктно-вчинкового 

підходів розкрито сутність поняття "делінквентна поведінка особистості підлітка", 

визначено особливості та здатності особистості протистояти криміногенним 

спокусам. 

Характеризуються типи змодельованих ситуацій, у яких підлітків найбільш схильні 

піддаватись криміногенним спокусам. Констатовано важливість формування 

здатності особистості як суб'єкта протистояти криміналізації. Обгрунтовуються 

специфічні психологічні характеристики підлітків, здатних протистояти 

криміналізації. За допомогою емпіричного дослідження виявлено поведінкові 

особливості (актуальні здібності, способи реагування на конфлікти та моделі 

наслідування) підлітків, що більшою мірою пов'язані з їхньою здатністю протистояти 

криміналізації. Обгрунтовується наявність типів особистостей підлітків, здатних 

протистояти криміналізації (залежності від міри зв'язку цієї здатності з 

поведінковими особливостями): емоційно-інтуїтивного, виконавчого, комунікативного, 

розсудливого, оптимістичного.   

 

347. Кірдан, О. П.  Відносини колективної власності в трансформаційній 

економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

економічних наук : cпец. 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної 

думки" / Кірдан Олександр Петрович ; Державний ВНЗ "Київський нац. 

економічний ун-т імені В. Гетьмана". – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13–

14 (17 назв). 
Проведено економіко-теоретичне дослідження відносин колективної власності за 

умов трансформаційної економіки. Узагальнено методологічні підходи, що 

використовуються політичною економією, теорією власності, інституціональною 

теорією для пояснення суті та ролі колективної власності в системі соціально-

економічних відносин. Досліджено науково-методичні засади категорії власності, 

проаналізовано теоретичні концепції, об'єктивні передумови формування та розвитку 

колективної власності в сучасній економіці. Розкрито сутність процесу реалізації 

власності. Доведено, що він є водночас і процесом її відтворення, відображає власність 

в стані руху, динаміці та відбувається через відносини привласнення, які констатують 

економічний зміст. Удосконалено визначення категорії "власність" як багатовимірного 

явища, що інтегрує в собі економічні, юридичні, філософські, національні й інші складові 

суспільного життя. Охарактеризовано механізм реалізації колективної власності через 

привласнення в усіх фазах економічного відтворення: виробництва, розподілу, обміну, 

споживання. 

 

348. Клименко, Ю. А.  Професійна мобільність майбутніх учителів у 

країнах Євросоюзу [Текст] : дис. ...канд. пед. наук : 13.00.04 / Клименко 

Юлія Анатоліївна. – Умань, 2011. – 290, [4] c. 

Клименко, Ю. А.  Професійна мобільність майбутніх учителів у країнах 

Євросоюзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 
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[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Клименко Юлія 

Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 

2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (12 назв). 
Здійснено компаративний аналіз особливостей забезпечення професійної мобільності 

майбутніх вчителів у контексті європейського виміру. Визначено систему 

компетентностей у контексті європейського виміру професійної мобільності 

майбутніх вчителів, що містить такі базові компетентності (інструментальні, 

міжособистісні, системні). Виокремлено фактори забезпечення мобільності студентів 

ВНЗ країн ЄС, дія яких охоплює адміністративно-організаційний, змістовий, 

методичний й особистісний рівні. Уточнено сутність поняття "професійна 

мобільність майбутнього вчителя". Запропоновано практичні рекомендації щодо 

використання досвіду країн Євросоюзу з формування у майбутніх вчителів професійної 

мобільності у вищій педагогічній школі України. 

 

349. Климович, М. В.  Підготовка студентів педагогічних коледжів до 

створення науково-методичного середовища в початковій школі [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук _: 13.00.04 / Климович Маргарита Володимирівна. – 

Умань, 2012. – 319, [8] c. 

Климович, М. В.  Підготовка студентів педагогічних коледжів до 

створення науково-методичного середовища в початковій школі [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика професійної освіти" / М. В. Климович. – Умань, 2012. – 

19, [1] c. 
У дисертації висвітлено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що полягає в обгрутуванні та експериментальній 

перевірці педагогічних умов реалізації методики підготовки студентів педагогічних 

коледжів до створення науково-методичного середовища в початковій школі: 

стимулювання процесів адаптації і соціалізації у навчально-виховному процесі пед. 

коледжу; активного залучення студентів у науково-методичне середовище 

педагогічного коледжу; вдосконалення організаційних і технологічних аспектів 

оволодіння практичними уміннями до створення науково-методичного середовища в 

початковій школі. Уточнено сутність понять "науково-методичне середовище", 

"створення науково-методичного середовища у початковій школі"; 

обгрунтовано сутність понять "підготовка студентів педагогічного коледжу до 

створення науково-методичного середовища в початковій школі". 

Визначено мотиваційно-потребнісний, змістово-процесуальний, інтелектуально-

креативний і оцінно-рефлексивний компоненти готовності студентів пед. коледжу до 

створення науково-методичного середовища у початковій школі та їх змістові 

критерії. На основі визначених компонентів та критеріїв охарактеризовано чотири 

рівні готовності майбутніх учителів до створення науково-методичного середовища в 

початковій школі (низький, середній, достатній, високий) та показники, що їх 

характеризують. 

350. Кобилянська, Т. В.  Формування готовності майбутніх психологів до 

роботи із сім'ями підлітків у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 24.05.19 / Кобилянська Тетяна 

Вікторівна. – Умань, 2019. – 459 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 232–267 та в 

тексті. 

Кобилянська, Т. В.  Формування готовності майбутніх психологів до 

роботи із сім'ями підлітків у процесі професійної підготовки [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 
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"Теорія і методика професійної освіти" / Кобилянська Тетяна Вікторівна ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 

2019. – 22 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 19–20 (16 назв). 
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв'язання 

завдання формування готовності майбутніх психологів до роботи із сім'ями підлітків у 

процесі професійної підготовки. Доведено актуальність теми, проаналізовано стан її 

розробки. Уточнено сутність понять: "робота майбутніх психологів із сім'ями 

підлітків", "готовність майбутніх психологів до роботи із сім'ями підлітків", 

"формування готовності майбутніх психологів до роботи із сім'ями підлітків у процесі 

професійної підготовки". Уточнено критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-

інтелектуальний, діяльнісно-практичний), їх показники та рівні готовності майбутніх 

психологів до роботи із сім'ями підлітків (високий, середній, низький). Здійснено 

діагностику готовності майбутніх 21 психологів до роботи із сім'ями підлітків у 

процесі професійної підготовки, яка включала пілотажне дослідження та 

констатувальний етап експерименту. Визначено й зреалізовано педагогічні умови 

формування готовності майбутніх психологів до роботи із сім'ями підлітків у процесі 

професійної підготовки: інтеграція психологічних і педагогічних знань у процесі 

оновлення змісту фахових дисциплін; розвиток у майбутніх психологів ціннісного 

ставлення до роботи із сім'ями підлітків на основі використання інноваційних форм та 

активних методів; включення студентів у реальну практичну взаємодію із сім'ями 

підлітків з використанням педагогічних технологій через оптимальне поєднання 

аудиторної та позааудиторної роботи. Ефективність педагогічних умов доведено 

результатами формувального експерименту: збільшилася кількість студентів із 

високим рівнем готовності до роботи із сім'ями підлітків в експериментальній групі, 

тоді як у контрольній групі аналогічний показник значно не збільшився. 

 

351. Коблик, В. О.  Виховання ціннісного ставлення до праці в підлітків у 

позаурочній добродійній діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора 

філософії) : 13.00.07 : захищена 24.10.18 / Коблик Віталій Олександрович. – 

Умань, 2018. – 253 с. : табл., схеми., рис. – Бібліогр.: с. 203–224. 

Коблик, В. О.  Виховання ціннісного ставлення до праці в підлітків у 

позаурочній добродійній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" 

/ Коблик Віталій Олександрович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 

(17 назв). 
У дисертації досліджено проблему виховання ціннісного ставлення до праці в 

підлітків у процесі позаурочної добродійної діяльності. Здійснено аналіз стану 

дослідження проблеми та уточнено сутність ключових понять. Визначено критерії, 

показники та схарактеризовано рівні вихованості в підлітків ціннісного ставлення до 

праці. Розроблено модель виховання ціннісного ставлення до праці в учнів підліткового 

віку в процесі позаурочної добродійної діяльності. Обґрунтовано та експериментально 

перевірено педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до праці в підлітків у 

процесі позаурочної добродійної діяльності (цілеспрямована позитивна мотивація та 

стимулювання учнів до здійснення позаурочної добродійної трудової діяльності; 

поглиблення і розширення знань учнів, необхідних для виконання трудових завдань 

добродійного змісту; систематичне і планомірне залучення підлітків до різних видів 

позаурочної добродійної діяльності відповідно до віку та інтересів).   Формування 

здатності до протистояння криміналізації особистості підлітка. 
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352. Коваленко, А. С.  Тенденції розвитку вітчизняної інструментальної 

гітарної освіти у другій половині ХХ століття [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук (доктора філософії) : 13.00.01 : захищена 23.05.19 / Коваленко 

Анатолій Сергійович. – Умань, 2019. – 265 с. : фотоіл., табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 222–248 та в тексті. 

Коваленко, А. С.  Тенденції розвитку вітчизняної інструментальної 

гітарної освіти у другій половині ХХ століття [Текст] : автореф. дис. на 

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

педагогіка та історія педагогіки" / Коваленко Анатолій Сергійович ; МОН 

України, Уманський держ. педагогічний ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 

2019. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18 (15 назв). 
У дисертації здійснено аналіз джерельної бази дослідження, наукових праць та 

виокремлено напрями, за якими працювали вчені з означеної проблеми. Уточнено 

сутність поняття «інструментальна музична освіта» та введено до наукового обігу 

термін «інструментальна гітарна освіта».  

Запропонована періодизація розвитку  інструментальної гітарної освіти дозволила 

виділити два етапи та тенденції розвитку вітчизняної інструментальної гітарної 

освіти у другій половині ХХ ст. (на першому етапі: аматорсько-мистецька, освітньо-

пошукова, накопичувальна, освітньо реорганізаційна, професійно-становлювальна; на 

другому етапі: національно-стверджувальна, національно-інформаційна, інтеграційна, 

стратегічно-розбудовча, глобалізаційна).    Проаналізовано педагогічні досягнення 

видатних представників  гітарної освіти досліджуваного періоду: М. Геліса, В. 

Доценка, В. Жадько.  

Схарактеризовано організацію та зміст підготовки гітаристів у вітчизняних 

закладах початкової мистецької освіти та закладах фахової передвищої музичної 

освіти, проаналізовано підготовку гітаристів у закладах вищої освіти України, 

окреслено перспективи розвитку інструментальної гітарної освіти у контексті 

вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

 

353. Коваленко, Р. А.  Предложно-падежная синонимия в современном 

украинском литературном языке: (делиберативные и адресатные 

конструкции) [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. филол. 

наук : спец. 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский язык)" / Коваленко 

Раиса Александровна ; Киевский ГПИ имени А. М. Горького. – Киев, 

1987. – 24 с. – Библиогр.: с. 24 (4 названия). – Экслибрис: печать синего 

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

Бевзенко". 
Диссертация посвящена изучению синонимических отношений делиберативных и 

адресатных глагольных словосочетаний с детерминирующим компонентом, 

выраженным именем В определенной падежной форме с предлогом или без него. 

     В работе выделено основные критерии синонимичности предложно-падежных 

словосочетаний; выяснено взаимоотношение явлений синонимии и вариативности; 

изучено и описано семантические и структурно-грамматические характеристики 

избранных словосочетаний; определены условия синонимических сближений 

исследуемых конструкций ; систематизировать синонимические гнезда, выявлены 

интегрирующие и дифференциальные признаки конституентов каждого гнезда; 

выявлены факторы, обусловливающие употребление той или иной конструкции из ряда 

синонимичных. 
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354. Ковалик, И. И.  Многократные глаголы в украинском языке в 

сравнении с другими славянскими языками [Текст] : автореф. дис. на соиск. 

ученой степ. канд. филол. наук / Ковалик И. И. ; МВО СССР, Львовский ГУ 

имени Ивана Франко. – Львов, 1949. – 14, [1] с. – Библиогр.: в подстроч. 

примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В данной диссертации автор пытается впервые скрыть историю развития и 

становления структурной системы языковых показателей многократности действий-

состояний, то есть многократных глаголов в украинском языке сравнительно с другими 

славянскими языками.  

В процессе анализа языковых факторов автор в основном останавливается на 

истории формирования системы многократных глаголов в украинском языке.  

В сравнительной части внимание акцентируется, прежде всего, на техинославянских 

структурных типах многкратных глагольных образований, которые имеют 

топологически палаллельные, совпадающие видовые соответствия в украинском языке.  

Диссертация также посвящена характеристике отдельных структурных типов 

многократных глаголов и анализу их исторических изменений в украинском и других 

славянских языках. 

 

355. Коваль, В. Ю.  Виховання культури міжособистісних відносин 

студентів університету у позааудиторній діяльності [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.07 / Коваль Вікторія Юріївна. – Херсон, 2014. – 208, [7] с. 

Коваль, В. Ю.  Виховання культури міжособистісних відносин студентів 

університету у позааудиторній діяльності [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / В. Ю. Коваль. – Умань, 2013. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, пов'язаного з обгрунтуванням та 

експериментальною перевіркою моделі виховання культури міжособистісних відносин 

студентів університету в позааудиторній діяльності. З'ясовано сучасний стан 

дослідженості проблеми в педагогічній теорії та практиці ВНЗ.  Уточнено сутність 

понять "культура міжособистісних відносин" і "позааудиторна діяльність", критерії 

та показники рівнів вихованості культури міжособистісних відносин студентів 

університету. Подальшого розвитку набули форми і методи виховання культури 

міжособистісних відносин студентів університету в позааудиторній діяльності. 

 

356. Коваль, Д. С. Формування правової культури майбутніх учителів 

історії та правознавства у фаховій підготовці [Текст] : дис. ... д-ра філософії 

: 011: захищена 14.05.21 / Коваль Дар'я Сергіївна. - Умань, 2021. - 392 с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 230-253.  
У дисертації вперше обгрунтовано педагогічні умови формування правової культури 

майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці: стимулювання  

мотивації пізнавальної діяльності ціннісного ставлення до норм права з урахуванням  

сучасних суспільно-історичних  реалій з використанням інноваційних форм і активних 

методів навчання; використання освітніх технологій, що забезпечують оволодіння 

майбутніми учителями історії та правознавства правовим досвідом.  

Розроблено та апробовано модель формування правової культури майбутніх учителів 

історії та правознавства у фаховій підготовці. Уточнено критерії сформованості 

правової  культури майбутніх учителів історії та правознавства та їхні ознаки: 

усвідомлення переконаності цінності права і необхідності дотримання його норм; 

позитивне прийняття нормативно-правового забезпечення професійної діяльності; 
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сформованість правових потреб, інтересів, домагань, правових установок і переконань, 

соціальної і правової активності у правотворчості, правозастосуванні, правоохоронній 

діяльності: інтерес до правових знань, наявність високої професійної мотивації, 

здатність орієнтуватися в потоці правової інформації; усвідомлення особистої і 

суспільної значущості майбутньої професії. За результатами аналізу термінологічного 

апарату дослідження уточнено сутність ключових понять.  

Практичне значення  одержаних результатів полягає в розробці та впровадженні в 

освітній процес закладів вищої освіти методики діагностування рівнів сформованості 

правової культури майбутніх учителів історії та правознавства, оновленні змісту 

дисциплін "Теорія держави і права", "Історія держави і права України", "Теорія і 

методика навчання історії", "Методика навчання правознавства". Матеріали 

дослідження можуть бути використані в освітньому процесі ЗВО при викладанні 

фахових дисциплін, спецсемінарів для підготовки  майбутніх учителів історії та 

правознавства; у подальших дослідженнях з теорії та методики професійної освіти. 

 

357. Коваль, І. В.  Правове виховання студентів у навчально-виховному 

процесі педагогічного коледжу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Коваль Інна Віталіївна. – Умань, 2016. – 357, [3] с. 

Коваль, І. В.  Правове виховання студентів у навчально-виховному процесі 

педагогічного коледжу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / І. В. Коваль. – Умань, 

2016. – 20, [1] с. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і обгрунтовано новий підхід до 

проблеми правового виховання студентів педагогічного коледжу. доведено 

актуальність теми, проаналізовано стан її розробки.  

Уточнено сутність понять: "правове виховання", "правова вихованість", "правове 

виховання студентів педагогічного коледжу ". Уточнено критерії та показники правої 

вихованості студентів педагогічного коледжу: мотиваційно-ціннісний, інформаційно-

когнітивний, діяльнісно-практичний.     На основі визначених критеріїв та показників 

охарактеризовано рівні правової вихованості студентів педагогічного коледжу: 

високий, середній, та низький.      Здійснено діагностику правової вихованості 

студентів педагогічного коледжу, яка включала аналіз стану навчально-виховного 

процесу педагогічного коледжу в аспекті правового виховання та проведення 

констатувального експерименту. 

 

358. Коваль, Т. В.  Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з учнями 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Т. В. Коваль. – Вінниця, 

2015. – 21 с. 
Дисертація присвячена дослідженню проблеми підготовки майбутніх  учителів 

початкових класів до використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з 

учнями. Визначені, обгрунтовані й експериментально перевірені педагогічні умови 

ефективної підготовки до означеної діяльності.  

З'ясовані критерії та рівні готовності майбутніх фахівців до використання 

музичного фольклору в навчально-виховній роботі з молодшими школярами.  

У роботі доведено, що використання музичного фольклору в навчально-виховній 

роботі з учнями на основі визначених педагогічних умов та етапної реалізації (знаннєво-

мотиваційній, інтерпретаційно-творчий, операційно-діяльнісний етапи) сприяє 

позитивним змінам у рівнях професійної компетентності студентів щодо означеної 

діяльності. 
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359. Ковальчук, Ю. В.  Формування системи економічних понять у 

старшокласників сільської загальноосвітньої школи у процесі технологічної 

підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук 

: спец. 13.00.02 "Теорія та методика трудового навчання" / Ю. В. 

Ковальчук. – Київ, 2010. – 20, [1] с. 
У роботі виділено основні напрями дослідження, теоретично обгрунтовано 

методичні засади процесу формування системи  економічних понять у старшокласників 

сільської школи та практично перевірено розроблений зміст методики навчання за 

експериментальним курсом "Основи економіки і організації аграрного виробництва".   

Досліджено проблему активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи на 

уроках трудового навчання. Визначено та науково обгрунтовано педагогічні умови 

активізації пізнавальної діяльності учнів: систематичний, цілеспрямований розвиток 

мотивації навчально-трудової діяльності, створення "ситуації успіху" в пізнавальній 

діяльності, диференціація процесу трудового навчання, організація проблемного 

навчання, використання методичної комп'ютерно-орієнтованої системи навчання.    

Запропоновано модель активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи на 

уроках трудового навчання та розроблено технологію формування пізнавальної 

активності учнів. 

 

360. Ковнір, О. І.  Формування політичної культури курсантів вищих 

морських навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.07 / Ковнір Олена Іванівна. – Херсон, 2015. – 243, [4] с. 

Ковнір, О. І.  Формування політичної культури курсантів вищих морських 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / О. І. Ковнір. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і обґрунтовано новий 

підхід до вирішення актуальної проблеми формування політичної культури курсантів 

вищих морських навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації. Уточнено зміст ключових 

понять дослідження: «політична культура», «політичне виховання», «політична 

соціалізація», «політична компетентність»; подано авторське визначення поняття 

«політична культура курсанта вищого морського навчального закладу».  

Охарактеризовано чинники та закономірності формування політичної культури 

курсантів вищих морських навчальних закладів, уточнено компоненти, критерії і 

показники сформованості політичної культури курсантів вищих морських навчальних 

закладів та схарактеризовано їх рівні. Розроблено структурно-функціональну модель 

та обґрунтовано педагогічні умови ефективного формування політичної культури 

курсантів вищих морських навчальних закладів. 

 

361. Ковтун, Т. В.  Типы наименований текстов в научно-популярном 

подстиле [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. филол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Русский язык" / Ковтун Татьяна Валентиновна ; Киевский 

ГПИ имени А. М. Горького. – Киев, 1990. – 19, [1] с. – Библиогр.: с. 19 (3 

назв.) и в подстрочн. примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Актуальность и перспективность стилистического анализа явлений текста, 

проводимого в данной работе, определяется возможностю качественно нового подхода 

к ним, учитывающего и использующего опыт лингвостилистики, так и лингвистики 

текста.  
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Исследуемые в диссертации тексты научно-популярного подстили научного стиля 

современного русского языка представляют собой материал достаточно 

разработанный стилистами в ХIХ веке. Но целью даного исследования - установления 

признаков названий и внутритекстовых заглавий и дифференция двух типов 

наименований в произведения научно-популярного подстиля.     Содержание 

диссертации определяется поставленными в ней задачами. Во введении анализируются 

разрабатываемые современной лингвистикой проблемы популяризации науки.в качестве 

объекта исследования, вводятся некоторые актуальные для диссертации термины, 

определяется научная новизна, цель, теоретическая и практическая значимость 

работы, методы исследования, излагается основные положения, вносимые в защиту. 

 

362. Козак, І. В.  Тенденції становлення виховних систем в інноваційних 

школах України (друга половина ХХ століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 / Козак Інна Василівна. – Умань, 2014. – 223, [3] с. 

Козак, І. В.  Тенденції становлення виховних систем в інноваційних 

школах України (друга половина ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / І. В. Козак. – Умань, 2014. – 20, [1] с. 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і обгрунтовано новий підхід до 

вирішення важливого й актуального завдання, що полягає у виявленні, науково-

теоретичному обгрунтуванні тенденцій становлення виховних систем в інноваційних 

школах України у другій половині ХХ століття. 

З'ясовано стан дослідженості проблеми становлення і розвитку виховних систем в 

інноваційних школах України у другій половині ХХ століття та уточнити поняттєвий 

апарат дослідження. Визначено педагогічні засади виховних систем в інноваційних 

школах. Виокремлено особливості виховних систем інноваційних навчальних закладів 

України другої половини ХХ століття. Виявлено та обгрунтовано основні напрями 

становлення виховних систем в українських інноваційних школах означеного періоду. 

Уточнено сутність понять "виховна система", "інноваційна школа", "альтернативна 

школа", "експериментальна школа", "авторська школа". Подальшого розвитку набув 

аналіз авторських інновацій та визначено можливості їх упровадження в діяльність 

сучасних загальноосвітніх навчальних закладів різних типів. 

 

363. Козинська, І. П.  Промислові ландшафти регіону видобутку уранових 

руд в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

географічних наук : [cпец.] 11.00.11 "Конструктина географія і раціональне 

використання природних ресурсів" / Козинська Ірина Петрівна ; 

Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 21 c. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (14 назв). 
У дисертації удосконалено та доповнено теоретико-методологічні засади 

дослідження промислових ландшафтів у регіонах видобутку і переробки уранових руд. 

Зокрема виявлено суб'єктивні та об'єктивні чинники й закономірності функціонування 

промислових ландшафтів уранодобувного регіону України, їх структуру та 

парадинамічні взаємозв'язки з прилеглими ландшафтами; розроблено та обґрунтовано 

типологічну класифікацію промислових ландшафтів, досліджено їх просторову 

організацію; проведено функціональне зонування та районування ландшафтів регіону 

видобутку і переробки уранових руд; виявлено та проаналізовано вплив радіоактивно 

забруднених ландшафтів на природне середовище та здоров'я населення; визначено та 

обгрунтовано перспективні шляхи оптимізації промислових ландшафтів регіону 

видобутку і переробки уранових руд в Україні; спрогнозовано перспективу їх 

раціонального використання. 
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364. Козій, О. М.  Методика формування образно-інтонаційних навичок 

студентів педагогічних коледжів у процесі вивчення диригентсько-хорових 

дисциплін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання" / Козій Ольга 

Михайлівна ; Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – 

Київ, 2015. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 17–18 (12 назв). 
Дисертація присвячена проблемі формування образно-інтонаційних навичок 

студентів педагогічних коледжів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. 

Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в науковій літературі, подано огляд 

наукових концепцій ключових понять «інтонація», “образно-інтонаційні навички“, 

“образно-інтонаційне мислення” в процесі сприймання й відтворення музичних творів 

на заняттях з диригентсько-хорових дисциплін; розкриті особливості їх прояву в 

студентів педагогічних коледжів (у процесі співу на заняттях з хорового диригування 

та хорового класу); уточнено поняття “образно-інтонаційні навички” відносно 

студентів педагогічних коледжів.  

Обгрунтовано структурні компоненти образно-інтонаційних навичок, (мотиваційно-

пізнавальний, організаційно-технологічний, творчо-діяльнісний), розроблено критерії, 

показники та рівні їх сформованості. Розроблено, апробовано і впроваджено в 

практику методику формування образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних 

коледжів на основі розробленої організаційно-методичної моделі; визначено основні 

підходи, принципи, функції, методи навчання; окреслені педагогічні умови ефективного 

формування образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів у процесі 

вивчення диригентсько-хорових дисциплін. Результати порівняльного аналізу 

контрольної та експериментальної груп у формувальному експерименті довели їх 

статистичну достовірність. 

 

365. Козырь, А. В.  Формирование стиля педагогического руководства 

хоровым коллективом [Текст] : на материале музыкально-педагогических 

ф-тов педагогических институтов : автореф. дис. на соискание ученой 

степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Теория и история педагогики" / А. 

В. Козырь. – Киев, 1967. – 21, [1] c. 
Анализ результатов исследования подтвердил, что пути оптимизации руководства 

хоровым коллективом заключаются в  доскональном изучении деятельности учителей 

музыки с целью приближения к активности опосредствованной контактной и активно-

творческой контактной  форм стиля остальных его разновидностей. 

 

366. Колесник, Л. В.  Формування професійної самооцінки майбутнього 

вчителя початкової школи засобами інтерактивних технологій [Текст] : дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.04 / Колесник Лариса Володимирівна. – Умань, 

2016. – 277, [8] с. 

Колесник, Л. В.  Формування професійної самооцінки майбутнього 

вчителя початкової школи засобами інтерактивних технологій [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика професійної освіти" / Л. В. Колесник. – Умань, 2016. – 

20, [1] с. 
У дисертації обгрунтовано важливість формування професійної самооцінки як 

ключової складової соціально-психологічної компетенції в процесі навчально-професійної 

діяльності. Розкрито критерії та рівні сформованості професійної самооцінки 

майбутніх учителів початкової школи, висвітлено результати дослідно-
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експериментальної роботи з діагностування сформованості професійної самооцінки 

студентів. 

 

367. Колечко, М. Д.  Посесивні конструкції в українській та російській 

мовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філ. наук : 

10.02.01 "Українська мова" : 10.20.02 "Російська мова" / Колечко Марія 

Дмитрівна ; Український ДПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1995. – 

21 с. – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В дисертації досліджується предикативні посесивні конструкції в українській та 

російській мовах виявлено ряд семантичних ознак, релевантних у тій чи іншій мірі для 

двох мов при побудові речень із значенням посесивності. До них належить опозиції за 

ознаками "живий"- "неживий", "відчужуваний" - "невідчужуваний", "позитивний"- 

"негативний", "постійний"- "тимчасовий".  

Аналіз синтаксичних засобів вираження значення посесивності в українській та 

російській мовах показав істотність для цих мов ряду семантичних, структурних і 

стилістичних відмінностей (протиставлень), котрі проявляються по-різному і з різним 

ступенем послідовності в кожній з них. Для розпізнавання значень власне володіння і 

місце знаходження мови використовують специфічні структурні засоби.     У заключній 

частині підсумовуються результати проведеного дослідження, що випливають з 

аналізу семантичних  типів посесивних конструкцій, представленого у дисертації. 

 

368. Колінько, О. П.  Мала проза Стефана Коваліва в контексті розвитку 

української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступ. канд. філ. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська 

література" / Колінько Олена Петрівна ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – 

Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. приміт. – 

Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. 

П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації досліджується мала проза С.Коваліва у тісному зв’язку з естетико-

філософським поступом його доби; з’ясовується реальна участь митця в розвитку 

українського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст.; осмислюються його 

творчі зв’язки з представниками “старої” та “нової” генерації українського 

письменства; розкривається вплив “школи Франка” на формування його світоглядних 

позицій і становлення естетичних смаків і уподобань. Визначається новаторство 

Коваліва-прозаїка, що виразно виявляється не так на тематичному, як на формальному 

рівні, - новим трактуванням традиційних і вже опрацьованих тем, добором нових 

способів художнього осмислення дійсності, адекватних вимогам часу. На основі 

аналітико-синтетичного аналізу малої прози письменника з’ясовуються особливості 

його творчого методу, в якому поєднані екстреми різних літературних систем – 

реалістичної, натуралістичної, імпресіоністичної, які різноструктурно й 

різнофункціонально взаємодіючи, витворюють реалізм якісно нового рівня. 

 

369. Колісніченко, А. І.  Професійна підготовка майбутніх учителів 

іноземних мов в університетах Нідерландів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 : захищена 04.09.2020 / Колісніченко Ангеліна Іванівна. – Умань, 

2020. – 273 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 214–236. 

Колісніченко, А. І.  Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних 

мов в університетах Нідерландів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної 
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оовіти" / Колісніченко Ангеліна Іванівна. – Умань, 2020. – 22 с. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (21 назва). 
Дисертаційне дослідження присвячено актуальній темі підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов в університетах Нідерландів. Здійснено аналіз стану 

дослідженості наукової проблеми у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії. 

Визначено передумови створення нідерландської педагогічної освіти, фактори впливу на 

становлення педагогічної освіти у країні, хронологічні етапи домінування певних 

методичних теорій іншомовної підготовки нідерландських учнів. Проаналізовано вплив 

освітніх реформ ХХ століття на вищу освіту та зміну підходів і методів викладання 

іноземних мов. Визначено етапи навчання, типи закладів для підготовки вчителів. 

Визначено й конкретизовано організаційні та педагогічні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів іноземних мов у Нідерландах. Проведено комплексний порівняльний 

аналіз досвіду реформування сучасної нідерландської й української вищої педагогічної 

освіти, змісту підготовки вчителів іноземних мов на рівні навчальних планів та переліку 

дисциплін й особливостей оцінювання протягом навчання в українських та 

нідерландських університетах. Сформульовано практичні рекомендації для підготовки 

вчителів іноземних мов в Україні, на основі яких запропоновано ряд заходів, спрямованих 

на підвищення якості освіти українських учителів іноземних мов. 

 

370. Колодій, О. С.  Формування патріотизму студентів аграрних вищих 

навчальних закладів у позааудиторній діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 / Колодій Олена Сергіївна. – Житомир, 2016. – 276, [8] с. 

Колодій, О. С.  Формування патріотизму студентів аграрних вищих 

навчальних закладів у позааудиторній діяльності [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / О. С. Колодій. – Умань, 2016. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоноване нове вирішення 

проблеми формування патріотизму студентів аграрних вищих аграрних закладів у 

позааудиторній діяльності. 

На основі аналізу наукової літератури з’ясовано стан дослідженості проблеми 

формування патріотизму майбутніх фахівців аграрних професій у виховній теорії й 

практиці та уточнено і конкретизовано базові поняття дослідження: «патріотизм», 

«патріотизм студентів аграрних ВНЗ», «формування патріотизму студентів аграрних 

ВНЗ у позааудиторній діяльності» 

Обґрунтовано змістову структуру патріотизму, до якої включено ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, емоційно-почуттєвий, діяльнісно-практичний та 

рефлексивно-оцінний компоненти, визначено критерії (мотиваційний, когнітивний, 

емоційний, діяльнісний, рефлексивний), показники та охарактеризовано рівні (високий, 

середній, низький) його сформованості, розроблено та апробовано модель формування 

патріотизму студентів аграрних ВНЗ у позааудиторній діяльності, дієвість якої 

забезпечують визначені педагогічні умови: поєднання наявного позитивного досвіду у 

виховному середовищі вищого навчального закладу з пошуком нових форм і напрямів 

позааудиторної діяльності, адекватних сучасним ціннісним орієнтаціям студентської 

молоді; формування позитивної мотивації до позааудиторної діяльності як засобу 

патріотичного виховання та професійного зростання фахівців аграрного профілю; 

розвиток студентського самоврядування, інститутів колективної студентської 

самоорганізації, клубної діяльності як особливої сфери життєдіяльності студентської 

молоді. 

 

371. Коломієць, І. І. Флоролексеми в українській поезії ІІ половини ХХ 

століття: функціонально-стилістичний аспект [Текст] : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступ. канд. філолог. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова" 

/ Коломієць Інна Іванівна : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - 

Київ, 2003. - 18, [1] с. - Бібліогр.: с.15 (7 назв)  
З'ясовано роль флористичних одиниць у системі загальновживаної мови та визначено 

тенденцію розвитку асоціативно-смислових прирощень, ідейно-змістових узагальнень 

символічного характеру, а також - розширення стилістичних функцій у поетичному 

мовленні другої половини XX ст. Виявлено закономірності вживання флоролексем, 

з'ясовано чинники власне лінгвістичного та екстралінгвального характеру, які 

сприяють формуванню та розгортанню образно-зображальної та виражальної 

перспектив слова. Здійснено дослідження багатогранних можливостей рослинних 

найменувань і флористичних похідних з урахуванням лексико-семантичного оточення 

та прийомів введення флороназв у текстову організацію віршових творів. 

 

372. Коломиец, Л. И.  Язык украинских грамот XIV - XV вв. 

[Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. фил. наук / Л. 

И. Коломиец ; М-во культуры СССР, Харьковский ГУ имени М. 

Горького. – Харьков, 1953. – 15, [1] с. – Библиогр.: в подстроч. 

примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки 

"Б-ка проф. С. П. Бевзенка и доц. А. Т. Бевзенко". 
В дисертации исследуются сохраненные украинские грамоты XIV - XV вв., 

осуществлен обзор выданных и проанализированных манускриптов, важных для 

изучения староукраинского языка. Сделан вывод о недостаточном уровне их 

исследования, в частности, в контексте особенностей украинской народной речи того 

времени, специфики иноязычных влияний периода позднего средневековья, формирования 

основных черт официально-делового стиля, нормирования подсистем украинского 

литературно-письменного языка. 

 

373. Коляда, Н. М.  Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половина 

ХІХ- початок ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" 

/ Коляда Наталія Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 

20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18 (18 назв). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове розкриття 

наукової проблеми, представленої у вигляді всебічного цілісного поліаспектного 

висвітлення розвитку недільних шкіл України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як 

закономірного об‘єктивно зумовленого цілісного процесу, що справив значний вплив на 

розвиток вітчизняного шкільництва. 

Висвітлено історію, визначено етапи діяльності, розроблено і обґрунтовано 

типологію недільних шкіл; проаналізовано освітнє законодавство, розвиток 

громадсько-просвітницького подвижництва на користь недільних шкіл України та їх 

роль як центру залучення учнів до надбань національної культури. 

Проаналізовано діяльність недільних шкіл як нетрадиційних освітніх закладів України 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: розкрито, систематизовано та узагальнено 

організаційні засади, принципи, завдання, зміст, форми, методи освітньої діяльності 

та систему методичної роботи. 

 

374. Коляда, Т. В.  Організаційно-педагогічні засади функціонування 

елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ - перша половина ХХ ст.) [Текст] : 
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дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Коляда Тетяна Василівна. – Умань, 

2015. – 294, [4] с. 

Коляда, Т. В.  Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних 

шкіл у Великій Британії (ХІХ - перша половина ХХ ст.) [Текст] : автореф. 

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

педагогіка та історія педагогіки" / Коляда Тетяна Василівна ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2015. – 20, [1] с. : 

с. 16-18 (19 назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у визначенні організаційно 

педагогічних засад функціонування елітних шкіл у Великій Британії у ХІХ - першій 

половині ХХ ст. У дослідженні розкрито засади їх діяльності, провідні ідеї, форми 

роботи, методи, що робить ці школи елітними осередками політичного, наукового, 

культурно-освітнього життя Великої Британії. 

Охарактеризовано етапи розвитку елітної шкільної освіти у Великій Британії у ХІХ 

– першій половині ХХ ст., визначено організаційні і педагогічні засади їх функціонування. 

З’ясовано непересічне значення елітних шкіл як політичного, наукового та культурно-

освітнього осередку у житті країни. 

Подальшого розвитку набуло висвітлення ролі елітної освіти та педагогічної думки в 

розвитку середньої шкільної освіти у Великій Британії у досліджуваний період. 

До наукового обігу введено нові історичні факти, маловідомі та невідомі документи, 

що розширюють історико-педагогічне знання про існування у шкільній практиці Великої 

Британії такого унікального явища, як «паблік скулз», колективи яких зберігали кращі 

традиції елітної освіти. 

 

375. Комар, О. С.  Етнокультурна парадигматика національно-маркованих 

мовних одиниць [Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. 

філологічних наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Комар Олег 

Станіславович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т 

філології. – Київ, 2009. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18 (7 назв.). 
У дисертації здійснено комплексне дослідження етнокультурної специфіки 

національно-маркованих мовних одиниць. Предметом лінгвістичного аналізу є механізми 

стереотипізації етнокультурних смислів національно-маркованих мовних одиниць. В 

основу характеристики фактичного матеріалу покладено частотність вживання, 

типовість (стереотипність) та етнокультурну значущість національно-маркованих 

мовних одиниць у лексикографічних та етнографічних джерелах, фольклорних та 

художніх текстах, а також у живому мовленні. Вибудовано лінгвофілософську 

концепцію дослідження на основі етноцентризму осмислення мовних явищ, визначено 

особливості співвідношення мови і свідомості індивіда, мови і мислення, мови і 

культури. Здійснено аналіз сучасних студій мовної картини світу та психологічних 

особливостей її відбиття в індивідуальній та етнічній свідомості. Проведено 

експериментальне дослідження особливостей асоціативних реакцій мовців на типові 

національно-марковані мовні одиниці. Проаналізовано окремі фрагменти мовної 

картини світу українського народу, відображені, зокрема, у назвах реалій рослинного 

світу, природних явищ, традиційних власних назвах (релігійних, обрядових та 

індивідуальних), формульних сполуках, ряді фразеологізмів та паремій.   

 

376. Комар, О. С.  Розвиток освіти дорослих у Франції [Текст] : автореф. 

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

педагогіка та історія педагогіки" / О. С. Комар. – Умань, 2015. – 19, [1] с. 
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Комар, О. С.  Розвиток освіти дорослих у Франції [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.01 / Комар Олена Станіславівна. – Умань, 2015. – 297, [9] с. 
Проаналізовано стан дослідження освіти дорослих у Франції, визначено філософські 

та психолого-педагогічні засади її організації. Уточнено сутність ключових понять 

дослідження: "освіта дорослих", "розвиток освіти дорослих", "андрагогіка", 

"індустріальна геронтологія", "дорослий учень", "мотивація" (праці, учіння, 

досягнення), "бар’єр" тощо. Узагальнено соціальну політику ЄС і України щодо 

організації освіти дорослих. Визначено та обгрунтовано періодизацію становлення і 

розвитку освіти дорослих у Франції. Досліджено інституційне забезпечення освіти 

дорослих у Франції на державному, регіональному, локальному рівнях, розглянуто 

особливості функціонування французьких партнерських організацій і установ. 

Висвітлено напрями і форми освіти дорослих у Франції. Охарактеризовано французькі 

освітні сектори для дорослих, які сьогодні користуються найбільшою популярністю. 

Досліджено законодавче забезпечення освіти дорослих та державну політику України 

щодо освіти дорослих, проаналізовано низку нормативно-правових документів 

соціально-економічного та освітнього спрямування. 

 

377. Коміренко, Ю. А.  Розвиток системи виховання в кадетських корпусах 

України в середині XIX - на початку XX століття [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.01 : захищена 30.06.20 / Коміренко Юрій Анатолійович. – 

Умань, 2020. – 333 с. : табл. – Бібліогр.: с. 213–254. 

Коміренко, Ю. А.  Розвиток системи виховання в кадетських корпусах 

України в середині XIX - на початку XX століття [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук ступеня канд. пед. наук : [спец] 13.00.01 "Загальна педагогіка 

та історія педагогіки" / Коміренко Юрій Анатолійович ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – 19 с. – 

Бібліогр.: с. 14–15 (7 назв). 
У дисертації вперше досліджено організаційно-педагогічні засади розвитку системи 

виховання в кадетських корпусах України, виокремлено особливості виховної системи у 

формуванні особистості кадета в середині ХІХ - на початку ХХ століття (реалізація 

концепції виховуючого навчання; поєднання суворої вимогливості й любові до вихованців 

як визначальна риса виховної системи і педагогічна традиція; упровадження концепції 

триєдності розумового, морального і фізичного виховання). Уточнено соціально-

політичні, культурно-громадські й науково-педагогічні передумови становлення та 

етапи розвитку кадетських корпусів. Подальшого розвитку набула характеристика 

історіографії та систематизація джерельної бази дослідження діяльності українських 

кадетських корпусів у середині ХІХ - на початку ХХ століття із врахуванням 

етнокультурних і територіально-регіональних ознак. 

 

378. Кондакова, Л. А.  Морфонологические процессы в системе 

украинского имени существительного [Текст] : автореф. дис. на соиск. 

ученой степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.02 "Языки народов СССР 

(украинский язык)" / Кондакова Людмила Александровна ; Киевский ГУ 

имени Т. Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 20 с. – Библиогр.: с. 20 (3 

названия). – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Материал исследования, в соответствии с поставленными задачами, носит 

гетерогенный характер. Данные морфонологии классических языков получены методом 

сплошной выборки из словарей древнегреческого и латинского языков. 

Морфонологические системы славянских и германских языков имеют богатые 
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традиции лингвистического изучения, поэтому мы имели возможность 

воспользоваться материалом, имеющимся в научном обиходе (академическими 

грамматиками и специальными исследованиями). Комплекс проблем, связанных с 

особенностями социального и территориального варьирования национальных языков, 

особенно актуальный для славянских, немецкого, древнегреческого, в настоящем 

исследовании не затрагивается. В качестве репрезентантов национальных языков 

взяты литературные языки, для древнегреческого - язык аттической прозы. 

 

379. Кондор, М. В.  Суплетивізм в українській мові [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступ. канд. філ. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" 

/ Кондор Михайло Васильович ; Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 

1996. – 20 с. – Кн. з дарчим написом. - Екслібрис: штамп синього кольору 

власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В дисертації досліджено суплетивізм як єдиний засіб вираження граматичних 

значень характерний для парадигми особових займенників у індоєвропейських мовах. 

Суплетивізм - утворення граматичних форм одного й того ж слова від різних основ або 

коренів. Наприклад: брати (недоконаний вид) - взяти (доконаний вид);  говорити 

(недоконаний вид) - сказати (доконаний вид). В українській мові суплетивність 

виступає найчастіше у відміні займенників (я: мене; ти: тебе; він: його; ми: нас; хто: 

кого; що: чим), при ступенюванні прикметника (добрий: кращий), при творенні дієслів 

доконаного виду (брати: взяти; говорити: сказати) чи їхніх часів (йду: йшов) та 

множинних форм іменника (дитина: діти). Суплетивність проявляється широко й у 

давньому називанні деяких чоловічих і жіночих осіб і тварин замість суфіксово-парних 

відповідників (кінь: кобила, хоч лош-ак: лош-иця; син: дочка, хоч учень: учениця). 

 

380. Кондрицька, О. І.  Формування у студентів педагогічних університетів 

цінностей особистісно орієнтованої моделі виховання засобами 

артпедагогіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед 

наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховаання" / Кондрицька Оксана 

Іванівна ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2009. – 24 с. 
Дисертація присвячена розв'язанню проблеми формування у студентів педагогічних 

університетів цінностей особистісно орієнтованої моделі виховання засобами 

артпедагогіки. З'ясовано та науково обгрунтовано пріоритетні цінності особистісно 

орієнтованої моделі виховання. уточнено педагогічну сутність понять "особистісно 

орієнтоване виховання", "цінності", "артпедагогіка". 

 

381. Копилець, Є. В.  Виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків 

у процесі вивчення загальної географії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Копилець Євгеній Вікторович. – Полтава, 2013. – 290, [11] с. 

Копилець, Є. В.  Виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у 

процесі вивчення загальної географії [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Є. 

В. Копилець. – Умань, 2013. – 20, [11] с. 
У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і практичне вирішення важливого 

й актуального завдання, що знайшло відображення в обґрунтуванні, розробці та 

експериментальній перевірці методики виховання екологічних ціннісних орієнтацій 

підлітків у процесі вивчення загальної географії, якою передбачається: структурування 

курсу загальної географії за логікою опанування екологічного ціннісного сенсу 

навчального матеріалу та послідовна постановка завдань із виховання екологічних 

ціннісних орієнтацій підлітків для кожного із структурних елементів курсу; 

застосування не лише загальних методів виховання екологічних ціннісних орієнтацій, а й 
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особливого методу індивідуалізації природних географічних об'єктів; використання 

педагогічних технологій, що є ефективними як для навчання географії, так і для 

виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків; класифікація уроків, що 

узагальнено відбиває етапи формування ціннісних орієнтацій; систематичне 

доповнення урочної роботи з предмета позаурочною, насамперед, географічним 

краєзнавством, що максимально співвіднесене із шкільною програмою з загальної 

географії, враховує специфіку довкілля підлітків і забезпечує їхній безпосередній 

контакт із природними об'єктами. Визначено критерії, показники та охарактеризовано 

рівні вихованості екологічних ціннісних орієнтацій підлітків. Уточнено сутність 

понять "екологічні цінності" та "екологічні ціннісні орієнтації", перелік основних 

суб'єктних цінностей природи, опануванням яких забезпечується виховання екологічних 

ціннісних орієнтацій підлітків. 

 

382. Корепанова, А. П.  Словообразование гидронимов бассейна Нижней 

Десны [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. фил. наук : 661 

"Языки народов СССР (украинский язык)" / Корепанова А. П. ; АН УССР, 

Отделение литературы, языка и искусствоведения. – Київ, 1969. – 20, [2] с. – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Целью настоящего исследования является описание гидронимов бассейна Нижней 

Десны как на синхронном уровне (в семантическом аспекте основ, образующих 

гидронимические лексемы, по типам и способам образования гидронимических единиц), 

так и в историческом плане.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые в объекте 

исследования представлена вся гидронимическая система Нижней Десны. Обращение к 

ней было обусловлено слабой изученностью. 

 

383. Корінна, Г. О.  Підготовка майбутніх педагогів до статево-рольової 

соціалізації дошкільників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 

/ Корінна Ганна Олексіївна. – Умань, 2015. – 262, [4] с. 

Корінна, Г. О.  Підготовка майбутніх педагогів до статево-рольової 

соціалізації дошкільників [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Cоціальна педагогіка" / Корінна Ганна 

Олексіївна ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 

2015. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (19 назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоноване нове вирішення 

проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до статево-рольової соціалізації 

дітей дошкільного віку. Визначено та експериментально перевірено соціально-

педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до статево-рольової 

соціалізації дошкільників. Теоретично обґрунтовано та апробовано експериментальну 

модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до статево-рольової соціалізації 

дошкільників, яка охоплює такі блоки: методологічно-цільовий: мета, завдання, підходи 

(середовищний, гендерний, компетентнісний) і принципи (свідомості й активності в 

навчанні, цілісності, доцільності, прогностичності, свободи вибору та 

співробітництва); організаційно-процесуальний: етапи (мотиваційно-стимулювальний, 

когнітивно-рефлексивний, креативно-практичний) та соціально-педагогічні умови 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до статево-рольової 

соціалізації дошкільників; контрольно-оцінний: критерії (когнітивно-інформаційний, 

особистісно-мотиваційний, творчо-діяльнісний), показники та рівні (достатній, 

середній, низький) готовності та діагностичний інструментарій. Ключові слова: 
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статево-рольова соціалізація дошкільників, соціальний педагог, підготовка соціальних 

педагогів, соціально-педагогічні умови. 

 

384. Корінчак, Л. М.  Вікові особливості зміни діяльності серцево-судинної 

системи в сезонному біологічному ритмі [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біологічнх наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварини" / Корінчак Любов Миколаївна ; Київський національний ун-т 

імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 

(18 назв). 
Обстежено учнів 8-ми, 10-ти та 12-ти років у різні сезони року, оскільки цей період 

вважається найважливішим етапом системної організації фізіологічних функцій. У 

даному віці відбувається інтенсивний розвиток і вдосконалення функцій нервової 

діяльності внаслідок морфофункціонального дозрівання мозку, а також активно 

формуються функціональні резерви та параметри здоров'я організму людини. Для 

розкриття функціональних і резервних можливостей серцево-судинної системи 

використано різні функціональні проби. Розроблено рекомендації для вчителів фізичної 

культури та медпрацівників, оскільки характеристика організму значно змінюється у 

зв'язку з біоритмом фізіологічних показників організму людини, у тому числі сезонними 

ендогенними коливаннями інтенсивності фізіологічних процесів. Визначено, що наявні 

закономірності стану життєдіяльності дитячого організму слід використовувати в 

процесі навчання дітей різних вікових категорій - для того, щоб відповідним чином 

змінювати процес навчання з метою обмеження розумових, фізичних і психологічних 

навантажень на дитину, оскільки додаткові сезонні впливи можуть суттєво вплинути 

на параметри здоров'я дітей; слід застосовувати додаткові чи особистісні корекції 

функціонального стану дітей для того, щоб привести параметри їх організму до норми, 

що дозволяло б оптимально сприймати всі учбові, розумові, фізичні, психологічні та 

соціальні навантаження, які відповідають можливостям учнів даної вікової групи. 

 

385. Корнийчук, В. С.  Политическая лирика Ивана Франко: своеобразие 

поэтики [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. филол. наук : 

[спец.] 10.01.03 "Литература народов СССР (украинская)" / Корнийчук 

Валерий Семенович ; Киевский ГПИ имени А. М. Горького. – Киев, 1989. – 

17 с. – Библиогр.: с. 17 (6 названий) и в подстрочн. примеч. – Экслибрис: 

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

А. Т. Бевзенко". 
Творчество Ивана Франко – вечный источник нашей духовности, неотъемлемая 

часть эстетического сознания эпохи. Все новые поколения находят в наследии великого 

писателя не только историческую память прошлого, но и ответы на острейшие 

проблемы современности, философские, морально-этические критерии познания 

окружающего мира. Творческий подвиг классика украинской дооктябрьской 

литературы уже давно стал общечеловеческим достоянием, основой социалистической 

культуры. 

В связи с этим особенно актуальным в наши дни является новое прочтение 

политической лирики И. Франко, раскрытие ее подлинного, неумирающего содержания 

и художественного своеобразия. Вместе с тем назрела необходимость окончательно 

развеять один из старых мифов буржуазной критики, видевшей в политической поэзии 

Каменяра всего лишь" рифмованную прозу и революционную тенденцию" (Г. 

Цеглинекий). Политическая лирика И. Франко представляет собой, по образному 

выражению А. Белецкого, первую струну на поэтической лире художника, одну из 

граней эстетического освоения-мира. 
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386. Корнієнко, О. Ю.  Структурні особливості сиблінгового 

симптомокомплексу як чинника невротичних станів особистості [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : [cпец.] 

19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" / Корнієнко Ольга 

Юріївна ; МОН України, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – 

Київ, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14–15 (11 назв). 
Проаналізовано проблему взаємозв'язку сиблінгових позицій із невротичними станами 

особистості. Концептуалізовано поняття "сиблінговий симптомокомплекс". Проведено 

пілотажне дослідження впливу сиблінгових позицій на рівень невротизації особистості. 

Адаптовано зарубіжну методику з визначення особливостей братсько-сестринських 

стосунків. Розроблено операціональну схему сиблінгового симптомокомплексу як 

чинника невротичних станів особистості. Встановлено комплекс психологічних 

властивостей, на які впливають системні властивості сиблінгового 

симптомокомплексу. Виявлено вплив структурних особливостей сиблінгового 

симптомокомплексу на міру вираженості невротичних станів особистості та рівень її 

невротизації. Виокремлено неврозогенні та компенсаторні властивості сиблінгового 

симптомокомплексу залежно від структури його системних властивостей. Ці 

властивості статистично об'єднані у шість факторів: "Функціональність сиблінгових 

стосунків", "Експансивність у міжособистісних відносинах", "Конформність", 

"Особистісна саморегуляція", "Зосередженість на собі", "Емоційна стабільність". 

Розроблено та апробовано тренінгову програму психологічної профілактики 

неврозогенних та розвитку компенсаторних властивостей сиблінгового 

симптомокомплексу. 

 

387. Короленко, В. Л.  Формування моральних цінностей підлітків у 

процесі взаємодії сім'ї і школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Короленко Віктор Леонтійович. – Миколаїв, 2014. – 240, [7] с. 

Короленко, В. Л.  Формування моральних цінностей підлітків у процесі 

взаємодії сім'ї і школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Короленко 

В. Л. – Умань, 2013. – 20, [1] с. 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і обгрунтування новий підхід до 

теоретичного обгрунтування та експериментальної перевірки теорії і методики 

формування моральних цінностей підліткв у процесі взаємодії сім'ї і школи.     Визначено 

і схарактеризовано основні чинники й функції процесу формування моральних цінностей 

підлітка в сім'ї, родині та загальноосвітній школі, на основі їх аналізу актуалізовано 

поняттєво-категорійний апарат дослідження, у мережах якогоуточнено поняття 

"моральні цінності" і "взаємлдія сім'ї і школи".  

Визначено й охарактеризовано критерії й рівні сформованості досліджуваного 

феномену. Розроблено і запроваджено у практику навчально-методичний супровід, 

складовими якого є навчальні програми факультативних курсів "Основи формування 

моральних цінностей підлітків" і "Взаємлдія сім'ї і школиу виховногму процесі" та 

комплекс практичних виховних форм та методів. 

 

388. Король, А. М.  Методика навчання графічного дизайну учнів у 

позашкільних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання 

технологій" / Король Анатолій Миколайович ; НАПН України, Ін-т 

педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – 20, [1] с. : табл., схеми. – 

Бібліогр.: с. 15–17 (24 назв). 
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Дисертаційне дослідження присвячено проблемі методики навчання графічного 

дизайну учнів позашкільних навчальних закладів. Здійснено аналіз теоретичних  джерел 

з історіїі методики дизайн-освіти, обгрунтовано і уточнено сутність поняття 

"педагогічний дизайн у загальноосвітніх навчальних заладах", висвітлено практичний 

досвід навчання графічного дизайну учнів.  

Упроваджено у навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів 

програмове і навчально-методичне забезпечення з художньо-графічного проектування: 

програму "Основи графічного дизайну" для гурткової роботи позашкільних навчальних 

закладів; методичні рекомендації "Гурток графічного дизайну" длякерівників гуртків 

позашкільних навчальних закладів; словника -довідника з графічного дизайну. 

 

389. Король, І. В.  Конкурентоспроможність національної економіки в 

процесі реалізації стратегічних цілей її розвитку [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. економічних наук : спец. 08.00.01 "Економічна 

теорія та історія економічної думки" / Король Інна Володимирівна ; МОН 

України, Державний вищий навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т 

імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (9 

назв). 
Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних і прикладних 

аспектів конкурентоспроможності національної економіки з метою 

формуванняпотенційних щляхів підвищеннч конкурентоспроможності економіки 

України в системі стратегічних цілей розвитку суспільства.  

Систематизовано теоретичні підходи зарубіжних та вітчизняних учених щодо 

дослідженя природи  конкурентоспроможності національної економіки.  

Виявлено ключові тенденції у розвитку основних складових економічного 

потенціалурозвинених країн та України. Запропоновано підхід до розробки та реалізації 

стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, 

який було структуровано за цілями, методами, інструментами та джерелами 

фінансування.   

 

390. Корольова, І. І.  Естетичне виховання студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів у процесі культуротворчої діяльності [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Корольова Ірина Іванівна. – Херсон, 2012. – 

301, [6] c. 

Корольова, І. І.  Естетичне виховання студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів у процесі культуротворчої діяльності [Текст] : автореф. 

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

методика виховання" / І. І. Корольова. – Херсон, 2012. – 20, [1] c. 
Дисертаційне дослідження присвячено актуальній проблемі сучасної педагогічної 

теорії та практики естетичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів у процесі культуротворчої діяльності. Теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічні умови естетичного виховання студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів у процесі культуротворчої діяльності, які 

передбачають: спрямування естетико-виховного впливу культуротворчої діяльності 

студентів у системі вищої педагогічної освіти; розробку та реалізацію орієнтовної 

програми естетичного виховання студентів у процесі культуротворчої діяльності; 

формування у студентів естетичного ставлення до навколишньої дійсності у процесі 

культуротвочої діяльності; розвиток естетичної активності студентів у процесі 

культуротворчої діяльності. Уточнено сутність понять "культуротворча діяльність" 

та "естетичне виховання у процесі культуротворчої діяльності". Розроблено критерії 

та показники рівнів (високий, середній, низький) естетичної вихованості студентів 
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вищих педагогічних навчальних закладів у процесі культуротворчої діяльності. 

Подальшого вивчення дістали положення про роль та функції (навчальну, розвивальну, 

виховну) культуротворчої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів. 

 

391. Космакова, Т. Д.  Лингвистический анализ антропонимов 

Правобережного Побужья [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. 

канд. филол. наук : спец. 10.02.02 "Языки народов СССР (укр. язык)" 

/ Космакова Тамара Даниловна ; Ужгородский ГУ. – Ужгород, 1980. – 

23 с. – Библиогр.: с. 22–23 (5 названий). – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Проблема словообразования, лексического значения, этимологии фамилий сложна, 

многогранна и до сих пор остается одной из наиболее актуальных в современной 

ономастике, и в частности антропонимике. Она включает в себя ряд дискуссионных и 

нерешенных вопросов, касающихся не только словообразовательной структуры этих 

антропонимических единиц, но и значения их апеллятивно-лексического субстрата, 

специфики соотношения двух уровней языка - апеллятивной лексики и ономастики, а 

также языковой интерференции на материале фамилий. В предлагаемой диссертации 

сделана попытка всестороннего описания фамилий определенного региона, а именно 

Правобережного Побужья. Это предполагает изучение словообразовательной 

структуры фамилий, значения их апеллятивно-лексического субстрата, а также 

выявление специфических черт антропонимикона региона, исследование русско-

украинской интерференции на материале фамилий. Объектом нашего исследования 

являются прежде всего русские и украинские фамилии. Это обусловлено, с одной 

стороны, тем, что они составляют подавляющее большинство среда фамилий региона 

и тем самым играют главную роль в определении специфики антропонимикона 

Правобережного Побужья. 

Основная целевая установка предлагаемой диссертации - это комплексное изучение и 

описание русских и украинских фамилий жителей Правобережного Побужья. При этом 

выполнены следующие задачи: исследован лексический состав и выявлено специфику 

апеллятивных и именных основ фамилий; определены особенности в использовании 

общенародной нарицательной лексики для создания фамилий и удельный вес в этом 

процессе тех или иных семантических полей лексики; исследованы основные способы 

образования фамилий, выявлено специфику словообразовательных типов отыменных и 

отапеллятивных антропонимов Правобережного Побужья; установлены особенности 

материальной структуры русских и украинских фамилий, восходящих к одному корню, и 

характер проявляющейся русско-украинской интерференции. Актуальность темы 

диссертации обусловлена необходимостью изучения фамильных именований как в целях 

описания антропонимикона отдельных территорий, так и в связи с исследованием 

общей картины современной антропонимии, а также целого ряда проблем, стоящих 

перед антропонимикой и ономастикой) и касающихся теоретических и практических 

вопросов современного языкознания. 

 

392. Костащук, О. І.  Виховання професійної честі у майбутніх учителів 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.07 : захищена 

28.12.17 / Костащук Оксана Іванівна. – Чернівці, 2017. – 270 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 185–207 та в тексті. 

Костащук, О. І.  Виховання професійної честі у майбутніх учителів 

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

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Костащук Оксана Іванівна ; МОН 
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України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 

19, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (21 назва). 
На основі узагальнення філософської, психолого-педагогічної літератури розкрито 

стан розробленості проблеми, уточнено сутність та зміст ключових понять 

дослідження: "честь", "професійна честь", "професійна честь учителя". 

Визначено критерії, показники і схарактеризовано рівні виховання професійної честі 

майбутніх учителів. Запропоновано й обґрунтовано психолого-педагогічні умови 

виховання професійної честі майбутніх учителів у процесі педагогічної підготовки 

(розширення морального досвіду студентів щодо особливостей та способів прояву 

професійної честі шляхом оновлення змісту навчальних дисциплін та впровадження 

інноваційних методів, форм; використання завдань, що передбачають виховання 

професійної честі у процесі проходження педагогічної практики; збагачення освітнього 

простору діалогічною взаємодією, створенням ситуацій успіху та співробітництва). 

Розроблено та апробовано експериментальну програму виховання професійної честі. 

Зміст програми передбачає реалізацію означених психолого-педагогічних умов через 

проведення різних заходів (морально-етичні та проблемні бесіди, дискусії, ділові ігри, 

моделювання професійних ситуацій, тренінг, науково-практичний семінар тощо) з 

використанням традиційних та інноваційних методів та форм, що й підтвердило 

ефективність її використання в освітньому процесі вищої школи. 

 

393. Костенко, Д. В. Формування міжкультурної компетентності у 

майбутніх фахівців галузі "Інформаційні технології" в освітньому 

середовищі університету [Текст] : дис. ... канд. пед наук : 13.00.04 / 

Костенко Дмитро Вікторович. - Умань, 2021. - 284 с. : рис., табл. - Бібліогр.: 

с. 201-239.  

Костенко, Д. В. Формування міжкультурної компетентності у майбутніх 

фахівців галузі "Інформаційні технології" в освітньому середовищі 

університету [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Костенко 

Дмитро Вікторович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. - Умань, 2021. - 21 с. : рис. - Бібліогр.: с. 17-19 (22 назви). 
У дисертації подано результати теоретичного узагальнення і розв'язання  проблеми 

формування міжкультурної компетентності у майбутніх фахівців галузі "Інформаційні 

технології" в освітньому середовищі університету. Подано визначення поняття 

"міжкультурна компетентність майбутніх фахівців галузі "Інформаційні технології". 

Розкрито особливості формування міжкультурної компетентності у майбутніх 

фахівців галузі "Інформаційні технології" в освітньому середовищі університету. 

Визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості міжкультурної 

компетентності у майбутніх фахівців галузі "Інформаційні технології" в освітньому 

середовищі університету. Обґрунтовано структурно-функціональну модель та 

організаційно-педагогічні умови формування міжкультурної компетентності 

студентів галузі "ІТ" в освітньому середовищі університету. 

 

394. Коцюба, Л. Д.  Из истории суффиксов относительных прилагательных 

украинского языка [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. 

филол. наук / Коцюба Л. Д. ; АН УССР, Отделение общественных наук. – 

Киев, 1954. – 16 с. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки 

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



183 
 

Данная диссертация является попыткой освещения одной из многих сторон 

словобразовательной системой украинского языка с привлечением фактов других 

славянских языков.  

В работе рассматриваются существующие в науке гипотезы о возникновении этих 

суффиксов в общеславянский период и исследуются на основе данных письменной 

литературы способы нарастания уже абстрагированных суффиксов на другие по 

морфологическому и семантическому типу основы с выявлением внутренних законов, 

которые действовали при функциониовании этих словообразовательных элементов и 

определяли в известные периоды характер языка как в фонетическом, так и в 

морфологическом отношении.  

Исследование показывает развитие значений суффиксов относительных 

прилагательных, изменения в продуктивности каждого суффикса и условия ее 

увеличения или уменшения. 

 

395. Кочерга-Бортэ, Л. В.  Структурные модели категории условия и их 

частотность в русском языке первой половины ХІХ века [Текст] : автореф. 

дис. на соискание ученой степ. канд. фил. наук : спец. 10.660 "Русский 

язык" / Кочерга -Бортэ Л. В. ; МП УССР, Одесский гос. ун-т имени И. И. 

Мечникова. – Одесса, 1971. – 17, [3] с. – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертационной работе исследовано проблему синтаксической категории 

условия, и ее структурных моделей на материале произведений русского языка первой 

половины ХIX века в украинском языке.  

Выбор проблемы обусловлен неразраборанностью целого ряда ее аспектов. К числу 

таких аспектов , как показало изучение истории вопроса относятся сложная 

синтаксическая категория. Функционирование данной категории в структуре простого 

предложения. Изучения моделей в научном и деловом как основной сферы 

функцинирования абстрактной категории условия.  

В настоящей работе сделана попытка осветить указанные аспекти проблемы на 

материале произведений четырёх стилей русского язика первой половины ХIX века, 

периода , во многом определившего дальнейшие пути развития национального 

литеатурного языка, вплоть до современного этапа. 

 

396. Кочубей, Т. Д.  Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. 

Сухомлинського [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кочубей 

Тетяна Дмитрівна ; Центральний інститут післядипломної освіти АПН 

України. – Київ, 2001. – 20, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: c. 15–17 (28 

назв). 
Дисертаційне дослідження присвячене аналізу сучасних філософських та психолого-

педагогічних знань про феномен "дитинство" та висвітленню проблеми філософії 

дитинства у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Три розділи дисертації дають 

уявлення про сутнісноцільові ознаки дитинства як педагогічної категорії, змістове 

навантаження та методологічний аналіз феномена "дитинство". Прослідковано генезу 

проблеми філософії дитинства у філософських та педагогічних системах, розкрито 

різні підходи до проблеми періодизації дитинства у людинознавчих науках,зроблено 

спробу дати визначення поняття "філософія дитинства" як педагогічної категорії та 

нового напрямку філософсько-педагогічних учень. Проаналізовано теоретико-

практичний досвід педагога-мислителя та його погляди на природу дитини, шляхи 

розв"язання проблеми створення умов для розвитку дитинства педагогічним 

колективом Павлиської школи. Досліджено та обґрунтовано важливість періоду 
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дитинства для розвитку нервової системи, мислення, формування світогляду дитини. 

Показано можливості творчого використання ідей філософії дитинства у практиці 

діяльності сучасних сільських шкіл. Розроблено авторську модель школи за В. 

Сухомлинським як екологічного середовища дитинства та розвитку дитини. 

 

397. Кравець, Л. В.  Семантико-граматична структура метафори: (на 

матеріалі поетичних творів М. Зерова) [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступ. канд. філ. наук : [cпец.] 10.02.01 "Українська мова" / Лариса 

Вікторівна Кравець ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1997. – 18, [1] 

с. – Бібліогр.: с. 16–17. – Екслібрис: штамп синього кольору власника 

особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Дисертацію присвячено дослідженню метафори в єдності семантичного, 

граматичного та стилістичного аспектів у контесті поетичних творів М .Зерова.       

Метафоричні конструкції являють собою образно-змістові єдності, актуалізовані на 

основі художнього узагальнення і сформовані за граматичними законами української 

мови.  

На граматичному рівні метафора реалізується в кількох видах синтаксичних 

конструкцій, найпродуктивнішими з яких у поетичних творах М. Зерова є 

субстантивно-субстантивні метафоричні словосполучення, субстантвно-ад’єктивні 

метафоричні словосполучення та розгорнуті метафоричні комплекси зі стрижневим  

дієсловом. 

Розглянуті механізм метафоризації та граматична форма метафор, проаналізовані 

їх стилістичні функції у поетичній мові М. Зерова. Встановлено особливості вияву та 

функціонування метафоричних конструкц ій у творах поета-"неокласика". 

Основні результати праці знайшли практичне застосування на заняттях із 

лінгвістичного аналіз у тексту та стилістики. 

 

398. Кравченко, А. І.  Формування комунікативної взаємодії курсантів 

вищих військових навчальних закладів у первинній професійній підготовці 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравченко Андрій Іванович. – 

Полтава, 2013. – 261, [8] c. 

Кравченко, А. І.  Формування комунікативної взаємодії курсантів вищих 

військових навчальних закладів у первинній професійній підготовці 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / А. І. Кравченко. – Умань, 

2013. – 20, [1] c. 
Дисертація присвячена проблемі формування комунікативної взаємодії курсантів 

вищих військових навчальних закладів у первинній професійній підготовці як важливій 

складовій удосконалення системи навчання і виховання майбутніх офіцерів Збройних 

Сил України, формування комунікативно сприятливого навчально-виховного 

середовища, мобілізації курсантів із перших кроків навчання на оволодіння своїм фахом, 

модернізації роботи командирів та науково-педагогічних працівників військового вишу, 

наповнення їх практичної діяльності педагогічним змістом. Проведений теоретичний 

аналіз праць вітчизняних і зарубіжних учених із досліджуваної проблеми, розкрита 

сутність та специфіка міжособистісного спілкування, викладені педагогічно-правові 

засади забезпечення комунікативної взаємодії курсантів. На основі визначених 

критеріїв та показників обґрунтовані етапи формування комунікативної взаємодії 

курсантів військових вишів у первинній професійній підготовці. Розкрито й науково 

уточнено зміст понять: "первинна професійна підготовка", "комунікативна взаємодія" 

та "комунікативно сприятливе навчально-виховне середовище". У дисертації 

відпрацьовані педагогічні технології забезпечення ефективності комунікативної 
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взаємодії "курсант-курсант", "командир-курсант", "викладач-курсант", що стало 

основою програми формування комунікативної взаємодії курсантів у первинній 

професійній підготовці. 

 

399. Кравченко, Т. П.  Формування у старших підлітків ціннісного 

ставлення до власного здоров'я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кравченко Тетяна Петрівна. – 

Переяслав-Хмельницький, 2015. – 269, [6] с. 

Кравченко, Т. П.  Формування у старших підлітків ціннісного ставлення 

до власного здоров'я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи [Текст] : 

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

"Теорія і методика виховання" / Т. П. Кравченко. – Умань, 2015. – 19, [1] с. 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано ефективні 

підходи до розв'язання актуальної наукової проблеми формування у старших підлітків 

ціннісного ставлення до власного здоров'я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи. 

Удосконалено поняттєво-категоріальний апарат дослідження та визначено сутність 

поняття "формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров'я в 

процесі туристсько-краєзнавчої роботи". Визначено й охарактеризовано основні 

функції туристсько-краєзнавчої роботи, провідні чинники, загальні психолого-

педагогічні механізми та провідні детермінанти формування досліджуваного феномену 

як теоретичні основи авторської методики формування у старших підлітків ціннісного 

ставлення до власного здоров'я в процесі туристсько-краєзнавчої роботи. Виокремлено 

й охарактеризовано навчально-виховний зміст, ефективні здоров'язбережувальні 

форми, методи та педагогічні умови як складові розробленої методики. Визначено 

основні компоненти досліджуваного феномену (інтелектуальний, емоційно ціннісний, 

діяльнісно-практичний), критерії (знаннєвий, ціннісно-мотиваційний, діяльнісно-

поведінковий) й рівні (низький, середній, достатній, високий) та структуру процесу 

формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров'я у процесі 

туристсько-краєзнавчої роботи. 

 

400. Кравчук, Н. П.  Формування здоров'язбережувальної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової 

підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.04 : 

захищена 29.11.17 / Кравчук Неля Павлівна. – Умань, 2017. – 370 с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 223–242. 

Кравчук, Н. П.  Формування здоров'язбережувальної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової 

підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук 

: [cпец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Кравчук Неля 

Павлівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – 

Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (17 назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення проблеми формування 

здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів у процесі фахової підготовки. Уточнено сутність ключових понять 

дослідження, зокрема, "здоров'язбережувальна компетентність", "формування 

здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів у процесі фахової підготовки". Уточнено критерії (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивно-інтелектуальний, практично-діяльнісний) та їх показники, 

схарактеризовано рівні сформованості здоров'язбережувальної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (високий, достатній, середній, 
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низький). Здійснено діагностику стану сформованості здоров'язбережувальної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. За 

результатами констатувального етапу дослідження встановлено перевагу низького та 

середнього рівнів сформованості здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів у експериментальних та контрольних 

групах. Розроблено і апробовано модель формування здоров'язбережувальної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі 

фахової підготовки, складниками якої є такі блоки: методологічно-цільовий: мета, 

підходи, принципи; змістово-процесуальний: суб'єкти, зміст, форми, методи, засоби, 

технології; оцінно-результативний: критерії, показники, рівні сформованості 

здоров'язбережувальної компетентності, відповідний результат.  

Обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічні умови формування 

здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів у процесі фахової підготовки: формування ціннісного ставлення майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів до власного здоров'я та здоров'я інших на 

основі стійкої мотивації дотримання здорового способу життя; активізація 

пізнавальної діяльності студентів завдяки наповненню фахових дисциплін 

здоров'язбережувальним змістом; збагачення досвіду здоров'язбереження студентів у 

процесі самостійної роботи. Ефективність процесу реалізації педагогічних умов 

доведено результатами формувального експерименту: збільшилася кількість студентів 

із високим рівнем сформованості здоров'язбережувальної компетентності у 

експериментальних групах, тоді як у контрольних групах аналогічний показник значно 

не збільшився. Результати дослідження свідчать про динамічні позитивні зміни 

показників сформованості здоров'язбережувальної компетентності у студентів 

експериментальних груп під впливом запропонованих нововведень. 

 

401. Красноштан, І. В.  Ріст і формування генеративних органів Quercus 

robur L. в умовах Правобережного лісостепу України внаслідок 

стимулювання репродуктивного процесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біологічних наук : [cпец.] 03.00.05 "Ботаніка" 

/ Красноштан Ігор Васильович ; НАН України, Національний ботанічний 

сад імені М. М Гришка. – Київ, 2004. – 22, [1] с. : схеми, табл. – Бібліогр.: 

18–19 (9 назв). 
Дисертація присвячена вивченню ростових процесів та особливостей формування і 

розвитку генеративних органів у 12-річних рослин Quercus robur ранньої фенологічної 

форми внаслідок ініціюючої дії хлорхолінхлориду. Висвітлено фенологічні аспекти в 

розвитку пагонів, в яких ініціююча дія ретарданту зумовлює зміни формотворних 

процесів у бруньках протягом вегетації. Досліджено зміни фітометричних та 

біохімічних показників надземної частини Quercus robur. Вивчено характер розвитку 

різних типів пагонів залежно від тривалості дії та концентрації препарату і умов 

регіону проведення досліджень.  

Розглянуто кількісний характер цвітіння та визначено якість його ознак, що 

потенційно зумовлюють репродуктивну здатність Quercus robur. Виявлено відмінності 

в характері росту та репродуктивного розвитку клонів Q. robur var praecoх Czern. та 

статистично доведено зростання їх насіннєвої продуктивності. На основі одержаних 

даних рекомендовано застосування хлорхолінхлориду для ініціювання репродуктивного 

процесу Quercus robur концентрацією 0,9% д. р. шляхом триразового обприскування 

крон в період завершення росту пагонів першого приросту. 

 

402. Красуля, А. В.  Організаційно-педагогічні засади фандрейзингової 

діяльності в державних університетах США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук 
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: 13.00.01 / Красуля Алла Вікторівна. – Суми, 2016. – 334 с. : табл., схеми., 

рис. – Бібліогр.: с. 197–233. 
Дисертація є комплексним дослідженням у галузі компаративної педагогіки щодо 

управління фандрейзинговою діяльністю в державних університетах США.   

Охарактеризовано стан розроблення проблеми освітнього фандрейзингу у вітчизняній 

теорії вищої освіти.  

Уточнено поняттєво-термінологічний апарат дослідження (фандрейзинг, 

благодійність, філантропія, меценатство, спонсорство, ендавмент). Визначено 

концептуальні підходи до розгляду філантропії та фандрейзингу в державних 

університетах США.  

Виявлено чинники та виокремлено історичні етапи становлення й розвитку 

благодійницької та фандрейзингової діяльності у вищій освіті США. З’ясовано 

нормативно-правові, обґрунтовано організаційні та змістові засади фандрейзингової 

діяльності у вищій освіті США. 

Окреслено можливості творчого використання інноваційного потенціалу 

фандрейзингової діяльності американських університетів. Розроблено прогностичну 

модель розвитку фандрейзингової діяльності в університетах України. 

 

403. Крашениця, В. Ф.  Історія складнопідрядних речень з підрядними 

умови і причини в українській мові: (на матеріалі пам'яток XIV - XVIII ст.) 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філ. наук : спец. 

10.02.02 "Українська мова" / Крашениця Вікторія Федорівна ; Київський 

ДПІ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1993. – 23, [1] с. – Екслібрис: штамп 

синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. 

А. Т. Бевзенко". 
У дисертаційній роботі вперше детально аналізуються складнопідрядні речення з 

підрядними умовами і причинами з використанням нових даних писемних пам'яток 

староукраїнської мови ХІV-ХVІІІ століть, зокрема розвиток і поступове вдосконалення 

їх. Дослідження дозволить значно поповнити відомості про складнопідрядні речення 

таких типів фактами з різножанрових пам'яток ХVІ-ХVІІІ століть, глибше зрозуміти 

їх семантику та структуру.  

Вивчення умовних і причинових відношень в історичному аспекті може пролити 

світло на деякі закономірності розвитку структурно-семантичних типів 

складнопідрядних речень. Матеріали та висновки, що містяться у дисертації, будуть 

корисними при написанні узагальнуючих праць з історичного синтаксису української 

мови.  

Матеріал дисертації може бути використаний при вивченні курсу історичної 

граматики української мови, при читанні спецкурсів і проведенні спецсемінарів з 

історичног синтаксису, зокрема при укладанні історичних словників. 

 

404. Крейтор, А. М. Формирование и развитие украинской терминолексики 

элементарной математики [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степени 

канд. фил. наук : спец. 10.661 "Языки народов СССР (укр. язык)" / Крейтор 

А. М. ; Одесский ГУ имени И. И. Мечникова. – Одесса, 1971. – 24, [1] с. : 

табл. – Библиогр.: с. 24 (3 названия). – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации большую часть работы посвящено проблемам украинской 

математической терминологии, ее развитию, совершенствованию, что лежит 

непосредственно на учителях, преподавателях математики. И лучшими образцами для 

подражания являются научные труды украинского математика мировой славы                     
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М. Кравчука (1892 – 1942). Его «Избранные математические труды», изданные 2002 

году, должны стать настольной книгой для каждого математика.  

А учебник Л. О. Дундученка, В. В. Ясинского «Высшая математика» (в 2-х томах, 

изданный в 2006-2007 гг.) - достойное продолжение математических трудов                        

М. Кравчука с методического и терминологического взгляда. Именно эти книги 

написаны поистине живым украинским языком, составляют уникальное явление в 

учебно-методической литературе за последние полвека! 

Актуально и сейчас звучат слова Г. Холодного (1928 г.): «Несомненной аксиомой 

становится формула, хорошая научная терминология является признаком культурного 

созревания народа, но для нас не меньшую очевидность имеет формула обратная - 

развитию науки и ее усвоению в большой степени должен способствовать хороший 

научный язык и научная терминология ». 

Определенный проблеск наступил в годы «перестройки» (1985–90 годы) и очевидные 

прогрессивные перспективы после провозглашения Независимости Украины (24 

августа 1991 г.). Открываются спец хранилища, много "запрещенной" литературы 

переводится в фонды общего пользования, усиливается работа по подготовке научных 

кадров и развития методологии математики. 

 

405. Кремешна, Т. І.  Формування педагогічної самоефективності 

майбутніх учителів музики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" 

/ Кремешна Тетяна Іванівна ; Південноукраїнський ДПУ імені К. Д. 

Ушинського. – Одеса, 2008. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв). 
У дисертації вперше досліджено проблему формування педагогічної 

самоефективності майбутніх учителів музики; науково обґрунтовано сутність і 

структуру педагогічної самоефективності; визначено критерії: мотиваційнооцінний; 

когнітивно-операційний; емоційно-регулятивний та рівні сформованості педагогічної 

самоефективності майбутніх учителів музики; розроблено й експериментально 

апробовано модель організації та методичне забезпечення педагогічних умов 

(актуалізація ціннісного ставлення майбутніх учителів музики до оволодіння 

педагогічною самоефективністю; створення рефлексивно-оцінного середовища в 

навчально-виховному процесі педагогічного коледжу; організація самовдосконалення 

майбутніх учителів музики в контексті формування професійної самоефективності) 

формування професійної самоефективності майбутніх учителів музики, методику 

діагностики ефективності означеного процесу. 

 

406. Криворучко, С. М.  Лингво-стилистические особенности 

произведений Архипа Тесленко [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой 

степ. канд. филол. наук / С. М. Криворучко ; МВО СССР, Львовский ГУ 

имени Ивана Франко. – Львов, 1951. – 15, [1] с. – Библиогр.: в подстрочных 

примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Дисертацію присвячено дослідженню метафори в єдності семантичного, 

граматичного та стилістичного аспектів у контесті поетичних творів М. Зерова.       

Метафоричні конструкції являють собою образно-змістові єдності, актуалізовані на 

основі художнього узагальнення і сформовані за граматичними законами української 

мови.  

На граматичному рівні метафора реалізується в кількох видах синтаксичних 

конструкцій, найпродуктивнішими з яких у поетичних творах М. Зерова є 

субстантивно-субстантивні метафоричні словосполучення, субстантвно-ад'єктивні 

метафоричні словосполучення та розгорнуті метафоричні комплекси зі стрижневим 

дієсловом. 
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Розглянуті механізм метафоризації та граматична форма метафор, проаналізовані 

їх стилістичні функції у поетичній мові М. Зерова. Встановлено особливості вияву та 

функціонування метафоричних конструкц ій у творах поета-"неокласика".   

Основні результати праці знайшли  практичне застосування на заняттях із 

лінгвістичного аналізу тексту та стилістики. 

 

407. Кривошея, І. І.  Еволюція дворянства Правобережної України 

наприкінці ХVIII-початку ХХ ст. (за матеріалами Київської губернії) 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : cпец. 

07.00.01 "Історія України" / Кривошея Ігор Іванович ; Київський ун-т імені 

Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 14 с. : табл. – Бібліогр.: в підряд. приміт. 
У дослідженні аналізується процес еволюції шляхетства правобережних українських 

земель в умовах інкорпорації та утвердження місцевої шляхти в російському 

дворянстві. На основі архівних матеріалів показано трансформацію дворянства 

Правобережної України в умовах асиміляційної політики російського царату та вплив 

цих процесів на суспільний розвиток всього регіону. 

 

408. Кришко, А. Ю.  Вплив ідей Вільгельма фон Гумбольдта (1767-1835) на 

вітчизняну мовну освіту ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.01 / Кришко Анна Юріївна. – Умань, 2014. – 246, [4] с. 

Кришко, А. Ю.  Вплив ідей Вільгельма фон Гумбольдта (1767-1835) на 

вітчизняну мовну освіту ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / Кришко Анна Юріївна ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2014. – 20, [1] с. – 

Бібліогр.: с. 16–17 (17 назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що полягає у виявленні педагогічних і 

лінгвофілософських ідей Вільгельма фон Гумбольдта, які мали продовження в 

українському мовознавстві та педагогіці XIX - початку XX ст., та розкритті 

особливостей їх впливу на відродження національних інтенцій і розвиток української 

мови та мовної освіти. Уточнено чинники, які сприяли формуванню світогляду 

Вільгельма фон Гумбольдта та його науково-філософських поглядів (родинні, 

культурно-освітні, науково-педагогічні, суспільно-політичні), та зміст 

гумбольдтівської концепції дослідницького університету. Удосконалено наукові знання 

про значення рідної мови в початковій освіті, вивчення іноземних мов у школі, 

двомовність і денаціоналізацію у працях К. Ушинського, М. Костомарова, О. Потебні, 

Б. Грінченка, Є. Чикаленка, С. Шелухина, І. Огієнка; Подальшого розвитку набуло 

вивчення та наукове обґрунтування внеску вітчизняних педагогів і науковців у розвиток 

національної мовної освіти в Україні XIX - початку XX ст. 

 

409. Крупник, З. І.  Формування відповідального ставлення до здоров'я у 

вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.05 / Крупник Зоряна Ігорівна. – Умань, 2016. – 

306, [10] с. 

Крупник, З. І.  Формування відповідального ставлення до здоров'я у 

вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 "Соціальна 

педагогіка" / З. І. Крупник. – Умань, 2016. – 22, [1] с. 
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У дисертації наведено теоретичне узагальнення проблеми формування 

відповідального ставлення до здоров'я у вихованців центрів соціальнопсихологічної 

реабілітації. З'ясовано стан дослідженості проблеми у психологопедагогічній 

літературі, розкрито зміст, сутність поняття здоров'я. На основі теоретичного 

аналізу наукових джерел уточнено сутність понять "формування відповідального 

ставлення до здоров'я у вихованців центрів соціальнопсихологічної реабілітації". 

Визначено критерії (когнітивний, мотиваційно-ціннісний, дяльнісноповедінковий), 

показники і схарактеризовано рівні (достатній (соціальноприйнятний), середній 

(соціально-індиферентний), низький (соціальнонеприйнятний) сформованості 

відповідального ставлення до здоров'я у вихованців центрів соціально-психологічної 

реабілітації. Обґрунтовано та експериментально перевірено структурно-

функціональну модель і соціально-педагогічні умови формування відповідального 

ставлення до здоров'я у вихованців ЦСПР: підготовка педагогічних працівників центрів 

соціально-психологічної реабілітації до формування у вихованців відповідального 

ставлення до здоров'я; впровадження комплексної програми "Мій вибір - відповідальне 

ставлення до здоров'я"; застосування інноваційного змісту, форм і методів з 

профілактики негативного впливу соціального середовища. 

 

410. Кугай, М. С.  Підготовка майбутнього вчителя географії до 

екологічного виховання учнів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

/ Кугай Марина Сергіївна. – Умань, 2015. – 322, [3] с. 

Кугай, М. С.  Підготовка майбутнього вчителя географії до екологічного 

виховання учнів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти " / М. С. 

Кугай. – Умань, 2015. – 22, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід до 

проблеми підготовки майбутніх учителів географії до екологічного виховання учнів. 

Здійснено аналіз стану підготовки майбутнього вчителя географії до екологічного 

виховання учнів у практиці вищих навчальних закладів. Обґрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя 

географїї до екологічного виховання учнів. Розроблено модель підготовки майбутнього 

вчителя географії до екологічного виховання учнів та представлено результати 

дослідно-експериментальної роботи. Уточнено сутність ключових понять 

дослідження ("екологічне виховання учнів", "підготовка майбутнього вчителя географії 

до екологічного виховання учнів" та "готовність майбутнього вчителя географії до 

екологічного виховання учнів"); структурні компоненти підготовки майбутнього 

вчителя географії до екологічного виховання учнів та їх критерії: мотиваційно-

ціннісний, інформаційно-когнітивний, діяльнісно-поведінковий. Удосконалено форми, 

методи, засоби навчально-виховного процесу щодо підготовки майбутнього вчителя 

географії до екологічного виховання учнів.  

  

411. Кудла, М. В.  Організаційно-педагогічні засади управління початковою 

школою в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.01 : захищена 30.11.17 

/ Кудла Марія Валеріївна. – Умань, 2017. – 282 с. : табл. – Бібліогр.: с. 205–

251. 

Кудла, М. В.  Організаційно-педагогічні засади управління початковою 

школою в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття [Текст] : 

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

13.00.01"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кудла Марія 
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Валеріївна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 15–17 (20 назв). 
У дисертації висвітлено результати дослідження організаційно-педагогічних засад 

управління початковою школою в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. У 

процесі історіографічного аналізу виокремлено три групи досліджень організаційно-

педагогічних засад управління початковою школою: історіографія імперської доби, яка 

охоплює праці науковців, педагогів, громадських діячів другої половини ХІХ - початку ХХ 

ст., що стосувалися таких аспектів проблеми, як аналіз та узагальнення досвіду 

організації діяльності різних типів початкових шкіл, становлення та розвитку народної 

школи, історії земств та їх ролі у розвитку системи початкової освіти; становлення 

державної системи освіти та державної освітньої політики; дослідження з історії 

розвитку світських та церковних початкових навчальних закладів та ін.; історіографія 

радянської доби, що включає праці дослідників радянського періоду, присвячені розгляду 

окремих складників проблеми управління початковою школою у контексті боротьби за 

обов'язкову початкову освіту, ліквідацію неписьменності та ін.; сучасна історіографія, 

яка охоплює наукові дослідження сучасних науковців, що звертаються до різних 

аспектів розвитку історії, теорії та практики управління початковою школою в 

Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.  

До основних характеристик сучасної історіографії належать: зосередження на 

аналізі розвитку та становлення початкової освіти у 3 контексті соціально-

культурних та політичних проблем другої половини ХІХ - на початку ХХ ст., діяльності 

земських установ щодо розвитку закладів початкової ланки, окремих аспектів у роботі 

народних та повітових училищ; зростання кількості досліджень регіональної історії 

початкової освіти. 

 

412. Кузьма-Качур, М. І.  Система підготовки студентів педагогічних 

факультетів до краєзнавчої роботи у початковій школі [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Кузьма-Качур Марія Іванівна. – Київ, 2012. – 298, [7] 

c. 

Кузьма-Качур, М. І.  Система підготовки студентів педагогічних 

факультетів до краєзнавчої роботи у початковій школі [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / М. І. Кузьма-Качур. – Умань, 2012. – 20, [1] 

c. 
У дисертаційному дослідженні обґрунтовано організаційно-методичну систему підготовки 

студентів педагогічних факультетів до краєзнавчої роботи у початковій школі, що 

складається з функціонально-цільового, професійногностичного, технологічного та 

результативного модулів. Розкрито сутність поняття "система підготовки студентів до 

краєзнавчої роботи у початковій школі" як єдність структури, змісту та цілей навчання та 

виховання майбутніх учителів, способів реалізації набутих знань з краєзнавства, умінь і 

навичок під час використання краєзнавчого матеріалу на уроках та в позаурочній діяльності з 

учнями. Удосконалено теоретичні положення та методичні аспекти підготовки студентів до 

краєзнавчої роботи у початковій школі. 

 

413. Кузьменко, Н. В.  Формування професійного самоствердження 

студентів технічних університетів у процесі позааудиторної виховної 

роботи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кузьменко Наталя 

Вікторівна. – Черкаси, 2014. – 308, [5] с. 

Кузьменко, Н. В.  Формування професійного самоствердження студентів 

технічних університетів у процесі позааудиторної виховної роботи [Текст] : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Н. В. Кузьменко. – Умань, 2014. – 20, [1] с. 
У дисертації досліджено проблему формування професійного самоствердження студентів 

технічних університетів у процесі позааудиторної виховної роботи. На підставі теоретичних 

та емпіричних результатів дослідження обґрунтовано педагогічні умови формування 

професійного самоствердження студентів технічних університетів у процесі позааудиторної 

виховної роботи: позитивна мотивація та установка на формування професійного 

самоствердження у процесі позааудиторної виховної роботи; застосування різноманітних 

форм позааудиторної виховної роботи з урахуванням індивідуальних інтересів і потреб 

студентів; реалізація стосунків в системі "куратор-студенти" на принципах педагогічної 

взаємодії та співтворчості; створення педагогічно керованого освітнього середовища в 

позааудиторній виховній роботі. Розроблено й апробовано функціональну модель формування 

професійного самоствердження студентів технічних університетів у процесі позааудиторної 

виховної роботи, дієвість якої забезпечують визначені педагогічні умови, експериментально 

перевірені за допомогою авторської програми позааудиторної виховної роботи "Формування 

професійного самоствердження майбутніх інженерів як основи їх професійного зростання". 

 

414. Кузьмич, О. О.  Складні конструкції з послідовною підрядністю у 

сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. 

канд. філ. наук : [спец.] 10.02.02 "Українська мова" / Кузьмич Оксана 

Олексіївна ; Український ДПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1995. – 

21 с. – Бібліогр.: с. 20 (7 назв). – Екслібрис: штамп синього кольору 

власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації вперше здійснено спробу комплексного аналізу складних конструкцій з 

сурядністю і підрядністю як однієї з центральних моделей складних багатокомпонентних 

речень, що характеризуються специфічними формально-граматичними і семантичними 

ознаками.  

Актуальність дослідження зумовлюються насамперед тим, що з'ясування статусу 

складних конструкцій сурядністю і підрядністю продовжує залишатись у сучасному 

українському мовознавстві адекватно не розв'язаними, не висвітлені всебічно формально-

синтаксичні параметри цих структур, майже не досліджувалися їх семантико-синтаксична 

структура.  

Крім того, у мовознавчих працях увага здебільшого зверталась на мінімальні різновиди цієї 

моделі - трикомпонентні речення, тим часом як більш об'ємні структури (з чотирьох і більше 

предикативних компонентів) залишалися поза увагою вчених.  

У даній же моделі надзвичайно важливим є поглиблений аналіз кожного з різновидів 

складних конструкцій з сурядністю і підрядністю особливо тих, у яких складні поєднання 

сурядного і підрядного зв'язків, зокрема однорідної і неоднорідної супідрядності, послідовної 

підрядності. 

 

415. Кузьміч, Т. О.  Формування соціальної компетентності 

старшокласників засобами слов'янської культури [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 / Кузьміч Тетяна Олександрівна. – Херсон, 2014. – 257, [8] с. 

Кузьміч, Т. О.  Формування соціальної компетентності старшокласників 

засобами слов'янської культури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Т. 

О. Кузьміч. – Умань, 2014. – 19, [1] с. 
У дисертації висвітлено основні результати дослідно-експериментальної роботи  

з  проблеми розвитку соціальної та громадянської компетентностей старшокласників. 

Визначено, що ефективним шляхом розвитку зазначених феноменів може виявитися 

організація проектної діяльності учнів засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій. Наведено різні види телекомунікаційних проектів, серед яких: 

телеконференції, соціальні дослідження, змагання у творчих конкурсах соціально-

громадянського спрямування, віртуальні подорожі та зустрічі, дискусії та дебати. 
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Апробовано конкурс проектів соціальної реклами «Зверніть увагу!», що сприяв 

формуванню у старшокласників творчого та критичного мислення, вміння працювати 

із суспільно-політичною та соціальною інформацією. Запропоновано шляхи оптимізації 

процесу формування соціальної компетентності підлітків у дитячому об'єднанні. 

Окреслено перспективи подальших досліджень проблеми взаємодії дитячих об'єднань із 

загальноосвітніми і позашкільними закладами та сім'єю. 

 

416. Купчинский, О. А.  Украинские географические названия на -ичі XIV - 

XX вв.: (история возникновения, семантико-структурный анализ, 

статистика и география) [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. 

филол. наук : [спец.] 10.02.19 "Общее языкознание" / Купчинский Олег 

Антонович ; Одесский ГУ имени И. И. Мечникова. – Одесса, 1974. – 32, [1] 

с. – Библиогр.: с.32–33 (6 названий). – Экслибрис: печать синего цвета 

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

Автореф. с дарственной надписью автора. 
Исследования в области топономастики на современном этапе сводятся, в 

основном, к решению трех проблем: природы собственного названия, соответствия 

собственного названия обозначаемому им предмету и вопроса называния.  

В настоящей диссертации сделана попытка частичного освещения ряда этих 

проблем,связаных с изучением географических названий с формантом -ичі. 

Географические названия на  - ичі исследуются на территории  Украинской ССР.  

В диссертации, основанной на историческом материале ХІV - XX вв., принят 

диахронический аспект исследования. При определения языковой принадлежности 

названий, их смыслового развития и структуры используются структурно-

семантический метод и словообразовательный анализ определяющие значение и 

структуру названий.   

На основании исследуемого материала автор пришел к следующим выводам: 

географические названия являются древнейшим типом славянских названий, развитие 

которых началось у славян до появления письма. 

 

417. Куценко, С. В.  Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя 

хореографії засобами народно-сценічного танцю [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 / Куценко Сергій Володимирович. – Умань, 2015. – 315, [4] 

с. 

Куценко, С. В.  Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя 

хореографії засобами народно-сценічного танцю [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / С. В. Куценко. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 
У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми формування творчого 

потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно сценічного танцю. 

З’ясовано сутність і структуру творчого потенціалу майбутнього вчителя 

хореографії. Уточнено зміст ключових понять дослідження. Визначено критерії 

(когнітивно-творчий, мотиваційно-ціннісний, діяльнісно-творчий), показники і рівні 

(низький, середній, високий) сформованості творчого потенціалу майбутнього вчителя 

хореографії засобами народносценічного танцю.  

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність 

педагогічних умов формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії 

засобами народно сценічного танцю. Розроблено навчально-методичне забезпечення 

процесу формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами 

народно-сценічного танцю. 
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418. Куценко, С. Ю.  Становлення та розвиток інтернет-ресурсів музеїв 

України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

cпец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни" / Куценко Сергій Юрійович ; МОН України, Черкаський НУ 

імені Б. Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 

(11 назв). 
Дисертаційну працю присвячено комплексному аналізу особливостей становлення та 

розвитку Інтернет-ресурсів музеїв України, що є предметом дослідження історичної 

інформатики.  

Автором розкрито причини інтеграції вітчизняних музеїв в мережу Інтернет. 

Зокрема проаналізовано такі, як:  підвищення популярності музею в Україні і в усьому 

світі, налагодження професійних контактів між музеями, науковими установами, які 

опікуються питаннями розвитку музейної справи та іншими зацікавленими людьми, 

додаткові можливості для презентації музейних колекцій, зростання освітньої ролі 

музею.  

Визначено місце українських музеїв на світовому інформаційному ринку  у глобальній 

мережі. Розглянуто особливості побудови і функціонування виявлених сайтів, 

представництв музеїв України у різних соціальних мережах та інших Інтернет-

ресурсах. На підставі аналізу інформаційного наповнення Інтернет-ресурсів 

вітчизняних музейних установ визначено можливості їх використання в історичних 

дослідженнях. 

 

419. Кучай, А. І.  Формування готовності майбутніх педагогів дошкільних 

навчальних закладів до застосування інтерактивних педагогічних 

технологій у професійній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : 

захищена 04.09.2020 / Кучай Алла Іванівна. – Умань, 2020. – 341 с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 224–249. 

Кучай, А. І.  Формування готовності майбутніх педагогів дошкільних 

навчальних закладів до застосування інтерактивних педагогічних 

технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

освіти" / Кучай Алла Іванівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (26 

назв). 
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв'язання 

завдання формування готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до 

застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності. 

Доведено актуальність теми, проаналізовано стан її розробки. Уточнено сутність 

ключових понять. Уточнено критерії (мотиваційно-цільовий, пізнавально-когнітивний, 

технологічно-діяльнісний), показники та рівні готовності майбутніх педагогів закладів 

дошкільної освіти до застосування інтерактивних педагогічних технологій у 

професійній діяльності. Здійснено діагностику готовності майбутніх педагогів закладів 

дошкільної освіти до застосування інтерактивних педагогічних технологій у 

професійній діяльності. 

 

420. Кучер, Г. М.  Соціальна робота з вразливими категоріями населення в 

умовах територіальної громади [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора 

філософії) : 13.00.05 : захищена 21.03.19 / Кучер Галина Михайлівна. – 

Умань, 2019. – 301 с. : табл., рис., схеми. – Бібліогр.: с. 213–235 та в тексті. 
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Кучер, Г. М.  Соціальна робота з вразливими категоріями населення в 

умовах територіальної громади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.05 "Cоціальна педагогіка" / Кучер 

Галина Михайлівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2019. – 20, [1] с. : табл., рис., схеми. – Бібліогр.: с. 18–19 

(19 назв). 
На основі теоретичного обґрунтування наукової проблеми розроблено та 

експериментально перевірено структурно-функціональну модель соціальної роботи із 

вразливими категоріями населення в умовах територіальної громади. Розкрито зміст 

понять: «соціальна робота», «соціальна педагогіка», «вразливі категорії населення», 

«соціальний захист», «соціальні послуги», «складні життєві обставини», 

«територіальна громада» тощо. Здійснено аналіз міжнародного та вітчизняного 

нормативно-правового забезпечення системи соціальної роботи в умовах 

децентралізації. Узагальнено міжнародний досвід децентралізації соціальних послуг; 

виявлено основні проблеми вітчизняної системи соціальної роботи із вразливими 

категоріями населення. 

Розроблено методологічний інструментарій моніторингу ефективності соціальної 

роботи із вразливими категоріями населення, що дозволив встановити зв’язок між 

отриманими результатами від надання соціальних послуг з ефективністю 

використання ресурсів територіальної громади.   

421. Кучеренко, І. А.  Система роботи з розвитку стилістичних умінь і 

навичок учнів (10-11 класи) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання 

української мови" / Кучеренко Ірина Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН 

України. – Київ, 2005. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (7 назв). 
Дисертацію присвячено актуальній, недостатньо висвітленій у науково-методичній 

літературі проблемі розвитку стилістичних умінь і навичок учнів 10-11 класів, 

підвищенню їхньої культури спілкування в різних сферах життя. У роботі 

проаналізовано теорію і практику вивчення стилістики в 10-11 класах 

загальноосвітньої школи.  

У дослідженні подається науково обґрунтована й експериментально перевірена 

методична система розвитку стилістичних умінь і навичок старшокласників, що 

охоплює конкретизований зміст і обсяг навчального матеріалу відповідно до чинної 

програми з рідної мови, методи навчання стилістики, види практичних вправ і завдань. 

В основу методики покладено знання, уміння і навички із стилістики, набуті учнями в 

основній школі. Стилістичні вміння і навички старшокласників базуються на 

теоретичних засадах лінгвістики, що включають основні стилі, типи і жанри 

мовлення. 

Застосування на практиці розробленої методики розвитку стилістичних умінь і 

навичок учнів старшої школи внесла позитивні зміни в мовленнєвий розвиток школярів. 

 

422. Кучеренко, Л. И.  Комбинированные варианты слова в украинском 

языке [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. филол. наук : 

10.02.02 "Языки народов СССР (украинский)" / Кучеренко Людмила 

Ивановна ; Киевский ГПИ имени А. М. Горького. – Киев, 1988. – 21 с. – 

Библиогр.: с. 21 (3 названия). – Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация является комплексным исследованием структурных особенностей, 

семантических характеристик и стилистических возможностей параллельных единиц 

смешанного типа. Степень изученности явления комбинированной вариантности и 
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актуальность связанных с ним вопросов дают основание -определить главные 

направления данного исследования и сформулировать следующие задачи диссертации. 

Комбинированная вариантность, как разновидность формальной вариантности на 

уровне слова, является результатом избыточности формы и проявляется в виде 

языковой "ассимметрии", возникающей в области соотношения формы и содержания 

вследствие неравномерного развития этих категорий.  

Комбинированная вариантность сосредотачивает,  концентрирует вариативные 

возможности слова, проявляющиеся на границе структурных уровней языка или 

одновременно на нескольких.ярусах языковой иерархии.  

Настоящее исследование может способствовать восполнению заметного пробела в 

обшей классификаций вариантных единиц и позволит внести определенные изменения в 

существующую классификацию. 

 

423. Кучеренко, Н. М.  Значимость фонетических средств современного 

украинского языка [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. фил. 

наук : спец. 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский язык)" / Кучеренко 

Нина Михайловна ; Киевский ГПИ имени А. М. Горького. – Киев, 1980. – 

20 с. – Автореф. с дарственной надписью авт. - Экслибрис: печать синего 

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

Бевзенко". 
В этой диссертации была поставлена цель рассмотреть содержательную сторону 

фонетических средств современного украинского языка, что составляет предмет 

исследования.  Задачей ставится систематизировать разрозненные сведения об этом 

предмете в работах по разным отраслям знаний и публицистике.  

Дополнить их своими наблюдениями, показать особенности и использования в языке. 

Внесено уточнения в квалификацию некоторых синтаксических единиц языка, где 

исследования в работе особенности значения и функционирования оформляющих их 

фонетических средств открывают обычно незамечаемые существенные 

характеризующие их признаки.  

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке учебной 

языковедческой литературе по современному языку, а также в процессе преподавания 

его в средней и высшей школе. 

 

424. Кучинський, М. В.  Журнал "Киевская старина" і український 

літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття вченого ступ. канд. філ. наук : [спец.] 10.01.03 "Література народів 

СРСР (українська)" / Кучинський Микола Вікторович ; Київський ДПІ імені 

О. М. Горького. – Київ, 1990. – 23 с. – Бібліогр.: с. 22–23 (5 назв) та в 

підрядк. приміт. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки 

"Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Дисертація досліджує історію заснування та видання журналу «Киевская старина» 

що є однією з найяскравіших сторінок в історії суспільно–політичного і культурного 

життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст.   

Автор переконав науковий  світ що з початку свого існування журнал став центром 

науково–просвітницької та видавничої діяльності наукової еліти Києва і сьогодні є 

важливим джерелом з української історії, етнографії, фольклористики, географії, 

мовознавства, літературознавства тощо. Він згуртував навколо себе провідні сили 

української наукової інтелігенції. 

В різний час журнал очолювали видатні діячі українського руху: Феофан Лебединцев 

(1882–1887), Олександр Лашкевич (1888–1892), Євген Кивлицький (1890–1892), 

Володимир Науменко (1893–1906). Авторами публікацій журналу були В.Антонович, 
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О.Лазаревський, М.Петров, Б.Познанський, П.Житецький, М.Владимирський–Буданов, 

В.Іконников, М.Довнар–Запольський та ін. 

Наступною групою досліджуваних джерел виступають мемуари, що стосуються 

військової історії. Найбільш повно у них відображені події козацького періоду в історії 

України. Звідси можна почерпнути цінні факти з історії проведення військових дій, 

організації устрою козацької держави, побутового життя козаків, діяльності 

найвидатніших ватажків. 

Знайшли своє відображення у військових мемуарах, опублікованих в «Киевской 

старине» події гайдамацького руху в Україні. Меншою за чисельністю є група мемуарів, 

що відображає військові події ХІХ ст. 

 

425. Кушнір, А. О.  Виховання краси вчинку студентів в освітньому 

середовищі університету [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора 

філософії) : 13.00.07 : захищена 28.12.17. / Кушнір Антоніна 

Олександрівна. – Київ, 2017. – 224 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 172–192 та в 

тексті. 

Кушнір, А. О.  Виховання краси вчинку студентів в освітньому середовищі 

університету [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Кушнір Антоніна 

Олександрівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (13 назв). 
Дисертацію присвячено актуальній темі виховання краси вчинку в освітньому 

середовищі університету. На основі аналізу філософських, соціологічних, психолого-

педагогічних джерел уточнено зміст поняття «краса вчинку студентів», «освітнє 

середовище університету». Схарактеризовано особливості виховання краси вчинку 

студентів в освітньому середовищі університету. 

Визначено критерії (емоційно-ціннісний, когнітивний, вчинково-поведінковий), 

показники (позитивна орієнтація на здійснення красивого у вчинках та поведінці; 

стійке ціннісне ставлення до краси вчинку інших людей; повнота та осмисленість 

знань про зміст та значення красивого вчинку, про красу, вчинок, моральну 

відповідальність, духовність; ступінь розуміння способів їх вияву в різних ситуаціях; 

уявлення про красиве, потворне, піднесене, героїчне; усвідомлення їх значення для 

повноцінного життя; вміння використовувати знання про красу вчинків у буденних 

ситуаціях; готовність до здійснення вчинків, що мають моральний, подвижницький і 

героїчний характер) і охарактеризовано рівні вихованості краси вчинку студентів 

(високий, середній, низький.) 

 

426. Лаврик, О. Д.  Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного 

Бугу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : 

[cпец.] 11.00.01 "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів" 

/ Лаврик Олександр Дмитрович ; Київський НУ імені Т. Шевченка. – Київ, 

2011. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17–19 (23 назви). 
У дисертації розглянуті теоретико-методологічні засади дослідження руслово-

заплавних ландшафтів. Проаналізовано специфічні особливості долини Південного Бугу 

та попередній досвід вивчення ландшафтів річищ і заплав, а також взаємозв’язки між 

їх ландшафтними комплексами. Виокремленні та обґрунтовані етапи формування 

антропогенних ландшафтів річищ та заплав Побужжя, проаналізована сучасна 

структура натуральних і антропогенних ландшафтів річища. Розглянуті натуральні 

та антропогенні ландшафти в заплаві Південного Бугу й запропоновано виділення нових 

антропогенних типів місцевостей – руслово-канального та заплавно-водосховищного. 

Досліджено особливості функціонування натурального руслово-заплавного 
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ландшафтного комплексу та виявлено і охарактеризовано парагенетичні й 

парадинамічні зв’язки між антропогенними ландшафтними комплексами річища та 

заплави. Проаналізовано формування антропогенних водно-берегових ландшафтних 

геоекотонів і сучасний стан природоохоронних територій у межах руслового та 

заплавного типів місцевостей. Обґрунтовано шляхи поліпшення сучасних 

антропогенних ландшафтів річища та заплави Південного Бугу, розроблено й 

запропоновано проекти відновлення антропогенних ландшафтних комплексів на основі 

окремих натурних ділянок. 

 

427. Лагошняк, Г. М.  Функціонування незмінюваних етнонімів у сучасній 

російській мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філ. 

наук : спец. 10.02.02 "Російська мова" / Лагошняк Галина Миколаївна ; 

Український ДПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1996. – 19 с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 18 (5 назв). – Екслібрис: штамп синього кольору власника 

особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В дисертації всебічно досліджується проблема функціонування незмінних етнічних 

найменувань в сучасній російській мові. Детально розглядаються засоби компенсації 

морфологічної недостаточності незмінних етнофоронімів и доводиться, що мова як 

система, у випадку ущербності яких-небудь її елементів, находить засоби для 

відшкодування відсутнього. Досліджується і доводиться поліфункціональність 

інтернаціональних етнічних одиниць, робиться спроба їх систематизації і 

визначаються тенденції норми їх вживання. 

 

428. Лазарєв, О. В.  Формування професійної комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах 

компетентнісного підходу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

/ Лазарєв Олег Вячеславович. – Умань, 2014. – 255 с. 

Лазарєв, О. В.  Формування професійної комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного 

підходу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / О. В. Лазарєв. – 

Умань, 2014. – 20, [1] с. 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано новий підхід до розв’язання актуального завдання, що полягає у 

визначенні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування професійної 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах 

компетентнісного підходу, якими є: системна і постійна мотивація ґрунтовного 

оволодіння майбутніми фахівцями аграрного профілю професійними комунікативними 

елементами; цілеспрямований відбір та оптимізація змісту навчального матеріалу з 

метою оволодіння майбутніми фахівцями аграрного профілю професійними назвами та 

фаховими поняттями шляхом логічного структурування; реалізація системи методів і 

форм навчання, спрямованих на поетапне оволодіння майбутніми фахівцями аграрного 

профілю структурними компонентами професійної комунікативної компетентності; 

сформованість готовності викладачів аграрних ВНЗ до формування професійної 

комунікативної компетентності студентів. Розроблено модель формування 

професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю, 

ефективність якої забезпечили визначені педагогічні умови. 

 

429. Ларіна, Т. В.  Професійна підготовка фахівців елекромеханічних 

спеціальностей у технічних коледжах Німеччини [Текст] : дис. ... канд. пед. 
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наук : 13.00.04 : захищена 24.02.17 / Ларіна Тетяна Вячеславівна. – Київ, 

2017. – 268, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 191–223. 

Ларіна, Т. В.  Професійна підготовка фахівців елекромеханічних 

спеціальностей у технічних коледжах Німеччини [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / Ларіна Тетяна Вячеславівна ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : 

табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (16 назв). 
У дисертації досліджено науково-педагогічну проблему професійної підготовки 

фахівців електромеханічних спеціальностей у технічних коледжах Німеччини. 

Виокремлено концептуальні ідеї професійної освіти Німеччини в контексті підготовки 

техніків-електриків; проаналізовано нормативно-правове забезпечення професійної 

підготовки фахівців електромеханічних спеціальностей у технічних коледжах 

Німеччини; з’ясовано складники змісту освітньо-професійних програм; розкрито зміст 

і структуру, форми та методи професійної підготовки фахівців електромеханічних 

спеціальностей та виявлено особливості формування іншомовної компетентності 

майбутніх техніків-електриків у контексті професійної підготовки в технічних 

коледжах Німеччини. 

Виявлено прогресивний досвід професійної підготовки техніків-електриків у 

Німеччині та визначено перспективні напрями можливого його використання у 

професійній підготовці фахівців споріднених спеціальностей у технічних коледжах 

України. 

 

430. Лаухіна, І. С.  Релігієзнавчий компонент змісту загальної середньої 

освіти Франції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [cпец.] 13.00.01"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Лаухіна 

Інна Станіславівна ; НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2013. – 20, [1] 

с. – Бібліогр.: с. 16–18 (20 назв). 
У дисертаційній роботі подано ретроспективний аналіз розвитку світськості як 

освітньої ідеології Французької Республіки, з'ясовано її сутнісну трансформацію в 

умовах зростання полікультурності французького суспільства, інтенсифікації 

інтеграційних процесів на європейському континенті, висвітлено розвиток 

релігієзнавчого компонента змісту загальної середньої освіти Франції в її державному 

секторі. Охарактеризовано його зміст і методичні засади у французьких коледжах і 

ліцеях. Здійснено порівняльний аналіз педагогічних підходів до реалізації релігієзнавчого 

компонента у школах України і Франції, подано рекомендації щодо застосування 

конструктивного французького досвіду впровадження релігієзнавчої освіти в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

 

431. Левашева, Н. А.  Функции глагольных приставок в языке XVII века 

[Текст] : (на материале светских повестей): автореф. дис. на соиск. ученой 

степ. канд. филол. наук / Н. А. Левашева ; Одесский ГУ имени И.И. 

Мечникова. – Одеса, 1964. – 16, [1] с. – Библиогр.: с. 17 (5 названий) и в 

подстрочных примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной 

б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена изучению функций глагольных приставок в языке ХVII века. 

В работе описано значение глагольных приставок в русском литературном языке ХVII 

века; определено степень продуктивности и устойчивости отдельных лексических 

значений приставок сопоставив факты языка исследуемого периода с фактами 

древнерусского и современного русского литературного языка; выяснено причины 
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изменения продуктивности некоторых значений глагольных приставок; установлено 

взаимоотношения грамматических и семантических признаков глагольных основ и 

соответствующих приставочных глаголов; выяснено границы взаимодействия 

лексических и грамматических функций глагольных приставок. 

 

432. Левченко, Н. В.  Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20-

30-ті роки ХХ століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 

/ Левченко Наталія Володимирівна. – Умань, 2015. – 341 с. 

Левченко, Н. В.  Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20-30-

ті роки ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Н. В. 

Левченко. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення важливого й актуального завдання 

– виявлення та розкриття соціально-педагогічних засад підготовки організаторів 

дитячого руху в Україні в 20–30-ті роки ХХ століття.  

Обґрунтовано періодизацію процесу підготовки організаторів дитячого руху в 

Україні в 20–30-ті роки ХХ століття: 1920 –1923 рр. – етап становлення; 1923–1927 

рр. – етап розвитку; 1927 р. – кінець 30-х років ХХ століття – етап реорганізації; 

виокремлено основні форми підготовки організаторів дитячого руху в Україні в 

досліджуваний період (курси, семінари та школи з підготовки піонерських кадрів 

різного рівня, заочне навчання та самоосвіта організаторів дитячого руху); висвітлено 

процес підготовки керівних та наукових кадрів дитячого руху в Україні в 20–30-ті роки 

ХХ століття; розкрито науково-методичний супровід та інформаційно-комунікаційне 

забезпечення досліджуваного процесу. 

   

433. Лемещук, М. А.  Педагогічні умови соціалізації старших дошкільників 

із загальним недорозвиненням мовлення в дошкільних навчальних закладах 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Лемещук Марина Анатоліївна ; МОН 

України, Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 

2017. – 17, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 14–15 (14 назв). 
Дисертаційна робота присвячена проблемі соціалізації старших дошкільників із 

загальним недорозвиненням мовлення. У дослідженні визначено критерії, показники та 

рівні сформованості соціалізованості старших дошкільників із загальним 

недорозвиненням мовлення. Виявлено особливості прояву соціального становлення 

старших дошкільників спеціальних дошкільних навчальних закладів. Визначено 

педагогічні умови ефективної соціалізації старших дошкільників із загальним 

недорозвиненням мовлення: організація взаємодії дітей із загальним недорозвиненням 

мовлення у єдиному соціально–розвивальному середовищі ДНЗ; розвиток мовленнєвих 

комунікацій дітей із загальним недорозвиненням мовлення в ігровій діяльності; 

створення мовленнєво-стимулювального простору для забезпечення соціального досвіду 

дітей із загальним недорозвиненням мовлення. 

 

434. Лесь, В. С.  Развитие выразительных средств современной русской 

поэтической речи в 70-80-е годы под влиянием НТП [Текст] : автореф. дис. 

на соиск. ученой степ. канд. филол. наук : [спец. ] 10.02.01 "Русский язык" 

/ Лесь Валентина Самсоновна ; Киевский ГПИ имени А. М. Горького. – 

Киев, 1990. – 19 с. – Библиогр.: с. 19 (4 названия). – Экслибрис: печать 

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

Бевзенко". 
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Цель диссертационного исследования - проследить взаимодействие научной 

терминологии с поэтической речью вообще и с так называемым поэтическим 

лексиконом. 

В работе выявлено и охарактеризовано термины разных отраслей науки и техники, 

наиболее часто используемые в современной русской поэзии; прослежено употребление 

терминов в номинативной функции и в образнопереносном значении; показано 

активное вовлечение научно-технической терминологии в ряды поэтической символики; 

в лингвистическом плане проанализировано целесообразность введения тех или иных 

компонентов в поэзию с учетом эстетики, чистоты и общей культуры речи. 

 

435. Лисенко, О. М.  Виховання гуманістично спрямованої особистості 

підлітка [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Оксана Миколаївна 

Лисенко ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2008. – 20 с. 
Дисертація присвячена актуальній проблемі виховання гуманістично спрямованої 

особистості підлітка в позаурочний час. У роботі на основі вивчення та аналізу стану 

розробленості цієї проблеми у теорії та практиці зроблено висновок про те, що успішне 

виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка забезпечується 

впровадження особистісно орієнтованої концепції. 

Вивчено та проаналізовано стан розробленості проблеми виховання гуманістично 

спрямованої особистості підлітка у позаурочний час у теорії та практиці. Зроблено 

висновок, що успішне виховання у даній спрямованості підлітка забезпечується 

впровадженням особистісно орієнтованої концепції. Дана концепція передбачає 

гуманізацію спілкування вихованців, участь учнів у ціннісно-орієнтаційній діяльності, у 

процесі якої у підлітків формуються стійкі ціннісні якості громадянина-гуманіста: 

вони вміють співвідносити себе з іншою людиною, поважати її гідність, активно 

протистояти негуманному ставленню до оточуючих. Визначено та науково 

обгрунтовано напрями виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у 

позаурочний час. Розроблено й обгрунтовано схему гуманістичної спрямованості 

особистості та функціонально-прогностичну модель і структуру організації процесу 

виховання такої особистості у позаурочний час. Визначено зміст ціннісно-

орієнтаційної діяльності. Розроблено науково-методичне забезпечення підготовки 

класних керівників до здійснення гуманістичного виховання підлітків у позаурочний час. 

 

436. Лисовая, С. В.  Формирование культуры труда учащихся V-VII 

классов в процессе учебной трудовой деятельности [Текст] : автореферат 

дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Лисовая 

Светлана Валерьевна ; НИИ педагогики Украины. – Киев, 1992. – 18 с. 
Предметом исследования диссертации является формирование культуры труда 

молодежи и овладение, с этой целью, преподавателями общетехническими 

дисциплинами и эффективной методикой создания условий, которые бы обеспечивали 

формирование у подрастающего поколения необходимых элементов культуры труда. В 

это же время культура труда рассматривается как уровень развития учебной 

трудовой деятельности, причем деятельность состоит из таких блоков: мотивы 

планирования трудового задания; выполнение заданий – реализация плана; обратная 

связь и контроль результатов. 

 

437. Литвин, І. М.  Розвиток умінь фасилітації соціального педагога у 

професійній діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Литвин 

Інна Миколаївна. – Черкаси, 2015. – 302, [5] с. 
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Литвин, І. М.  Розвиток умінь фасилітації соціального педагога у 

професійній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / І. М. Литвин. – 

Умань, 2015. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення проблеми розвитку умінь 

фасилітації, актуалізовано необхідність їх використання у процесі педагогічної 

діяльності. З'ясовано стан дослідженості проблеми у психолого-педагогічній 

літературі, розкрито зміст, сутність та функції фасилітації у професійній діяльності 

соціального педагога. Уточнено сутність понять "соціальна фасилітація", "уміння 

фасилітації соціального педагога", "фасилітативна взаємодія", "фасилітативна 

діяльність" та запропоновано визначення поняття "розвиток умінь фасилітації 

соціального педагога".  

Визначено компоненти (когнітивний, мотиваційно-особистісний, організаційно-

діяльнісний) умінь фасилітації, критерії (когнітивно-пізнавальний, ціннісно-

мотиваційний, організаційно-практичний), їх показники й охарактеризовано рівні 

(високий, достатній, середній, низький) розвитку умінь фасилітації соціального 

педагога у професійній діяльності.  

Обгрунтовано й експериментально перевірено соціально-педагогічні умови розвитку 

умінь фасилітації соціального педагога у професійній діяльності (мотивація соціальних 

педагогів до розвитку умінь фасилітації; удосконалення змісту післядипломної 

підготовки соціальних педагогів задля розвитку умінь фасилітації; актуалізація 

професійного саморозвитку та самореалізації соціального педагога). Розроблено та 

впроваджено програму роботи "Школи розвитку вмінь фасилітації соціальних 

педагогів". 

 

438. Литвин, Л. П.  Вариантность синтаксических средств в структуре 

простого предложения современного украинского языка [Текст] : 

(падежные и предложно-падежные формы) : автореф. дис. на соискание 

ученой степ. канд. филологических наук : спец. 10.02.02 "Языки народов 

СССР (украинский язык)" / Литвин Любовь Петровна ; Киевский ГПИ 

имени А. М. Горького. – Киев, 1984. – 23, [2] с. – Библиогр.: с. 22 (4 

названия). – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення проблеми розвитку умінь 

фасилітації, актуалізовано необхідність їх використання у процесі педагогічної 

діяльності. З'ясовано стан дослідженості проблеми у психолого-педагогічній 

літературі, розкрито зміст, сутність та функції фасилітації у професійній діяльності 

соціального педагога. Уточнено сутність понять "соціальна фасилітація", "уміння 

фасилітації соціального педагога", "фасилітативна взаємодія", "фасилітативна 

діяльність" та запропоновано визначення поняття "розвиток умінь фасилітації 

соціального педагога".  

Визначено компоненти (когнітивний, мотиваційно-особистісний, організаційно-

діяльнісний) умінь фасилітації, критерії (когнітивно-пізнавальний, ціннісно-

мотиваційний, організаційно-практичний), їх показники й охарактеризовано рівні 

(високий, достатній, середній, низький) розвитку умінь фасилітації соціального 

педагога у професійній діяльності.  

Обгрунтовано й експериментально перевірено соціально-педагогічні умови розвитку 

умінь фасилітації соціального педагога у професійній діяльності (мотивація соціальних 

педагогів до розвитку умінь фасилітації; удосконалення змісту післядипломної 

підготовки соціальних педагогів задля розвитку умінь фасилітації; актуалізація 

професійного саморозвитку та самореалізації соціального педагога). Розроблено та 
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впроваджено програму роботи "Школи розвитку вмінь фасилітації соціальних 

педагогів". 

 

439. Литвиненко, О. Г. Формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук 

: 13.00.01 : захищена 15.04.21. / Литвиненко Оксана Георгіївна. – Київ ; 

Умань, 2021. – 228 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 172–194. 

Литвиненко, О. Г. Формування соціальної активності молодших школярів 

у позаурочній виховній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Теорія і методика виховання" / 

Литвиненко Оксана Георгіївна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. - Умань, 2021. – 17 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14–15 (12 

назв).  
Дисертація присвячена проблемі формування соціальної активності  молодших  

школярів у позаурочній виховній діяльності.  Проаналізовано  становлення, розвиток  

вітчизняних  та зарубіжних філософських, соціальних і педагогічних теорій щодо 

сутності категорій:  "соціальний", "активність", "діяльність", "активність 

особистості", "соціальна активність", "позакласна", "позашкільна", "позанавчальна", 

"позаурочна діяльність". Науково обґрунтовано сутність і структуру поняття 

"соціальна активність молодших школярів". Розкрито особливості позаурочної 

виховної діяльності  та обґрунтовано педагогічні умови формування  соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. Визначено критерії, 

показники та охарактеризовано рівні сформованості соціальної активності  молодших 

школярів. На констатувальному етапі експерименту з'ясовано  вихідний рівень 

сформованості структурних компонентів соціальної активності. Теоретично 

обґрунтовано та експериментально перевірено технологію формування соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. 

 

440. Литвиненко, Т. М.  Історіософічна концепція пенталогії Б. Лепкого 

"Мазепа" та її художня реалізація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступ. канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література" 

/ Литвиненко Тетяна Миколаївна ; НПУ імені М.П. Драгоманова. – Київ, 

1999. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15 (4 назви) та в підрядкових прим. – Екслібрис: 

штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка 

і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації досліджується феномен історіософічної концепції Б.Лепкого, 

особливості її художнього втілення в історичній пенталогії “Мазепа”. Проводиться 

філологічний аналіз твору з застосуванням порівняльно-історичного і герменевтичного 

методів та реалізацією феноменологічного і системно-функціонального підходів, 

завдяки чому з’ясовуються основні історіософські погляди письменника, його 

самобутність і новаторство в ідейно-естетичній реалізації історіософічної концепції 

та її стильових компонентів, відбивається художня ідеософія автора. Вирішується 

проблема співвідношення в епопеї історичної і художньої правди; висвітлюється 

взаємозв’язок теологічного і антропологічного факторів історії; розглядається ідейно-

естетичне функціонування концептуальної тріади “народ - держава - особистість”. У 

роботі формулюється історіософський модус письменника-полігістора.  

На основі своєрідного аналітико-синтетичного дослідження проблеми 

особливостей художньої історіософії Б. Лепкого робиться висновок: історіософічна 

концепція пенталогії “Мазепа” являє собою “антропологічну метафізику історії”, її 

художня реалізація тісно пов’язана з символіко-реалістичною стильовою манерою 

прозаїка, яка має елементи неоромантизму та імпресіонізму. 
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441. Литовченко, В. Н.  Структуры речевого этикета в современном 

украинском языке [Текст] : автореф. на соиск. ученой степ. канд. филол. 

наук : 10.02.02 "Языки народов СССР (укр. язык)" / Литовченко Валентина 

Николаевна ; Киевский ГПИ имени А. М. Горького. – Киев, 1989. – 21 с. – 

Библиогр.: с. 20–21 (6 названий). – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации описаны условия употребления и функций едениц речевого этикета в 

современном украинском языке, исследовать особенности их синтаксической 

структуры. 

В работе раскрыто роль речевого этикета в процессе общения; представлено 

ситуативно-тематическую классификацию этикетных едениц; проанализировано 

социальную значимость выбора нужной единицы в конкретной ситуации 

коммуникативного акта; исследовано собственно лингвистическую, в первую очередь 

синтаксическую природу этикетных конструкций. 

 

442. Лісовенко, А. Ф.  Індивідуально-психологічні особливості 

переживання почуття заздрощів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психологічних наук : [cпец.] 19.00.01 "Загальна психологія, 

історія психології" / Лісовенко Анна Федорівна ; МОН України, 

"Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 

2018. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 17–19 (17 назв). 
У дисертаційній роботі викладено результати дослідження індивідуально-

психологічних особливостей заздрісності (схильності до переживання почуття 

заздрощів), що визначається як складна багаторівнева властивість особистості, яка 

виявляється у постійному порівнянні себе з іншими людьми (чи уявним "еталоном") не 

на свою користь, що супроводжується суб'єктивним відчуттям зниження 

самоцінності, переживанням пристрасного бажання заволодіти перевагами об'єкту 

порівняння при неможливості їх отримання. У контексті континуально-ієрархічного 

підходу експліковано та описано формально-динамічні, якісні, змістово-особистісні та 

соціально-імперативні складові заздрісності. Створено (у співавторстві) комплекс 

оригінальних методик, що спрямовані на вивчення показників заздрісності. Емпірично 

визначено взаємозв'язку заздрісності з вадами емоційного інтелекту, невпевненістю в 

собі, психологічним неблагополуччям, стресом, агресією та депресією, ворожістю, 

активізацією копінг-стратегій, перфекціонізмом, нарцисизмом, ірраціональними 

установками, факторною структурою особистості. 

 

443. Лісовська, О. В.  Розвиток матеріально-технічної бази українського 

села в 60-80-ті роки ХХ ст.[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. історичних наук : cпец. 07.00.01 "Історія України" / Лісовська Ольга 

Василівна ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 

2009. – [21], [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (10 назв). 
Дисертацію присвячено дослідженню стану матеріально-технічної бази 

українського села в 1960-1980-ті роки. 

На основі всебічного аналізу широкого кола статистичних, архівних матеріалів, 

наукових публікацій у дослідженні комплексно вивчено спроби модернізації 

матеріально-технічного забезпечення села в Українській РСР, їх основні етапи та 

напрямки реалізації в сільському господарстві. З'ясовано сутність аграрної політики в 

сфері матеріально-технічного постачання, об'єктивно проаналізовано всі сторони 

політики партії в аграрному секторі: як позитивні, так і негативні. Особливу увагу у 

дисертації приділено розкриттю таких питань: уповільнення темпів розвитку 
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сільськогосподарського виробництва, спроби модернізації матеріально-технічної бази 

аграрного сектору та причини їх провалу, загострення соціально-побутових проблем 

села. Показано динаміку змін в основних засобах виробництва та технічному оснащенні 

протягом означеного хронологічного періоду. Розкрито вплив хімізації, меліорації та 

електрифікації на подолання кризи сільського господарства в 60-80-ті роки ХХ ст. 

Підкреслено, що, незважаючи на збільшення капітальних вкладень для модернізації 

матеріально-технічної бази, аграрний сектор не отримував адекватної 

віддачі. 

 

444. Логвиновська, Т. А.  Виховання соціальної спрямованості молоді у 

студентському середовищі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Логвиновська Тетяна Анатоліївна. – Херсон, 2012. – 239, [4] c. 

Логвиновська, Т. А.  Виховання соціальної спрямованості молоді у 

студентському середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец.13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Т. А. 

Логвиновська. – Умань, 2012. – 19, [1] c. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що полягає в обгрунтуванні та експериментальній 

перевірці організаційно-педагогічних умов реалізації моделі виховання соціальної 

спрямованості молоді у студентському середовищі: інтеграція виховних зусиль ВНЗ як 

педагогічного й соціального середовища; організація цілеспрямованого впливу на 

студентське середовище у процесі освітньо-виховної діяльності; використання 

виховних і освітніх можливостей (зміст, форми, методи, засоби) для реалізації потреб 

спілкування у студентському середовищі; формування у студентів системи знань, 

умінь і навичок адаптації до конкретних умов соціуму.  

Розроблено та апробовано модель виховання соціальної спрямованості молоді у 

студентському середовищі. Визначено компоненти, критерії, показники та рівні 

вихованості соціальної спрямованості молоді у студентському середовищі. Уточнено 

сутність поняття "виховання соціальної спрямованості студентської молоді". 

 

445. Лопушан, Т. В.  "Мала" проза Ореста Авдиковича і розвиток 

західноукраїнської новелістики 90-х років ХІХ століття - 1900-х років 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук : 

10.01.01 "Українська література" / Лопушан Тетяна Володимирівна ; НПУ 

імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2001. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 15–16 ( 6 

назв). – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Досліджено малу прозу Ореста Авдиковича як складову естетико-філософської 

еволюції західноукраїнської новелістики 90-х рр. XIX - 1900-х рр. XX століття. На рівні 

мікроаналізу досліджено проблематику та жанрово-стильову специфіку творчого 

доробку белетриста. Простежено вплив "старої" та "нової" генерації українського 

письменства на становлення творчого обличчя митця. Творчість письменника 

проаналізовано з позицій осмислення її належності до періоду передмодернізму та 

модернізму. Розкрито новаторство митця, наголошено на домінуванні 

екзистенціальної проблематики у його белетристиці. Досліджено жанрову 

своєрідність прози письменника, її зумовленість явищами психологізації, ліризації епіки, 

підвищення питомої ваги фрагментарних форм у загальному потоці літератури цієї 

доби. На основі різнобічного аналітико-синтетичного дослідження зроблено висновки 

про оригінальність індивідуальної стильової манери О. Авдиковича. 
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446. Лоюк, О. В.  Розвиток творчого мислення учнів у навчально-

виховному процесі початкової школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Лоюк Оксана Вікторівна. – Умань, 2016. – 315, [4] с. 

Лоюк, О. В.  Розвиток творчого мислення учнів у навчально-виховному 

процесі початкової школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. В. 

Лоюк. – Умань, 2015. – 20 с. 
У дисертаційному дослідженні теоретично обгрунтовано проблему розвитку 

творчого мислення учнів у навчально-виховному процесі початкової школи. Здійснено 

ретроспективний аналіз проблеми розвитку творчого мислення та з'ясований сучасний 

стан у педагогічній теорії та практиці. Уточнено зміст поняття "творче мислення" 

та визначено сутність понять "розвиток творчого мислення учнів у навчально-

виховному процесі початкової школи"ю 

На основі теоретичного обгрунтування проблеми дослідження визначено та 

експериментально перевірено психолого-педагогічні умови розвитку творчого мислення 

учнів у навчально-виховному процесі початкової школи. Розроблено та апробовано 

модель розвитку творчого мислення учнів у навчально-виховному процесі початкової 

школи, дієвість якої забезпечують визначені психолого-педагогічні умови. Означена 

модель охоплює мету, теоретичні підходи, принципи, суб'єктів виховної діяльності, 

психолого-педагогічні умови, етапи, зміст, форми, методи, критерії (мотиваційно-

ціннісний, інтелентуально-діяльнісний, комунікативно-креативний), показники, рівні 

(репродуктивно-пасивний, репродуктивно-активний, самостійно-творчий) розвитку 

творчого мислення молодших школярів, передбачуваний результат. 

 

447. Лыса, Г. И.  Семантико-синтаксические условия утраты двойственного 

числа в украинском языке [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. 

канд. филол. наук : спец. 10.02.02 "Украинский язык" / Лыса Галина 

Ивановна ; АН Украины, Ин-т языковедения имени А. А. Потебни. – Киев, 

1992. – 16 с. – Библиогр.: с.16 (5 названий). – Экслибрис: печать синего 

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

Бевзенко". 
В диссертации путем анализа двойственного числа в старославянских 

(старославянские памятники изучаются в связи с отражением в них древнейшего 

состояния категории двойственного числа), древнерусских и староукраинских текстах 

определяется историческая семантика и этимология отдельных грамматических 

форм, становление и развитие грамматических значений, формирование оппозиции 

единственное: множественное число в связи с утратой двойственного, 

рассматривается роль двойственного числа в создании синтаксических структур. 

Сопоставление данных старославянского, древнерусского и староукраинского языков 

дает возможность выяснить сущность и функции двойственного числа в истории 

этих языков, восстановить сложный процесс его разрушения, влияние этой утраты на 

отношения в сфере единственного и множественного числа. Такой комплексный подход 

к решению поставленной проблемы является новым в украинском языкознании. 

 

448. Люленко, С. О.  Підготовка майбутнього вчителя природничих 

дисциплін до придоохоронної роботи в загальноосвітній школі [Текст] : . 

дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Люленко Світлана Олександрівна. – 

Умань, 2014. – 226 с. : табл., схеми. 

Люленко, С. О.  Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін 

до придоохоронної роботи в загальноосвітній школі [Текст] : автореф. дис... 
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на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / Люленко Світлана Олександрівна ; МОН 

України, Уманський і держ. пед. ун-т мені Павла Тичини. – Умань, 2014. – 

22 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 18–20 [22 назви]. 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і обгрунтовано новий підхід до 

проблеми підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до природоохоронної 

роботи в загальноосвітній школі. Доведено актуальність теми, проаналізовано стан її 

розробки. Уточнено сутність понять "підготовка майбутнього вчителя природничих 

дисциплін до природоохоронної роботи" та "готовність майбутнього вчителя 

природничих дисциплін до природоохоронної роботи у загальноосвітній школі". 

Уточнено компоненти, критерії, показники та охарактеризовано рівні сформованості 

готовності студентів природничих дисциплін до природоохоронної роботи.  

Обгрунтовано та експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови 

підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи в 

загальноосвітній школі. Розроблено модель підготовки майбутнього вчителя 

природничих дисциплін до природоохоронної роботи в загальноосвітній школі та 

представлено результати дослідно- експериментальної роботи. 

 

449. Люльченко, В. Г. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти [Текст] : . дис. ... канд. пед. наук.: 13.00.04 / 

Люльченко Вячеслав Григорович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. - Умань, 2021. - 263 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 201-

225. 

Люльченко, В. Г. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук.: [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної 

освіти" / Люльченко Вячеслав Григорович ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань, 2021. - 20 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв).  
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв'язання 

завдання підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти. 

Охарактеризовано стан розробленості проблеми, розкрито та уточнено сутність 

ключових понять дослідження, здійснено історико-педагогічний та сучасний аналіз 

становлення і розвитку санітарно-гігієнічної культури. Здійснено моніторинг 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної  культури учнів професійно-технічної освіти, визначено критерії 

(мотиваційний, когнітивний, діяльнісний), показники та схарактеризовані рівні 

(високий, достатній, середній, низький). Розроблено структурно-функційну модель, 

теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено педагогічні  умови 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти та 

проаналізовано результати дослідно-експериментальної роботи. 

450. Лящинский, Д. П.  Переводческая практика и художественное 

мастерство И. Франко [Текст] : (на материале переводов русской поэзии) : 

автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. филол. наук : спец. 10.01.03 

"Литература народов СССР (украинская)" / Лящинский Дмитрий Павлович 

; Киевский ГПИ имени А. М. Горького. – Киев, 1990. – 24 с. – Библиогр.: с. 



208 
 

23–24 (5 названий). – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-

ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Изучение переводческого наследия И. Франко позволяет утверждать, что перевод 

он рассматривал как средство, способствующее взаимопониманию и 

взаимообогащению народов, видел в нем важнейший фактор развития культурных 

взаимосвязей. 

В своей интерпретаторской практике И.Франко постоянно обращался к лучним 

образцам русской словесности, внося весомый вклад в освоение украинской 

литературой русского художественного опыта. И. Франко всегда стремился к 

адекватному воспроизведению идейно-тематической направленности, образной 

структуры, национального колорита первоисточника, к созданию аналога, не 

уступающего оригиналу по силе эмоционально-экспрессивного воздействия на 

читателя. 

Особое внимание переводчик уделял также воссозданию образно-звуковой и 

ритмико-интонационной структуры, языковой системы поэтических произведений, в 

которых сосредоточена огромная концентрация мыслей, большое художественное 

обобщение. Говоря о переводческих принципах И. Франко диссертант отмечает его 

отношение к сохранению речевых характеристик драматических произведений, 

передающих гамму красок и оттенков живой индивидуальной речи, посредством 

которой воспроизводится психологическое, состояние, внутренний мир героев. 

Как показал проведенный исследователем типологический анализ первоисточников 

и переводов произведений представителей русского художественного слова, 

вышеуказанным принципам И.Франко оставался верен на протяжении всего 

интерпретаторского творчества и сумел соединить адекватность подлиннику с 

индивидуальным восприятием, присущим ему видением и осмыслением переводимых 

произведений. 

 

451. Лящук, О. С.  Профілактика шкідливих звичок в учнів 5-6 класів шкіл-

інтернатів у позаурочній діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 : захищена 29.06.17 / Лящук Ольга Сергіївна. – Київ, 2017. – 

246 с. : табл. – Бібліогр.: с. 182–212. 

Лящук, О. С.  Профілактика шкідливих звичок в учнів 5-6 класів шкіл-

інтернатів у позаурочній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Лящук Ольга Сергіївна ; МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–

18 (17 назв). 
У дисертацій здійснено аналіз філософської, соціологічної, медичної, психологічної, 

педагогічної літератури з питань профілактики шкідливих звичок, уточнено сутність 

та структуру поняття «профілактика шкідливих звичок в учнів 5–6 класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів» та встановлено його структурні складові: 

когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісно-поведінковий. Визначено особливості 

профілактики шкідливих звичок в учнів 5–6 класів у позаурочній діяльності шкіл-

інтернатів. Розроблено критерії, показники та рівні сформованості 

несприйнятливості учнів 5–6 класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до вживання 

психоактивних речовин. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови профілактики шкідливих звичок в учнів 5–6 класів шкіл-інтернатів у 

позаурочній діяльності. 

 

452. Магрламова, К. Г.  Виховання в учнів ціннісного ставлення до 

природи як складової природоохоронної роботи в основній школі [Текст] : 
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дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Магрламова Камілла Газанфарівна. – 

Дніпропетровськ, 2011. – 273, [9] c. 

Магрламова, К. Г.  Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи як 

складової природоохоронної роботи в основній школі [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступення канд. пед. наук : спец.13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / К. Г. Магрламова. – Умань, 2011. – 20, [1] c. 
Дисертація присвячена дослідженню процесів виховання в учнів основної школи 

ціннісного ставлення до природи як складової природоохоронної роботи. Уточнено 

змістові характеристики понятійно-категоріального апарату дослідження, визначено 

сутність поняття “виховання в учнів ціннісного ставлення до природи як складової 

природоохоронної роботи в основній школі”. З’ясовано сутнісні характеристики 

специфічних принципів, організаційно-методичних умов виховання в учнів ціннісного 

ставлення до природи й доведено педагогічну ефективність інтегрування навчально-

виховного матеріалу, його диференціації, застосування міжпредметного й діяльнісного 

підходу до конструювання й реалізації змісту екологічного виховання учнів основної 

школи. Систематизовано форми й методи виховання в учнів ціннісного ставлення до 

природи, впроваджено в практику динамічні, інтелектуальні, рольові, естетичні ігри, 

усні екологічні журнали, інформаційний та прикладний проекти. Теоретично 

обґрунтовано й експериментально підтверджено педагогічну ефективність 

структурно критеріальної моделі виховання в учнів ціннісного ставлення до природи як 

складової природоохоронної роботи в основній школі. 

 

453. Маєвський, М. І.  Цiннiсні орієнтації у сфері фізичної культури і 

спорту студентів педагогічних спеціальностей [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання та спорту : [cпец.] 

24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" 

/ Маєвський Микола Іванович ; МОН України, Дніпропетровський держ. ін-

т фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2016. – 22, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 19 (6 назв) та в тексті. 
Дисертаційну роботу присвячено обгрунтовано, розробці й експериментальній 

перевірці структурно-змістової моделі формування ціннісних орієнтацій студенток 

педагогічної спеціальності на фізичну культуру для створення організаційних умов 

корекції навчально-виховного процесу фізичного виховання у ВНЗ. 

Визначено лімітуючі та стимулюючі фактори у формуванні ціннісних орієнтацій на 

фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей. Лімітувальними факторами 

є теоретична підготовленість, стан здоров'я та мотиваційні установки як до навчання 

й успіху, так і до фізичної культури і спорту. Стимулювальними факторами є 

аксіологічний, фактор орієнтації на здоровий спосіб життя, фактор образу фізично 

культурної людини, комунікативний фактор, фактор урахування інтересів студенток 

до видів спорту та фізичних вправ та фактор опори на ігрові традиції українського 

народу. 

 

454. Майборода, Н. О.  Патріотичне виховання засобами мистецтва 

вихованців сільських навчально-виховних комплексів "Дошкільний 

навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад" [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Майборода Наталія Олексіївна. – Умань, 2016. – 

234, [4] с. 

Майборода, Н. О.  Патріотичне виховання засобами мистецтва вихованців 

сільських навчально-виховних комплексів "Дошкільний навчальний заклад 

- загальноосвітній навчальний заклад" [Текст] : автореф. дис. на здобуття 



210 
 

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

/ Н. О. Майборода. – Умань, 2016. – 20, [1] с. 
У дисертації досліджено проблему патріотичного виховання засобами мистецтва 

вихованців сільських навчально-виховних комплексів «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітній навчальний заклад». Узагальнено та обґрунтовано теоретичні засади 

патріотичного виховання засобами мистецтва дітей 5–7 років в умовах сільських 

навчально-виховних комплексів. Уточнено зміст поняття «патріотичне виховання 

засобами мистецтва». З’ясовано особливості виховного потенціалу мистецтва у 

патріотичному вихованні дітей сільських навчально-виховних комплексів. На основі 

теоретичного аналізу проблеми визначено критерії, показники та схарактеризовано 

рівні патріотичної вихованості дітей 5–7 років. Розроблено та апробовано модель 

патріотичного виховання засобами мистецтва вихованців сільських навчально-виховних 

комплексів. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні 

умови патріотичного виховання засобами мистецтва вихованців сільських навчально-

виховних комплексів «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний 

заклад». 

 

455. Макаревич, І. М.  Формування інформаційної компетентності 

майбутніх вчителів географії у процесі професійної підготовки [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 12.05.17 / Макаревич Ілона 

Миколаївна. – Умань, 2017. – 272 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 198–234. 

Макаревич, І. М.  Формування інформаційної компетентності майбутніх 

вчителів географії у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. 

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

методика професійної освіти" / Макаревич Ілона Миколаївна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 

20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 15–17 (19 назв). 
У дисертації на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито зміст 

ключових понять дослідження й сутність феномену «інформаційна компетентність 

майбутніх учителів географії»; визначено її функції, компоненти, критерії, показники і 

рівні сформованості. Розроблено модель формування інформаційної компетентності 

майбутніх учителів географії, яка містить організаційно-цільовий, змістово-

процесуальний і результативний блоки. Обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови формування інформаційної компетентності майбутніх учителів 

географії (забезпечення позитивної мотивації студентів до оволодіння інформаційною 

компетентністю у процесі використання інформаційних технологій; змістове 

оновлення фахових і професійно орієнтованих навчальних дисциплін у контексті 

формування інформаційної компетентності майбутніх учителів географії; спрямування 

педагогічної й навчальної практик на вдосконалення досвіду інформаційної діяльності 

майбутніх учителів географії через уведення інформаційного складника). 

 

456. Максютов, А. О.  Патріотичне виховання майбутніх учителів географії 

в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Максютов Андрій Олексійович. – Умань, 2014. – 

214, [3] с. 

Максютов, А. О.  Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в 

процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності [Текст] : автореф. 

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

методика виховання" / А. О. Максютов. – Умань, 2013. – 19, [1] с. 
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У дисертації досліджено проблему патріотичного виховання майбутніх учителів 

географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності. Доведено 

актуальність теми, проаналізовано стан її розробки. Уточнено сутність поняття 

"патріотичне виховання майбутніх учителів географії" як актуальної педагогічної 

проблеми; трактування понять "патріот", "патріотичний" з точки зору географічного 

краєзнавства і підготовки вчителя географії у сучасному освітньому просторі. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

патріотичного виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової 

туристсько-краєзнавчої діяльності, розроблено модель патріотичного виховання 

майбутніх учителів географії у процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності, 

яка охоплює зміст, форми, підходи, принципи та методи патріотичного виховання 

студентів географічних спеціальностей засобами туристсько-краєзнавчої роботи; 

охарактеризовано критерії, показники та рівні патріотичної вихованості майбутніх 

учителів географії. 

 

457. Маланюк, Т. З.  Патріотичне виховання учнів основної школи 

засобами туристсько-краєзнавчої роботи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Маланюк Тарас Зіновійович. – Івано-Франківськ, 2015. – 218, [3] 

с. 

Маланюк, Т. З.  Патріотичне виховання учнів основної школи засобами 

туристсько-краєзнавчої роботи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Т. 

З. Маланюк. – Умань, 2015. – 22, [1] с. 
Вперше обгрунтовано педагогічні умови патріотичного виховання учнів основної 

школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи (цілеспрямована підготовка педагогів 

до використання туристсько-краєзнавчої роботи у патріотичному вихованні школярів; 

вдосконалення змісту туристсько-краєзнавчої діяльності учнів основної школи, 

спрямованої на вивчення культури, історії України, державницьких традицій та 

боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного 

шляху; урізноманітнення форм і методів патріотичного виховання підлітків під час 

організації туристсько-краєзнавчої діяльності). Визначено критерії та показники 

патріотичної вихованості підлітків засобами туристсько-краєзнавчої діяльності. 

Уточнено зміст понять "патріотизм", "туристсько-краєзнавча робота", 

"патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої 

роботи". Вдосконалено діагностику вивчення рівня патріотичної вихованості на основі 

використання комплексу методик і методів. Набули подальшого розвитку положення 

щодо можливостей використання різних видів і форм туристсько-краєзнавчої роботи 

у патріотичному вихованні підлітків. 

 

458. Малишевська, І. А.  Підготовка майбутнього вчителя початкових 

класів до використання природотерапії у роботі з учнями початкової школи 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Малишевська Ірина 

Анатоліївна ; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – 

Київ, 2011. – 21 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 17–18 (15 назв). 
Обгрунтовано психолого-педагогічну доцільність використання природотерапії у 

навчально-виховній роботі з молодшими школярами. Проаналізовано сучасний стан та 

особливості підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання 

природотерапії у молодших класах. Визначено доцільні форми та методи використання 

природотерапії у навчальному процесі початкової школи. Розроблено та впроваджено 

технологію підготовки майбутніх вчителів до використання природотерапії у роботі з 
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учнями початкової школи. Доведено, що розроблена та впроваджена у навчальний 

процес підготовки бакалаврів технологія може бути основою підготовки студентів до 

використання природотерапії у роботі з учнями, що дозволяє реалізувати оздоровчі цілі 

навчально-виховного процесу початкової школи. 

 

459. Малышко, Г. И.  Параллельные формы местоимений в украинском 

языке [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степ. канд. филолог. наук 

: [спец.] 10.661 "Языки народов СССР" /украинский язык/ 

/ Малышко Г. И. ; Одесский гос. ун-т имени И. И. Мечникова. – Одеса, 

1971. – 23, [1] с. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки 

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

Диссертация посвящена критическому обзору литературы по вопросам 

изучения местоимений славянских языков. Работа включает 

характеристику форм личных и возвратного местоимений, 

унаследованных древнеукраинским языком из древнерусского и 

употребляемых в современных общенациональном и литературном языке. 

В диссертации определяются некоторые причины возникновения и 

дальнейшего развития параллельных форм украинских личных и 

возвратного местоимений. Рассматривается система грамматических 

форм местоимения він / вона / воно /, развитие которой в современном 

украинском языке происходило в тесной связи с развитием местоименного 

склонения. 

 

460. Малярчук, О. В.  Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної 

освіти Сполучених Штатів Америки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 / Малярчук Олена Валентинівна. – Житомир, 2009. – 299 с. : табл., 

схеми. – Бібліогр.: с. 257–299. 
Дисертація присвячується проблемі становлення та розвитку дистанційної форми 

навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки. Визначено 

головні передумови розвитку дистанційного навчання в умовах постіндустріальних 

суспільств та його характерні особливості. Подано характеристику розвитку різних 

форм навчання на відстані, починаючи з найдавніших часів; здійснено аналіз розвитку 

дистанційної освіти як науково-теоретичного та практично-освітнього феномена. У 

роботі розглянуто організаційно-методичні та технологічні засади дистанційного 

навчання, основні форми організації дистанційної освіти та базові технології навчання, 

провідні моделі, кадрові та змістові характеристики дистанційного навчання в 

системі вищої гуманітарної освіти США; алгоритм проходження дистанційного курсу 

студентом, характеристики процесу акредитації з метою використання позитивного 

досвіду в організації дистанційного навчання у гуманітарних ВНЗ України. 

 

461. Мамчур, Є. А.  Формування професійно-ціннісних орієнтацій 

майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора 

філософії) : 13.00.07 : захищена 25.10.17 / Мамчур Євген Анатолійович. – 

Умань, 2017. – 284 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 217–244. 

Мамчур, Є. А.  Формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх 

учителів іноземної мови у процесі вивчення дисциплін соціально-

гуманітарного циклу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Мамчур Євген 

Анатолійович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (16 назв). 
У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми формування професійно-

ціннісних орієнтацій  майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу. 

З'ясовано особливості формування професійно-ціннісних орієнтацій вчителя 

іноземної мови у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу. 

Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено ефективність 

педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів 

іноземної мови у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу: 

систематична позитивна мотивація студентів як майбутніх учителів іноземної мови 

до формування професійно-ціннісних орієнтацій; активізація ціннісно-смислової 

спрямованості змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу; використання 

активних та інтерактивних форм і методів у процесі формування ціннісних орієнтацій 

майбутніх учителів іноземної мови. 

 

462. Мамчур, Н. С.  Виховання естетичних смаків у майбутніх філологів 

засобами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі 

позааудиторної роботи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Мамчур 

Наталія Сергіївна. – Умань, 2012. – 306, [4] c. 

Мамчур, Н. С.  Виховання естетичних смаків у майбутніх філологів 

засобами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі 

позааудиторної роботи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Н. С. 

Мамчур. – Умань, 2012. – 20, [1] c. 
У дисертації досліджено проблему виховання естетичних смаків у майбутніх 

філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі 

позааудиторної роботи. Уточнено сутність поняття «естетичні смаки майбутнього 

вчителя-філолога» як складного особистісного утворення динамічного характеру, у 

змісті якого цілісно поєднуються емоційні, ціннісні, інтелектуальні та практичні 

естетичні складові, що зумовлюють потребу у сприйнятті і перетворенні дійсності за 

законами краси, вміння реалізовувати свій естетичний досвід у педагогічній діяльності. 

Розроблено модель, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови виховання естетичних смаків у майбутніх філологів засобами 

народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі позааудиторної роботи 

(формування у майбутніх філологів мотивації до вивчення українського декоративно-

прикладного мистецтва; розробка та запровадження змістового забезпечення 

виховання у студентів естетичних смаків засобами декоративно-прикладного 

мистецтва у процесі позааудиторної роботи; використання особистісно орієнтованої 

технології формування естетичних смаків у майбутніх учителів філологів для 

підвищення їхньої активності як суб’єктів естетичного виховання). 

 

463. Марецька, Л. П.  Розвиток соціокультурної компетентності вчителів 

української мови в післядипломній освіті [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Марецька Людмила Петрівна. – Херсон, 2015. – 253 с. 

Марецька, Л. П.  Розвиток соціокультурної компетентності вчителів 

української мови в післядипломній освіті [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / Л. П. Марецька. – Умань, 2015. – 22, [1] с. 
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У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до розв'язання 

актуального завдання, що полягає в розробленні та експериментальній перевірці моделі 

розвитку соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній 

освіті, яка складається з чотирьох блоків: цільового - мета і завдання навчального 

процесу; змістового - зміст навчання, провідні принципи, підходи, педагогічні умови; 

технологічного - форми, методи та засоби навчання; діагностико-результативного - 

критерії, показники, рівні розвитку та результат (підвищення рівня розвитку 

соціокультурної компетентності вчителів української мови). Запропоновано 

структуру соціокультурної компетентності; визначено критерії, показники та 

схарактеризовано рівні розвитку соціокультурної компетентності вчителів 

української мови. У дослідженні уточнено зміст таких категорійних понять, як 

"компетентність", "компетенція", "соціокультурна компетентність" і 

"соціокультурна компетентність учителя української мови". Подальшого розвитку 

набуло використання методів і форм роботи, що забезпечують ефективний розвиток 

СКК учителів української мови в післядипломній освіті. Представлено програму 

спецкурсу "Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в 

післядипломній освіті", проведено аналіз результатів констатувального та 

формувального етапів експерименту. 

 

464. Маркитанов, Ю. А.  Функционирование фразеологизмов в русской 

поэтической речи советского времени (60-е - начало 80-х гг. ХХ в.) 

[Текст] : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 

10.02.01 "Русский язык" / Маркитанов Юрий Александрович ; Киевский 

гос. пед. ин-т имени А. М. Горького. – Киев, 1987. – 22, [1] с. : табл. – 

Библиогр.: в подстрочных примеч. 
В диссертации описаны приемы использования ФЕ в произведениях советских 

поэтов 60-х – нач. 80-х гг., что в свою очередь вызывает решение вопросов о составе 

ФЕ в поэтических текстах, приемах их актуализации и смысловых нагрузках. 

В работе определено состав ФЕ в текстах поэтических произведений 60-х - нач. 80-

х гг ХХ в.; установлено частотности использования ФЕ отдельным автором, а также 

в поэтических текстах анализированного периода в целом; проанализированы приемы 

авторской актуализации ФЕ, выявлены её причины и результаты; определено 

отношение поэта к преобразованию ФЕ как черте индивидуально-авторского стиля; 

охарактеризовано основные функции ФЕ в поэтическом произведении и установлено 

соотношения семантических разрядов ФЕ и их функций. 

 

465. Маркова, О. В.  Виховання здорового способу життя учнів старшого 

підліткового віку з ослабленим здоров'ям [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Маркова Олена Василівна. – Кіровоград, 2011. – 292, [8] с. 

Маркова, О. В.  Виховання здорового способу життя учнів старшого 

підліткового віку з ослабленим здоров'ям [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / О. В. Маркова. – Умань, 2011. – 20 с. 
У дисертації представлено теоретичне узагальнення і нове розв'язання проблеми 

виховання здорового способу життя учнів старшого підліткового віку з ослабленим 

здоров'ям. Уточнено сутність поняття "здоровий спосіб життя учнів старшого 

підліткового віку з ослабленим здоров'ям" як форми життєдіяльності здорової або 

нездорової особистості, що грунтується на загальнокультурних нормах і цінностях, 

ураховує соціальні й індивідуальні особливості людини, відтворює, покращує, зміцнює і 

зберігає здоров'я та сприяє гармонійному розвитку й повноцінному життю старших 

підлітків. Розкрито сутність поняття "вихованість здорового способу життя" 
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стосовно старших підлітків з ослабленим здоров'ям, яке є складним інтегративним 

утворенням та упорядкованою системою життєдіяльності, яка включає в себе знання, 

вміння і навички, оволодіння якими забезпечує покращення, зміцнення й збереження 

здоров'я, формує валеологічний світогляд, мораль і реальну поведінку учнів у процесі 

навчальної та позакласної фізкультурно-оздоровчої й спортивно-масової діяльності. 

Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено ефективність педагогічних 

умов виховання ЗСЖ учнів старшого підліткового віку з ослабленим здоров'ям: 

оволодіння системою знань про здоровий спосіб життя старшими підлітками у 

процесі урочної та позаурочної роботи; формування цілеспрямованої мотивації до 

фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів старшого підліткового віку; сприяння 

розвитку соціального й духовного здоров'я старших підлітків у процесі волонтерської 

роботи; забезпечення спільної діяльності сім'ї та школи в організації здорового способу 

життя учнів старшого підліткового віку засобами фізичного виховання. 

 

466. Мартиненко, Л. Б.  Іконографічний символ в духовно-естетичній 

спадщині П. Флоренського [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філософських наук : cпец. 09.00.08 "Естетика" / Мартиненко 

Лариса Броніславівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 

2003. – 12 c. : табл. – Бібліогр.: с. 11 (9 назв). 
Дисертація присвячена виявленню і дослідженню визначальних ідей і основних 

положень оригінальної естетичної концепції П.О.Флоренського, представленої в його 

іконології. Дослідження виконане на межі естетики і релігієзнавства. В дисертаційній 

роботі розкрита естетична природа і релігійний зміст феномену ікони, особливості її 

становлення в контексті оформлення християнства в його православній версії, 

аксіологічна значущість іконопису в культурному просторі візантійської і 

давньоруської естетичних традицій. 

 

467. Марценюк, І. П.  Формування професійно-ціннісних орієнтацій 

студентів природничо-математичних спеціальностей у навчальному 

процесі університету [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Марценюк 

Ірина Петрівна. – Луцьк, 2016. – 293, [4] с. 

Марценюк, І. П.  Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів 

природничо-математичних спеціальностей у навчальному процесі 

університету [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / І. П. 

Марценюк. – Умань, 2016. – 20, [1] с. 
У дисертації на основі уточнення змісту ключових понять дослідження розкрито 

сутність феномену "формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів 

природничо-математичних спеціальностей"; визначено функції професійно-ціннісних 

орієнтацій та особливості їх формування у професійній підготовці майбутніх фахівців 

природничо-математичних спеціальностей. 

Розроблено модель формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів 

природничо-математичних спеціальностей, яка містить цільовий, змістовий, 

технологічний та результативний компоненти. 

Обгрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування 

професійно-ціннісних орієнтацій студентів природничо-математичних спеціальностей 

як складову моделі досліджуваного процесу (аксіологічна спрямованість змісту 

навчально-пізнавальної, науково-дослідницької роботи студентів природничо- 

математичних спеціальностей, їхньої практичної підготовки; застосування 

інтерактивних методів і форм навчання, спрямованих на розвиток професійно-

ціннісних орієнтацій у студентів; ефективне управління процесом формування 
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професійно-ціннісних орієнтацій студентів природничо-математичних 

спеціальностей). 

 

468. Марчук, Л. М.  Соціально-психологічні особливості формування 

асертивної поведінки у професійному становленні майбутніх психологів 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи" 

/ Лариса Миколаївна Марчук ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. 

Костюка. – Київ, 2016. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (10 назв). 
У дисертації досліджується проблема соціально-психологічних особливостей 

формування асертивної поведінки у професійному становленні майбутніх психологів. 

Охарактеризовано сутність і структуру досліджуваного феномена «асертивна 

поведінка майбутніх психологів». Визначено й обґрунтовано основні структурні 

компоненти формування асертивної поведінки майбутніх психологів: ціннісно-

мотиваційний,за критерієм ціннісного ставлення до формування асертивної 

поведінки,(показники: орієнтація на гідне пред’явлення себе світу з урахуванням цілей, 

інтересів і потреб інших суб’єктів; прагнення до самоаналізу, самовдосконалення й 

самореалізації); когнітивний, за критерієм обізнаності щодо особливостей формування 

змісту, особливостей прояву та асертивної поведінки в майбутній професійній 

діяльності (показники: знання про зміст, особливості прояву та умови формування 

асертивної поведінки у процесі професійного становлення); рефлексивно-оцінний, за 

критерієм усвідомлення й самооцінки власних професійно важливих рис, які 

зумовлюють асертивну поведінку суб’єктів у соціальному середовищі (показники: 

баланс соціальних та індивідуальних характеристик; емоційна врівноваженість, 

виваженість у ставленні до інших; рефлексія); регулятивний, за критерієм 

розв’язувати проблемні ситуації професійної діяльності в асертивний спосіб 

(показники: незалежність, відповідальність, наполегливість, контроль емоційних 

проявів у поведінкових ситуаціях). 

Розроблено програму соціально-психологічного супроводу формування асертивної 

поведінки майбутніх психологів, доведено її ефективність. 

 

469. Маслюк, К. А.  Формування культури особистісного самовизначення 

студентів педагогічних ВНЗ у позааудиторній роботі [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.07 / Маслюк Катерина Анатоліївна. – Умань, 2016. – 

272, [4] с. 

Маслюк, К. А.  Формування культури особистісного самовизначення 

студентів педагогічних ВНЗ у позааудиторній роботі [Текст] : автореф. дис. 

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

методика виховання" / Маслюк Катерина Анатоліївна ; МОН України, 

Уманський  держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2016. – 20, [1] с. : 

табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (20 назв). 
У роботі досліджено проблему професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури в системі «педагогічний коледж – педагогічний університет». Аналіз 

психолого-педагогічної та фахової літератури засвідчив відсутність спеціальних 

досліджень окресленої проблеми. Уточнено сутність ключового поняття дослідження 

– «підготовка майбутніх учителів фізичної культури в системі «педагогічний коледж – 

педагогічний університет». 

Розроблено модель професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в 

системі «педагогічний коледж – педагогічний університет», яка має методологічно-

цільовий, змістово-процесуальний та результативний блоки. Теоретично обґрунтовано 

та експериментально перевірено педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 
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учителів фізичної культури в системі «педагогічний коледж – педагогічний 

університет». 

 

470. Маслюк, Р. В.  Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної 

культури в системі "Педагогічний коледж - педагогічний університет" 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Маслюк Руслан Вадимович. – 

Умань, 2015. – 285, [8] с. 

Маслюк, Р. В.  Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної 

культури в системі "Педагогічний коледж - педагогічний університет" 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Маслюк Руслан 

Вадимович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2015. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (12 

назв). 
У роботі досліджено проблему професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури в системі «педагогічний коледж – педагогічний університет». Аналіз 

психолого-педагогічної та фахової літератури засвідчив відсутність спеціальних 

досліджень окресленої проблеми. Уточнено сутність ключового поняття дослідження 

– «підготовка майбутніх учителів фізичної культури в системі «педагогічний коледж – 

педагогічний університет». 

Розроблено модель професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в 

системі «педагогічний коледж – педагогічний університет», яка має методологічно-

цільовий, змістово-процесуальний та результативний блоки. Теоретично обґрунтовано 

та експериментально перевірено педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури в системі «педагогічний коледж – педагогічний 

університет». 

 

471. Матвеев, С. Б.  Коммуникативные аспекты синтаксиса и семантики 

инфинитивных предложений [Текст] : автореф. дис. на соиск. ученой степ. 

канд. филол. наук : [спец.] 10.02.01 "Русский язык" / Матвеев С. Б. ; 

Киевский гос. пед. ин-т имени М. П. Драгоманова. – Киев, 1991. – 22 с. – 

Библиогр.: c. 22. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки 

"Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертационном исследовании рассматриваются формально-семантические 

свойства инфинитивных предложений, обусловливающие их употребление в 

определенных типах речевых актов, формальный и семантический уровни 

предложения, коррелирующие со спецификой его речевого употребления, 

интерпретируются как коммуникативно-значимые аспекты языковых значений. 

Основной целью исследования является описание и систематизация синтаксических 

параметров инфинитивного предложения, определяющих его коммуникативную 

семантику. 

 

472. Матвієнко, Ю. С.  Виховання соціально активної особистості 

майбутнього вчителя в системі студентського самоврядування [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Матвієнко Юрій Сергійович. – Умань, 

2014. – 267, [5] с. 

Матвієнко, Ю. С.  Виховання соціально активної особистості 

майбутнього вчителя в системі студентського самоврядування [Текст] : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Ю. С. Матвієнко. – Умань, 2014. – 20, [1] с. 
Дисертація присвячена проблемі виховання соціально активної особистості 

майбутнього вчителя у системі студентського самоврядування. У роботі 

обґрунтовано теоретичні основи виховання соціально активної особистості 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів; визначено зміст понять "соціальна 

активність", "система студентського самоврядування", "виховання соціально 

активної особистості майбутнього вчителя в системі студентського 

самоврядування". Розкрито сутність та особливості функціонування системи 

студентського самоврядування вищого педагогічного навчального закладу. 

Охарактеризовано критерії, показники та виявлено рівні вихованості соціально 

активної особистості студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Доведено, 

що система студентського самоврядування вищого педагогічного навчального закладу 

є складовою виховного середовища навчального закладу, оскільки участь у 

студентському самоврядуванні доповнює, розширює та поглиблює знання й уміння 

майбутніх учителів, набуті в процесі професійної підготовки. Розроблено та 

експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови виховання соціально 

активної особистості майбутнього вчителя в системі студентського 

самоврядування, які забезпечують цілеспрямованість виховної роботи за усіма 

напрямами діяльності органів студентського самоврядування. Створено та 

апробовано комплексну систему тренінгів з виховання соціальної активності. 

 

473. Матрос, О. О.  Педагогічна і просвітницька діяльність Івана 

Васильовича Лучицького (1845-1918) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 / Матрос Ольга Олександрівна. – Умань, 2016. – 288 с. 

Матрос, О. О.  Педагогічна і просвітницька діяльність Івана Васильовича 

Лучицького (1845-1918) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" 

/ Матрос Ольга Олександрівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2016. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 15–17 (16 

назв). 
Досліджено педагогічну та просвітницьку діяльність І. В. Лучицького (1845 - 1918) - 

педагога і просвітника, редактора та видавця, вченого й активного громадського 

діяча. Визначено і проаналізовано основні етапи життєдіяльності ученого-

просвітника: 1845 - 1869 рр. - етап формування світогляду й особистості педагога; 

1869 - 1904 рр. - початок активної педагогічної та просвітницької діяльності; 1904 - 

1914 рр. - етап ініціативної політичної діяльності; 1915 - 1918 рр. - період творчої 

роботи за умов усамітнення. З'ясовано провідні чинники, які сприяли формуванню 

педагогічного світогляду та особистості І. Лучицького. Охарактеризовано зміст і 

спрямованість просвітницької діяльності ученого; визначено роль просвітника у 

розвитку української мови й освіти. Розкрито загальнопедагогічні погляди І. 

Лучицького та висвітлено особливості його методики викладання історії у ВНЗ. 

 

474. Матусяк, Л. І.  Твори Ольги Кобилянської з життя української 

інтелігенції. Пошуки морального ідеалу [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступ. канд. філолог. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література" 

/ Матусяк Людмила Іванівна ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – 

Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв). – Екслібрис: штамп синього 

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

Бевзенко". 
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У роботі досліджуються витоки і способи художнього втілення морального ідеалу 

в інтелектуальній прозі О.Кобилянської та простежується його еволюція від 

абстрактно-гуманістичного до громадсько-патріотичного звучання. Окреслюються 

основні етапи формування у творчості письменниці образу-“моделі” позитивного 

героя — інтелігента, якому притаманні “аристократизм духу”, нестримний потяг до 

самовдосконалення. Особлива увага приділяється програмовим творам О.Кобилянської 

— новелі “Думи старика” та роману “Апостол черні”, в яких чітко виявляється 

єдність моральних і національних імперативів у світобаченні авторки. 

 

475. Мафтин, Н. В.  Проблематика та жанрова специфіка малої прози Ірини 

Вільде раннього періоду творчості в контексті української новелістики 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Українська література" / Мафтин Наталія Василівна ; 

Український держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1995. – 

21, [3] с. – Бібліогр.: с. 20 (8 назви). – Екслібрис: штамп синього кольору 

власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В работе исследуется генезис раннего творчества И. Вильде, место ее 

новеллистики в литературном контексте эпохи. 

Соединение диахронного и синхронного аспектов исследования дало возможность 

проследить творческое усвоение писательницей уроков литературной традиции и 

формирование индивидуальной манеры письма. Установлено основные черты 

жанрового уровня новеллистики  И. Вильде, важнейшая из которых - размывание 

четких жанровых рамок, диффузия рассказа, новеллы, этюда. 

 

476. Махомета, Т. М.  Методика вивчення ліній і поверхонь у курсі 

аналітичної геометрії в педагогічних університетах [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання (математика)" / Махомета Тетяна Миколаївна ; МОН 

України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 21, [1] c. : 

табл., схеми. – Бібліогр.: с. 15–19 (30 назв). 
У дисертації визначено: комплексну мету вивчення ліній і поверхонь студентами 

педагогічних університетів, що розкривається через загальнонаукову (освітню, 

розвивальну, виховну) і фахову (освітню, розвивальну, виховну) мету; методичні умови 

ефективного вивчення ліній і поверхонь (забезпечення професійної спрямованості 

навчання; реалізація міжпредметних зв'язків; активізація навчально-пізнавальної 

діяльності студентів; комплексне використання ІКТ; реалізація індивідуального 

підходу до організації самостійної роботи студентів; формування наукового 

світогляду та ціннісних орієнтацій), які визначають методику навчання цієї змістової 

лінії студентами педагогічних університетів. Теоретично і експериментально 

обґрунтована методична система вивчення ліній і поверхонь у курсі аналітичної 

геометрії в педагогічних університетах. Результати дослідження можуть бути 

використані під час організації навчального процесу з аналітичної геометрії під час 

вивчення студентами напряму підготовки 6.040201 Математика ліній і поверхонь. 

 

477. Мачуський, В. В.  Педагогічні засади політичної соціалізації учнів 

старших класів середньої загальноосвітньої школи в Російській Федерації 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 

13.00.05 - соціальна педагогіка / Мачуський Валерій Валерійович, Ін-т 

проблем виховання АПН України. – Київ, 2009. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: в 

тексті. 
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Досліджено актуальну проблему політичної соціалізації учнів старших класів 

загальноосвітньої школи Російської Федерації (РФ). Розкрито суть поняття 

"політична соціалізація". Проаналізовано основні напрями теоретичних досліджень 

російських науковців у контексті політичної соціалізації особистості. Виявлено 

домінування в цьому процесі громадянського виховання. 

Проаналізовано державну політику РФ у галузі освіти в контексті політичної 

соціалізації молодого покоління. Розкрито сучасний стан даної соціалізації учнівської 

молоді в РФ і основні чинники, що впливають на її перебіг. 

Визначено педагогічні засади політичної соціалізації старшокласників у навчально-

виховному процесі загальноосвітніх закладів, розглянуто напрями їх реалізації, а саме: 

наповнення відповідним змістом навчальних дисциплін (суспільствознавства, історії), 

посилення громадянської спрямованості позакласної та позашкільної роботи, 

демократизацію внутрішньо-шкільного життя шляхом активізації органів учнівського 

самоврядування. 

Проведено порівняння умов політичної соціалізації в Україні та в РФ, визначено їх 

спільні особливості та відмінності. 

 

478. Медведєв, О. А.  Адаптація учнів перших класів з підвищеною 

емоційною чутливістю до навчально-виховного середовища 

загальноосвітньої школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Медведєв Олег Анатолійович. – Кіровоград, 2015. – 232, [5] с. 

Медведєв, О. А.  Адаптація учнів перших класів з підвищеною емоційною 

чутливістю до навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. А. Медведєв. – Умань, 2015. – 

20, [1] с. 
На основі теоретичного аналізу наукової психолого-педагогічної літератури 

визначено педагогічну сутність феноменів: "підвищена емоційна чутливість учня", 

"педагогічна підтримка адаптації учнів перших класів з підвищеною емоційною 

чутливістю до школи". Уточнено зміст поняття "адаптація учнів перших класів з 

підвищеною емоційною чутливістю до навчально-виховного середовища 

загальноосвітньої школи". З'ясовано роль емоційної сфери особистості на етапі 

переходу від дошкільного до молодшого шкільного віку в процесі адаптації дитини до 

навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи. Визначено критерії, 

показники та охарактеризовано рівні емоційного стану учнів перших класів у період їх 

адаптації до школи. Обгрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

адаптації учнів перших класів з підвищеною емоційною чутливістю до зазначеного 

середовища загальноосвітньої школи. 

 

479. Медведєва, М. О.  Особистісно орієнтоване навчання дискретної 

математики у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних 

технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук 

: [cпец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання (інформатика)" / Медведєва 

Марія Олександрівна ; МОН України, Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ, 2013. – 20, [1] c. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (13 

назв). 
У  дисертації обґрунтовано  доцільність  впровадження  методичної системи 

особистісно орієнтованого навчання дискретної математики у вищих навчальних   

закладах   із  використанням   інформаційних   технологій. Розроблено  і  впроваджено  

в  навчальний  процес  підготовки  майбутніх фахівців  з  інформаційних  технологій  

елементів  методичної  системи  (зміст, засоби,  методи  і  форми)  особистісно  
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орієнтованого  навчання  дискретної математики  засобами  різних  програмних  

середовищ,  теоретично  та експериментально доведено їх ефективність. Результати  

дослідження  можуть  бути  використані  при  викладанні дискретної математики у 

процесі підготовки майбутніх фахівців. 

 

480. Медвідь, Н. О.  Проблеми національної психології у творчості О. 

Довженка [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Українська література" / Мафтин Наталія Василівна ; 

Український держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2000. – 

20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (6 назв). – Екслібрис: штамп синього кольору 

власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації досліджуються проблеми національної психології у творчості 

О.Довженка шляхом аналізу психологічного освоєння дійсності на рівнях соціальної, 

історичної, філософської обумовленості, розкриття внутрішньо-почуттєвої 

структури національного характеру героїв; розкривається вплив національної історії, 

філософії, етики, естетики на формування й кристалізацію світоглядних позицій 

письменника і на цьому ґрунті простежується становлення художньої 

концептуальності творів, духовне самовираження героїв, окреслюється стильова 

система творів письменника, визначаються особливості її психологізму. На основі 

аналітико-синтетичного аналізу творчості у літературному контексті ХХ ст. 

визначається місце і роль О. Довженка у духовному житті української нації і 

людства. 
 

481. Мединська, Н. М.  Структура семантичного поля дієслів багатократно-

дистрибутивної і розподільної дії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступ. канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література" 

/ Мединська Наталія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ, 1995. – 21, [3] с. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв). – 

Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. 

П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертаційній роботі комплексно досліджено аспектуальну семантику 

дистрибутивності на основі аналізу лексико-семантичного поля дієслів багатократно-

дистрибутивної (БДД) і розподільної дії (РД). Аналіз дієслів проведено у семантичному, 

словотвірному і функціональному аспектах на матеріалі вибірок з "Словника 

української мови" в 11-ти томах, текстів української літератури, у сфері яких 

виявляється специфіка реалізації досліджуваних дієслів. У роботі описано групи дієслів 

БДД і РД за спільними ознаками, охарактеризовано типи зв'язків між мікрополями. 

Проведено аналіз дієслів БДД і РД за формальними засобами вираження 

дистрибутивності, охарактеризовано дієслова БДД і РД за внутрішніми інтенційними 

ознаками і синтаксичною сполучуваністю. Встановлено специфіку БДД і РД у 

заповненні ними позицій в структурі простого речення. 

 

482. Мезенцева, Л. М.  Соціально-педагогічна робота з опікунською сім'єю 

в загальноосвітній середній школі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.05 / Мезенцева Лідія Миколаївна. – Запоріжжя, 2014. – 319, [6] с. 

Мезенцева, Л. М.  Соціально-педагогічна робота з опікунською сім'єю в 

загальноосвітній середній школі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Л. М. 

Мезенцева. – Умань, 2014. – 20, [1] с. 
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Наведено теоретичне узагальнення та новий підхід до практичного розв'язання 

наукової проблеми соціально-педагогічної роботи з опікунською сім'єю в 

загальноосвітній середній школі. Уточнено сутність понять "опікунська сім'я" та 

"соціально-педагогічна робота з опікунською сім'єю в загальноосвітній середній 

школі". Визначено критерії, показники й охарактеризовано рівні соціально-педагогічної 

роботи з опікунською сім'єю в загальноосвітній середній школі. Розроблено та 

експериментально перевірено ефективність моделі соціально-педагогічної роботи з 

опікунською сім'єю в загальноосвітній середній школі, яка включає складники: 

концептуальний, процесуально-формувальний, критеріально-оцінний. 

 

483. Меленчук, Н. І.  Психологічні чинники схильності особистості до 

авантюрної поведінки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія 

психології" / Наталя Іванівна Меленчук ; МОН України, Держ. 

заклад."Південноукраїнський нац. педагогічний ун-т імені К. Д. 

Ушинського. – Одеса, 2016. – 20, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 17–18 

(14 назв). 
У дисертації презентовано диференціально-психологічний аналіз феномену 

"авантюрність", що розглядається як системна багаторівнева властивість 

особистості і вивчається з позицій континуально-ієрархічного підходу. Експліковано, 

описано та емпірично вивчено структурні компоненти авантюрності: формально-

динамічного (потреба в авантюрних діях, стійкість, широта, легкість та 

ініціативність авантюрності, чутливість до авантюрних дій), якісного (емоційно-

мотиваційний, когнітивний, конативний, контрольно-регулятивний компоненти) та 

змістовного (установчий компонент) рівнів авантюрності. Для діагностики 

показників схильності до авантюрної поведінки (авантюрності) розроблено (у 

співавторстві) оригінальну психодіагностичну методику "Тест-опитувальник 

схильності до авантюрності" (АВАНТ-1) та процедуру "Самооцінка компонентів 

авантюрності" (АВАНТ-2)". Результати апробації тест-опитувальника показали 

високу валідність і надійність, що дозволяє використовувати його в дослідницьких та 

практичних цілях. Виділені й описані психологічні характеристики осіб, які схильні і 

несхильні до авантюрності. Визначено поняття "авантюрної особистості", що 

наділена певним спектром рис особистості, котрі супроводжують прояви 

авантюрності і спонукають до авантюрних дій. Теоретично обґрунтовано, емпірично 

вивчено психологічні чинники авантюрності (схильність до ризику, емоційний інтелект 

та емоційність) та доведено їх вплив на індивідуально-психологічну специфіку 

авантюрності. 

 

484. Мельник, В. В.  Еколого-економічні проблеми розвитку малих 

монофункціональних міст України [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. економічних наук : [спец.] 08.00.01 "Розміщення 

продуктивних сил і регіональна економіка" / Мельник В'ячеслав 

Вікторович ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил 

України. – Київ, 2004. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (6 назв). 
Визначено суть сталого розвитку малих монофункціональних міст України з 

урахуванням особливостей перехідної економіки, одночасність економічної та 

екологічної кризи в нашій державі, обмеженість економічних ресурсів на макро- та 

мікрорівнях, їх регіональну неоднорідність. Обгрунтовано теоретико-методологічні 

принципи організаційно-економічного механізму розвитку даних міст. Розроблено 

рекомендації та пропозиції щодо подальшого економічного та екологонебезпечного їх 

розвитку на основі реорганізації власнісного статусу щодо засобів виробництва та 
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формування багатоукладної системи господарювання. Запропоновано напрями 

удосконалення механізму регіонального управління розвитком малих 

монофункціональних міст, які базуються на результатах комплексного аналізу 

територіальних особливостей та оцінці соціально-економічної й екологічної 

ефективності конкретних заходів щодо їх реалізації. Розвинуто концептуальні засади 

соціально-економічного розвитку досліджених міст України шляхом запровадження 

ринкових механізмів регулювання та стимулювання виробництва з урахуванням 

галузевих особливостей та рівня розвитку продуктивних сил. Обгрунтовано принципи 

формування механізму сталого розвитку монофункціональних міст України у 

контексті загальнодержавної соціально-економічної політики шляхом імплементації 

елементів ринкового регулювання в систему управління їх діяльністю. 

 

485. Мельник, М. Ю.  Формування готовності обдарованих 

старшокласників до професійного самовизначення [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.07 / Мельник Марина Юріївна. – Умань, 2016. – 255, [5] с. 

Мельник, М. Ю.  Формування готовності обдарованих старшокласників 

до професійного самовизначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / М. 

Ю. Мельник. – Умань, 2016. – 19, [1] с. 
Дисертація присвячена актуальній проблемі формування готовності обдарованих 

старшокласників до професійного самовизначення в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів  України. У праці представлено аналіз стану розробленості 

проблеми в психолого-педагогічній теорії та навчально-виховній практиці, уточнено 

зміст поняття "формування готовності  обдарованих старшокласників до 

професійного самовизначення". Визначено критерії, показники та рівні готовності  

обдарованих учнів старших класів до професійного самовизначення. На основі 

проведеного аналізу обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

формування готовності  обдарованих старшокласників до професійного 

самовизначення. 

 

486. Мельник, О. С.  Жорсткість та міцність залізобетонних елементів 

порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при 

крученні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. технічних 

наук : спец. 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди" / О. С. 

Мельник. – Одеса, 2013. – 22, [1] с. 
Дисертаційна робота  присвячена  розробленню  методики визначення жорсткості 

та міцності  при крученні  залізобетонних  елементів порожнистого трикутного 

профілю з нормальними тріщинами. Достовірність даних, отриманих за 

запропонованою чисельно-аналітичною методикою, підтверджена 

експериментальними даними. Це дозволило створити комп'ютерну програму для 

автоматизованого розрахунку на мові Pascal і реалізувати в програмному середовищі 

Borland Delphi 7. Експериментально досліджено вплив зони без тріщин та діаметра  

поздовжньої арматури на граничні величини деформування та руйнуючого крутного 

моменту. 

 

487. Мельникова, О. М.  Науково-просвітницька та управлінська 

діяльність В. Н. Каразіна (1773-1842 рр. ) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 / Мельникова Ольга Миколаївна. – Умань, 2014. – 263, [111] с. 

Мельникова, О. М.  Науково-просвітницька та управлінська діяльність В. 

Н. Каразіна (1773-1842 рр. ) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія 

педагогіки" / Мельникова Ольга Миколаївна ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2014. – 22, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 17–19 (24 назви). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у розкритті змісту і напрямів 

науково-просвітницької та управлінської діяльності В. Н. Каразіна (1773-1842 рр.) - 

освітнього, культурного, громадського діяча, ученого-винахідника, представника 

просвітницького руху першої половини ХІХ ст. Вперше розкрито зміст (поширення 

ідей просвітництва серед населення; важливість освіти й виховання, проблему 

материнського виховання та освіченості жінок задля виховання дітей; забезпечення 

виховання дітей вітчизняними педагогічними кадрами; значущість вищої освіти) і 

напрями науково-просвітницької та управлінської діяльності В. Н. Каразіна у 

контексті розвитку системи вищої та народної освіти в кінці ХVІІІ - першій половині 

ХІХ ст.: громадський, науковий, освітній, культурницький, видавничий, управлінський, 

благодійницький; з'ясовано основні чинники, що визначили формування особистості В. 

Н. Каразіна, його світогляду (національний, родинно-патріотичний, культурно-

освітній, науково-просвітницький). Удосконалено наукові уявлення про дати, місця, 

причини арештів, службові посади В. Н. Каразіна під час управлінської, освітньої та 

науково-дослідної роботи; уточнено періодизацію становлення В. Н. Каразіна як 

просвітника, громадського діяча, науковця. До наукового обігу введено маловідомі та 

невідомі архівні документи й матеріали, історичні факти, що дало можливість 

поглибити знання про науково-просвітницьку та управлінську діяльність В. Н. 

Каразіна. 

 

488. Мельниченко, Т. В.  Продуктивність сортів селери коренеплідної за 

вдосконалення технології вирощування розсади в правобережному 

лісостепу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

сільськогосподарських наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" 

/ Мельниченко Тетяна Вікторівна ; Нац. академія аграрних наук України, 

Ін-т овочівництва і баштанництва. – Харків, 2012. – 23, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 19–21 (12 назв). 
Агробіологічна, економічна та біоенергетична оцінка сортів селери коренеплідної 

довела, що високу урожайність коренеплодів дають сорти Аніта, Монарх та Праген 

Різен - 25,3-28,5 т/га, рівень рентабельності  вирощування яких склав 60,1-75,5%, а 

коефіцієнт біоенергетичної ефективності - 1,95-1,96. Встановлено, що для сортів 

Аніта та Цілитель за урожайністю і якістю одержаної продукції, кращим є 

вирощування розсади з використанням субстрату, складовими якого є перегній 30% + 

дернова земля 10% + перліт 30% + торф 30% та перегній 30%+ дернова земля 10% +  

вермикуліт 30% + торф 30% , що  забезпечує істотне перевищення врожаю 4,3-4,7 

т/га високоякісної продукції з більшим вмістом білку,вітамінів тощо. Вперше  

доведено, що чим більша вегетативна частина у рослин, тим менший коренеплід вона 

утворює. Сира  і суха маса коренеплоду більшою була  за вирощування розсади у 

субстраті: перегній 30% + дернова земля 10% + вермикуліт 30% + торф 30% та 

вермикуліт 50% + перегній 50% ,і становила сира маса- 300 г, а суха маса - 56 і 62 г 

проти показника у контролі - 130 і 20 г. Вперше доведено, що рослини селери 

коренеплідної сортів Аніта та Цілитель під час вирощування в культуральному посуді 

в in vitro мають більшу висоту та є краще розвиненими за використання живильного 

середовища Murasige-Scuga з додаванням до нього 6-бензиламінопурину у концентрації 

0,2 %, що сприяє збільшенню урожайності сортів Аніта та Цілитель на 3,6-3,7 т/га 

відповідно. 
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489. Микитась, Н. Д.  Академік О. І. Білецький - дослідник давньої 

української літератури [Текст] : автореф. дис. на здобуття вченого ступеня 

канд. філолог. наук : [спец.] 10.01.02 "Українська література" / Микитась 

Надія Дмитрівна ; Київський держ. пед. ін-т імені М. П. Драгоманова. – 

Київ, 1992. – 18 с. – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої 

б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації обгрунтовується думка О. І. Білецького, що без знання перекладних 

творів багато дечого не було б зрозумілим у "Повчанні" Володимира Мономаха, "Слові 

о полку Ігоревім", "Києво-Печерському патерикові", інших творах не лише давньої, а й 

нової літератури, де наявні своєрідні ретроспекції з чужих літератур. 

В роботі визначено теоретичні засади вченого при вивченні давньої української 

літератури; вивчено його вклад в систему народної і вищої освіти, зокрема у 

підготовку й видання підручників з літератури для загальноосвітніх і спеціальних 

середніх та вищих навчальних закладів; аналізується робота вченого по вихованню 

загальної грамотності, наукового світогляду молоді та її естетичних смаків на 

прикладі пам'яток античності, європейського середньовіччя і давньої української 

літератури; докладно вивчено наукові розвідки О. І. Білецького про літературу 

Київської Русі та про зародження і розвиток шкільної драми на Україні. 

 

490. Микитин, М. Л.  Становлення орфоепічних норм української 

літературної мови (кінець ХVІІІ - 60 роки ХІХ століття) [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : cпец. 10.02.01 

"Українська мова" / Микитин Марія Львівна ; Одеський держ. ун-т імені І. 

І. Мечникова. – Одеса, 1996. – 20, [1] c. – Екслібрис: штамп синього 

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

Бевзенко". 
У дисертації простежено становлення орфоепічних норм української 

літературної мови у кінці ХVIII - 60 рр. ХІХ ст., встановлено відповідність сучасних 

орфоепічних норм вимовним особливостям, зафіксованим у досліджуваних джерелах. 

У роботі показано зв'язок нової української літературної мови із старою 

літературною мовою через відбиття у пам'ятках рис народної вимови, що 

оформилися згодом як орфоепічні норми; простежено відбиття особливостей 

народної вимови у досліджуваних джерелах - першодруках та рукописах кінця XVIII - 

60 років ХІХ ст.; з'ясовано відповідність сучасних орфоепічних норм вимовним 

особливостям, зафіксованим у досліджуваних матеріалах; встановлено роль 

досліджуваних джерел у виробленні єдиних орфоепічних норм. 

 

491. Миколайко, І. І.  Аутекологія росту та стійкості сортів HIPPOPHAE 

RHAMNOIDES L. у Правобережному лісостепу України [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук : [cпец.] 06.03.01 "Лісові 

культури та фітомеліорація" / Миколайко Ірина Іванівна ; Кабінет 

міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористув. України. – 

Київ, 2015. – 22, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (16 назв). 
У дисертаційній роботі представлені результати комплексних 20 

експериментальних досліджень біологічних і екологічних особливостей рослин сортів 

H. rhamnoides L. у Правобережному Лісостепу України. Досліджено сезонні ритми 

росту і розвитку, стадії онтоморфогенезу, особливості росту та розвитку надземної 

та кореневої систем. Наведено результати досліджень регенераційної здатності 

рослин сортів H. rhamnoides та виявлено переваги препарату КАНО у порівнянні з 

іншими біологічно активними речовинами для підвищення регенераційної здатності 
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стеблових живців. Визначено рівень адаптації рослин за їх біологічними та 

екологічними особливостями. Польовими методами досліджено питання стійкості 

рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, зокрема встановлено 

зимостійкість і посухостійкість. Лабораторними методами визначено 

морозостійкість видів, а також особливості водного режиму пагонів. Висвітлено 

питання відношення до вологості й родючості ґрунту. На основі проведених 

експериментальних досліджень подано оцінку успішності інтродукції й 

декоративності та запропоновано практичні рекомендації щодо перспектив 

розмноження та вирощування. 

 

492. Миронюк, О. М.  Історія українського мовного етикету (засоби 

вираження ввічливості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття вченого 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Українська мова" / Миронюк 

Ольга Миколаївна ; АН України, Ін-т української мови. – Київ, 1993. – 

22, [1] c. – Библиогр.: с. 22 (5 назв). – Екслібрис: печатка синього кольору 

власника особистої бібліотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
У дисертації опрацьовані деякі теоретичні проблеми мовного етикету, вивчено 

формування й розвиток засобів вираження ввічливості української мови від 

найдавніших часів до наших днів у рамках кількох хронологічних зрізів, з'ясовано мовно-

етичні проблеми сучасності й визначено можливі способи їх розв'язання.  

У роботі зазначається, що мовний етикет як частина загального етикету посідає 

важливе місце в національній культурі. У його складі чітко окреслюються дві системи 

вираження гоноративності - граматичні (лексико-граматичні) та лексичні засоби 

передачі поваги до особи чи колективу. Потреба виразити ставлення до 

співрозмовника та оточення була тим визначальним стимулом, що сприяв виробленню 

етикетно-гонорифічних функцій у певних граматичних форм (займенників і дієслів) та 

розвитку гонорифічної семантики в лексичних елементів. 

 

493. Миронюк, Т. М.  Формування здоров'язбережувальної компетентності 

майбутніх учителів біології засобами інноваційних технологій в умовах 

освітнього середовища вищого навчального закладу [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 : захищена 17.03.17 / Миронюк Тамара Миколаївна. – 

Умань, 2017. – 324 с. : табл. – Бібліогр.: с. 208–258. 

Миронюк, Т. М.  Формування здоров'язбережувальної компетентності 

майбутніх учителів біології засобами інноваційних технологій в умовах 

освітнього середовища вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. 

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

методика професійної освіти" / Миронюк Тамара Миколаївна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 

20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 17–18 (15 назв). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення 

проблеми формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх учителів 

біології. Уточнено сутність ключових понять дослідження: "здоров'язбережувальна 

компетентність студентів", "формування здоров'язбережувальної компетентності 

майбутніх учителів біології засобами інноваційних технологій в умовах освітнього 

середовища вищого навчального закладу". Уточнено критерії (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивно-інтелектуальний, практично-діяльнісний) та показники, схарактеризовано 

рівні сформованості здоров'язбережувальної компетентності студентів (високий, 

середній та низький). Теоретично обґрунтовано й апробовано модель, визначено та 
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експериментально перевірено педагогічні умови формування здоров'язбережувальної 

компетентності майбутніх учителів біології засобами інноваційних технологій в 

умовах освітнього середовища вищого навчального закладу. 

 

494. Михайлюк, І. В.  Психологічні чинники формування діалогічної 

компетентності майбутніх психологів [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та 

вікова психологія" / Михайлюк Інна Володимирівна ; НАПН України, Ін-т 

психології імені Г. С. Костюка. – Київ, 2017. – 22 с. : табл., схеми. – 

Бібліогр.: с. 17–19 (18 назв). 
Дисертація присвячена дослідженню психологічних чинників формування діалогічної 

компетентності майбутніх психологів. У роботі уточнено психологічний зміст 

поняття діалогічна компетентність.  

Виокремлено психологічні чинники, що здійснюють зовнішній і внутрішній вплив на 

формування діалогічної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної 

підготовки.  

Розроблено концептуальну структурно-функціональну модель діалогічної 

компетентності психолога. Визначено комплекс засобів діагностичної оцінки 

структурно-функціональних компонентів діалогічної компетентності майбутніх 

психологів,  

Виявлено рівні сформованості структурно-функціональних компонентів діалогічної 

компетентності майбутніх психологів залежно від їх соціально-демографічних 

характеристик (стать, вік).  

Представлено програму соціально-психологічного тренінгу спрямованого на 

формування діалогічної компетентності майбутніх психологів,  

 Гіпотези, розроблені на початку дослідження, знайшли своє підтвердження в ході 

проведення експериментального дослідження. 

 

495. Михацька, А. В.  Проектування системи моніторингу якості 

професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.06 

"Теорія та методика управління освітою" / А. В. Михацька. – Луганськ, 

2014. – 20, [1] с. 
Дисертацію присвячено розв'язання актуальної проблеми управління якістю 

підготовки фахівців у вищих навчальних закладах - проектування системи моніторингу 

якості як ефективного інструмента управлінської діяльності. У роботі 

проаналізовано різні підходи до управління якістю, розуміння сутнісних 

характеристик базових понять дослідження: якість освіти, професійна підготовка, 

освітній моніторинг, педагогічне проектування; теоретично обгрунтовано й 

експериментально перевірено ефективність спроектованої за розробленим 

алгоритмом системи моніторингу якості; визначено комплекс умов, що забезпечують 

ефективне функціонування системи моніторингу якості професійної підготовки: 

нормативно-правові, процесно-управлінські, інформаційно-технічні, ресурсні, науково-

методичні, психолого-педагогічні та критеріальний апарт моніторингу якості 

професійної підготовки. 

 

496. Містрюкова, Л. М.  Орнітофауна приміських лісових зон, 

дендропарків та міських парків і скверів в умовах Правобережного 

Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біологічних наук : [cпец.] 03.00.08 "Зоологія" / Містрюкова Леся 
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Миколаївна ; НАН України, Ін-т зоології імені І. І. Шмальгаузена. – Київ, 

2001. – 20 с. : карта, схеми. – Бібліогр.: с. 15–17 (17 назв). 
Розглянуто орнітофауну міських і приміських лісопаркових урбаноценозів за умов 

Правобережного Лісостепу України. У досліджуваних біотопах зареєстровано 

гніздування 90 видів птахів у дендропарках - 71 (4,19 ос./га), у парках - 59 (4,10 ос./га), у 

скверах - 28 (15,18 ос./га), у приміських лісових зонах - 72 види (3,49 ос./га). Визначено 

показники ступенів подібності (спільності) урбоорнітокомплексів. Проаналізовано 

урбоорнітокомплекси за індексом поселення, біотопічною приналежністю, способом 

гніздування та живлення. Виділено домінуючі групи птахів. Вивчено успішність 

гніздування найбільш типових видів. Доведено, що найвищі показники успішності 

гніздування властиві для дуплогніздуючих (67,5 %), нижчі - для кроногніздуючих - (57,6 

%) і найнижчі (40,5 %) - для наземногніздуючих видів. Встановлено можливість 

використання одержаних результатів для розробки заходів щодо охорони птахів за 

умов міських урбоценозів і у навчально-виховній діяльності вузів та інших навчальних 

закладів. 

 

497. Міщенко, М. С.  Психологічні чинники запобігання синдрому 

емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : [cпец.] 

19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Міщенко Марина Сергіївна ; 

МОН України, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 

20, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (20 назв). 
Дисертація присвячена проблемі запобігання синдрому емоційного вигорання у 

майбутніх практичних психологів. Робота містить теоретико-методологічне 

обґрунтування та результати емпіричної перевірки специфіки психологічних чинників 

запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів. 

Визначено сутність поняття "емоційне вигорання майбутніх практичних психологів" 

як процес, що проявляється в емоційному виснаженні, формуванні негативних 

установок щодо себе, оточуючих, до своєї майбутньої діяльності, внаслідок долучення 

до сфери професійної діяльності. З'ясовано, що існує зaлeжність рівня проявy 

синдромy eмоційного вигорaння від індивідyaльно-психологічних хaрaктeристик 

мaйбyтніх прaктичних психологів. Виокрeмлено чинники зaпобігaння появи синдрому 

eмоційного вигорання, серед яких є професійні, індивідуальні та об'єктивні 

характеристики. Досліджено мeхaнізми психологічного зaхистy особистості як умови 

запобігання eмоційного вигорaння y студентів-психологів при виконанні практичної 

професійної діяльності. Розроблено та впроваджено корекційну програму, спрямовану 

на зниження рівня синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів. 

 

498. Молодид, Т. К.  Язык "Палинодии" З. Копыстенского (общая 

характеристика лексики и словообразования) [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. филолог. наук / Молодид Т. К. ; МВССО 

Украинской ССР, Киевский гос. ун-т имени Т. Г. Шевченко. – Киев, 

1963. – 15, [1] с. – Библиогр.: в подстроч. примеч. – Экслибрис: печать 

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

Бевзенко". 
Предметом исследования даной работы является язык "Палинодии" З. 

Копыстелецкого. Выбор произведения обусловливается обширностью и разнообразием 

использованного в нем языкового материала, прогрессивностью его идейного 

содержания (патриотизм, идея единства всей Руси, непримиримость в отношении к 

унии и ее вдохновителю Ватикану). 
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Язык "Палинодии" рассматривается как образец старого книжного украинского 

языка, известного под названием "русский язык", "российский язык", "язык простой". 

 

499. Молорова, Л. В.  Формування естетично-музичних уподобань учнів 

підліткового віку в умовах сільської школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук 

: 13.00.07 / Молорова Лідія Валеріївна. – Одеса, 2013. – 214, [7] с. 

Молорова, Л. В.  Формування естетично-музичних уподобань учнів 

підліткового віку в умовах сільської школи [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / Л. В. Молорова. – Умань, 2012. – 19, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що полягає в обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці педагогічних умов формування естетично-музичних уподобань учнів 

підліткового віку в умовах сільської школи: спрямування учнів підліткового віку на 

емоційне сприйняття музичних творів; створення в умовах сільської школи 

особистісно орієнтованого музично-естетичного середовища засобами пошуково-

творчої діяльності учнів; впровадження колективної творчої ігрової діяльності учнів 

музично-естетичного спрямування в навчальну та позаурочну роботу. Визначено 

компоненти, критерії, показники та схарактеризовано рівні сформованості 

естетично-музичних уподобань учнів підліткового віку в умовах сільської школи. 

Розроблено та апробовано структурно-функціональну модель формування естетично-

музичних уподобань учнів підліткового віку в умовах сільської школи, яка охоплює: 

мету, компоненти, педагогічні умови, методи, критерії та результат. Уточнено 

сутність поняття "естетично-музичні уподобання" як досвід особистості, здобутий 

у процесі естетично-музичного сприйняття творів музичного мистецтва, який 

визначає вибір конкретних жанрів, форм і змісту музично-естетичної діяльності і є 

основою для формування естетичного смаку особистості. 

 

500. Моргай, Л. А.  Педагогічна та науково-просвітницька діяльність 

Никифора Яковича Григоріїва (1883-1953 рр.) [Текст] : дис. ... доктора 

філософії : 011 : захищена 04.02.2020 / Моргай Лілія Василівна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – 

253 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 186–214. 
У дисертації вперше цілісно розкрито зміст і напрями (громадсько-просвітницький, 

публіцистичний, редакторський, культурно-освітній) педагогічної та науково-

просвітницької діяльності Н. Григоріїва для відтворення розвитку освіти в Україні в 

кінці ХІХ – першій половині ХХ ст.; удосконалено наукові уявлення про історіографію 

проблеми та джерельну базу дослідження; висвітлено становлення й розвиток 

особистості 

Н. Григоріїва; виокремлено та охарактеризовано основні періоди його педагогічної 

та науково-просвітницької діяльності, а саме: перший період (1904 – 1917 рр.) – 

початковий період становлення Н. Григоріїва як фахового педагога; другий період 

(1918 – 1920 рр.) – становлення Н. Григоріїва як політичного і державного діяча; 

третій період (1921 – 1953 рр.) – активна освітньо-просвітницька дільність педагога 

за кордоном; здійснено аналіз змісту підручників за авторством педагога; 

удосконалено загально педагогічні погляди та ідеї Никифора Яковича Григоріїва. 

Проаналізовано історіографію проблеми та джерельну базу дослідження. З ՚ясовано, 

що в історико-педагогічній науці постать педагога Н. Григоріїва та його педагогічне 

надбання є недостатньо дослідженим. 

Встановлено основні групи досліджень, з урахуванням чого виокремлені праці 

тематично згруповано таким чином: публікації про особистість діяча і його 
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діяльність, праці про педагогічну та викладацьку діяльність, публікації про участь в 

Українській революції 1917-1921 рр., праці про суспільно-просвітницьку діяльність, 

публікації про викладацьку і педагогічну роботу. 

 

501. Москаленко, Л. С.  Психологічні умови становлення соціального 

статусу молодшого школяра [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова 

психологія" / Людмила Семенівна Москаленко ; НАПН України, Ін-т 

психології імені Г. С. Костюка. – Київ, 2016. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 

с. 16–18 (19 назв). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове практичне вирішення 

наукового завдання вивчення психологічних умов становлення соціального статусу 

молодшого школяра, представлено матеріали теоретичного аналізу різних аспектів 

вивчення поняття "соціальний статус особистості", на основі якого обґрунтовано 

психологічну модель становлення соціального статусу молодшого школяра. Виявлено 

психологічні умови становлення соціального статусу молодшого школяра, якими 

виступають сформованість та узгодженість соціальної ідентичності та соціальної 

позиції школяра. Визначено, що загалом другокласникам притаманне протиріччя між 

соціальною ідентичністю школяра та соціальною позицією, що виявляється в його 

недостатньому розумінні та прийнятті; в учнів четвертого класу соціальна 

ідентичність та соціальна позиція набувають узгодженості. Підтверджено, що 

протиріччя у системі соціальної ідентичності і соціальної позиції особистості  

утруднюють процес засвоєння рольової поведінки школяра у другокласників і, навпаки, 

сприяють становленню соціального статусу школяра у четвертокласників. 

Розроблено та апробовано авторську програму психологічного супроводу процесу 

становлення соціального статусу молодших школярів на основі позитивної 

психотерапії Н. Пезешкіана. Доведено ефективність розробленої програми, яка 

реалізувалася в двох напрямах: через покращення зовнішніх умов задавання статусу 

шляхом просвітницько-консультативної та профілактично-розвивальної роботи з 

педагогами і батьками молодших школярів і розвиток внутрішніх умов шляхом 

корекційно-розвивальної роботи з учнями. 

 

502. Мохнар, Л. І.  Виховання культури міжособистісної взаємодії 

курсантів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів 

системи МНС України [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Мохнар 

Людмила Іванівна. – Умань, 2014. – 255, [4] с. 
У ході дослідження здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід 

до вирішення важливого й актуального завдання, що полягає в обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов виховання культури міжособистісної 

взаємодії курсантів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів ДСНС 

України. У роботі визначено педагогічні умови та розроблено педагогічну модель 

виховання культури міжособистісної взаємодії курсантів у навчально-виховному 

процесі вищих навчальних закладів ДСНС України; уточнено зміст ключових понять 

дослідження та педагогічну сутність феномена "культура міжособистісної взаємодії 

курсантів"; набули подальшого розвитку наукові уявлення про особливості виховання 

культури міжособистісної взаємодії курсантів у ВНЗ та причини виникнення 

конфліктів у курсантському середовищі. Розроблено й апробовано факультативний 

спецкурс "Культура міжособистісної взаємодії: теоретичні та практичні засади", 

програму соціально-педагогічного тренінгу виховання культури міжособистісної 

взаємодії та навичок компетентного спілкування курсантів. 
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503. Музика, О. Я.  Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів 

образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Музика Ольга Яношівна. – Умань, 

2011. – 306, [5] с. 

Музика, О. Я.  Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів 

образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : 

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

"Теорія і методика професійної освіти" / Музика Ольга Яношівна ; 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – 20, [1] с. : 

табл., схеми. – Бібліогр.: с. 16–18 (18 назв). 
У дисертації досліджено проблему розвитку творчих здібностей майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін. Доведено 

актуальність теми, проаналізовано стан її розроблення на теренах вищої педагогічної 

освіти. Уточнено сутність поняття "розвиток творчих здібностей майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва" як динамічного неперервного процесу видозміни 

індивідуальних властивостей і якостей разом із спеціальними образотворчими 

здібностями, який відбувається у відкритій, цілісній системі його особистості під час 

активної навчально-творчої діяльності. Виокремлено структурні компоненти, 

визначено критерії, показники та рівні розвитку зазначених здібностей у студентів. 

Теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено технологію 

розвитку творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва і 

педагогічні умови її реалізації у процесі вивчення фахових дисциплін. 

 

504. Музиченко, С. А.  Науково-методичні засади податкового 

регулювання малого бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 "Організація управління, 

планування і регулювання економікою" / Музиченко С. А. – Київ, 2004. – 

17 с. – Дисертацією є рукопис. Робота виконана в науково- дослідному 

економічному інституті Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України. 
Розроблено та науково обгрунтовано методику розвитку творчого мислення учнів 

шляхом використання у процесі навчання конструктивних алгебричних задач. 

Запропоновано систему задач, побудовану відповідно до вікових особливостей 

інтелектуальної сфери учнів основної школи, яка базується на програмованому 

навчальному матеріалі та дозволяє враховувати їх індивідуальні навчальні 

можливості. Експериментально підтверджено, що така система сприяє розвитку 

творчого мислення учнів VII - IX класів та підвищенню якості їх математичної 

підготовки. 

 

505. Муковіз, О. П. Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності 

у студентів педагогічних факультктів засобами інформаційних технологій 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / Муковіз Олексій 

Павлович ; Ін-т вищої освіти АПН України. - Київ, 2008. - 20 с. : табл., рис. 

- Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв).  
Досліджено проблему формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у 

студентів педагогічних факультетів засобами інформаційних технологій, розкрито її 

педагогічну значущість, функціональну цінність, відповідність соціальним потребам 

інформаційного суспільства. Спроектовано модель формування вмінь даної діяльності 

у студентів, удосконалено зміст і структуру програмно-педагогічної системи, 
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реалізованої в інструментальній оболонці "Moodle". Розроблено відповідну методику 

формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів та доведено її 

ефективність. 

 

506. Назарчук, А. А.  Педагогічні умови формування у старшокласників 

готовності до вибору професій офіцерів-прикордонників [Текст] : автореф. 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук : 13.00.07 - 

теорія і методика виховання / Назарчук Адам Адамович ; Ін-т проблем 

виховання АПН України. – Київ, 2009. – 20 с. 
Проаналізовано проблему формування у старшокласників готовності до вибору 

військової професії у психолого-педагогічній теорії та виховній практиці, уточнено 

сутність поняття "готовність старшокласника до вибору професії офіцера-

прикордонника", визначено його структуру, критерії, показники та рівні прояву в учнів 

старшого шкільного віку. Розроблено методику пошукової професіографічної 

діяльності та професійного випробування суб'єкта вибору професії офіцера-

прикордонника в процесі вивчення факультативного курсу профорієнтаційного 

спрямування, навчальних предметів і військово-патріотичного виховання. Зазначено, 

що важливими напрямками досліджень є виявлення ефективного змісту та дієвих 

педагогічних засобів професійного самовизначення особистості у сфері військових 

професій у процесі профілізації старшої школи та застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у військово-професійній орієнтації. 

 

507. Наконечная, О. Н.  Дополнительные акценты в ритмических 

структурах многосложных слов русского языка [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. филологических наук : cпец. 10.02.01 

"Русский язык" / Наконечная Ольга Николаевна ; Киевский 

государственный ин-т имени А. М. Горького. – Киев, 1990. – 19, [1] с. – 

Библиогр.: с. 19 (6 названий) и в подстрочных примечаниях. – Экслибрис: 

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

доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации исследуется характер взаимоотношений между системой гласных 

фонем и словом; о фонологической значимости гласных фонем и их позиции в морфеме 

и слове; о степенях акцентной выделенности гласных в ритмических структурах 

многосложных слов; о типах ритмического членения многосложных слов; об 

акцентной структуре ритмических структур многосложных слов; о природе 

дополнительного акцента. 

 

508. Наровлянський, О. Д.  Організаційно-виховні засади діяльності 

українського дитячого центру "Молода гвардія" (1923-1992 рр.) [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Наровлянський Олександр Данилович. – 

Умань, 2014. – 274, [6] с. 

Наровлянський, О. Д.  Організаційно-виховні засади діяльності 

українського дитячого центру "Молода гвардія" (1923-1992 рр.) [Текст] : 

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

"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / О. Д. Наровлянський. – 

Умань, 2014. – 22, [1] с. 
Виявлено організаційно-виховні засади діяльності Українського дитячого центру 

(УДЦ) "Молода Гвардія" упродовж 1923 - 1992 рр. Визначено суспільно-політичні та 

соціально-педагогічні передумови створення зазначеного центру. Обгрунтовано 

періодизацію діяльності УДЦ "Молода гвардія" (перший етап - 1923 - 1936 рр. - 
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формування дитячого центру; другий етап - 1937 - 1960 рр. - становлення центру 

всеукраїнського значення; третій етап - 1961 - 1991 рр. - найвище піднесення 

діяльності центру; четвертий етап (з 1992 р.) - сучасний). Удосконалено наукові 

знання про розвиток позашкільної освіти в Україні упродовж 1923 - 1992 рр. Розвинено 

визначення можливостей використання позитивного досвіду діяльності УДЦ "Молода 

гвардія" як особливого типу позашкільного закладу в сучасній виховній практиці. До 

наукового обігу введено нові історичні факти, маловідомі та невідомі документи, що 

розширюють історико-педагогічне знання про розвиток позашкільної освіти в Україні 

загалом та УДЦ "Молода гвардія" зокрема. 

 

509. Недилько, О. Д.  Антропонимия северной части Левобережной 

Украины (вторая половина ХVІІ - первая ХVІІІ вв.)[Текст] : автореф. дис. 

на соискание ученой степ. канд. филологических наук : [спец.]10.661 

"Языки народов СССР" / Недилько О. Д. ; МП Украинской ССР, Киевский 

гос. пед. ин-т имени М. Горького. – Киев, 1969. – 29, [1] c. – Библиогр.: с. 

29 (7 названий). – Экслибрис: Печать синего цвета владельца личной б-ки 

"Б-ка проф. С. П. Бевзенка и доц. А. Т. Бевзенко". - Автореф. с 

дарственной надписью. 
В даной диссертации ставятся задачи проследить закономерность процесса 

формирования фамилий жителей Северного Левобережья; способы образования 

мужских фамилий и структурные особенности их; женские личные названия; 

развернутые многословные наименования мужчин и женщин. 

Исследование выполнено историческим методом с элементами сравнительного и 

количественного. Соответственно требованиям исторического метода при анализе 

материала обращается внимание на выяснение языковых и внеязыковых причин 

изменений антропонимов, связи явлений языка с историей народа. 

 

510. Некрут, Т. В.  Глибинне пізнання особистісних протиріч студентів з 

обмеженими функціональними можливостями [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.01 

"Загальна психологія, історія психології" / Тетяна Володимирівна Некрут ; 

МОН України, Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки. – 

Луцьк, 2016. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (14 назв). 
У дисертації презентовано теоретико-методологічні основи глибинного пізнання, 

яке ґрунтується на точності процесуальної діагностики, що реалізується в єдності з 

психокорекцією. Теоретично обґрунтовано та емпірично підтверджено наявність 

провідної детермінанти особистісних протиріч - базально-внутрішнього конфлікту, 

який задає енергетичне спрямування психіки (життя?смерть), що пов'язано з енергією 

лібідо (життя, любов) та мортідо (руйнація). У свідомості суб'єкта більшою мірою 

представлені лібідні порухи активності через співвіднесеність їх з інстинктом 

самозбереження відповідно до вимог соціуму та цензорського контролю СуперЕго. 

Доведено, що на рівні глибинних процесів наявна безконтрольність свідомістю 

тенденції "до смерті", що апріорі створює передумови поглиблення небажаних 

наслідків фізичного травматизму осіб з ОФМ. Застосування методу АСПП дало змогу 

надати діагностико-корекційну допомогу особам з ОФМ, що сприяло розширенню та 

поглибленню самоусвідомлення й розв'язанню особистісних протиріч. Метод АСПП 

впроваджено в практику вузівської підготовки студентів з ОФМ та підтверджено 

його результативність, на що вказують: підвищення адаптивності до соціуму осіб з 

ОФМ, зниження тривожності, самодеприваційних виявів та досягнення гомеостазу 

психіки. 
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511. Нелін, Є. В.  Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти Італії 

(кінець ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 : захищена 26.10.17 / Нелін Євген Володимирович. – Умань, 

2017. – 244 с. : табл., схеми, рис. – Бібліогр.: с. 182–209. 

Нелін, Є. В.  Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти Італії (кінець 

ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

педагогіки" / Нелін Євген Володимирович ; МОН України, Уманський і 

держ. пед. ун-т мені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 

16–17 (17 назв). 
Дисертацію присвячено історико-порівняльному аналізу тенденцій розвитку вищої 

педагогічної освіти Італії наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Досліджено 

політичні, соціально-економічні та культурні передумови розвитку педагогічної 

освіти, її законодавча база, висвітлено історичні традиції італійської освіти.  

На  підставі автентичних матеріалів розкриті планетарні, регіональні та виключно  

державні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти Італії, зміст і основні  

напрями державного регулювання процесу підготовки вчителів, проаналізовано  

діяльність освітніх інституцій з підготовки педагогічних кадрів, висвітлено основний 

зміст педагогічної освіти, підвищення кваліфікації вчителів, проаналізовано соціальний 

статус учителя в Італії, розглянуто можливості впровадження успішного 

італійського досвіду в сучасну систему вищої педагогічної освіти України. 

Основні результати й висновки дослідження можуть бути використані 

науковцями, викладачами і студентами вищих навчальних закладів, а також у 

підготовці монографій, підручників, методичних посібників. 

 

512. Немченко, И. В.  Творчество Днипровой Чайки (Л. А. Василевской) в 

контексте украинского литературного процесса начала ХХ века [Текст] : 

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филологических наук : 

cпец.10.01.03 "Литература народов СССР (украинская)" / Немченко Иван 

Васильевич ; Киевский государственный пед. ин-т имени А. М. 

Горького. – Киев, 1989. – 24 с. – Библиогр.: с. 23–24 (10 названий). – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации применяются системный, историко-генетический, типологический 

методы изучения литературных явлений. В диссертации обобщен опыт 

исследователей творчества Днипровой Чайки, сделаны надлежащие уточнения и 

поправки или же приведены аргументированные возражения. Художественное 

наследие писательницы анализируются в человековедческом и народоведческом 

аспектах, в научный обиход введены свежие факты. Исходя из анализа драматических 

сочинений Днипровой Чайки и истории их создания, диссертант приходит к выводу, 

что пьесы создавались автором с ориентацией на юного зрителя и читателя. Язык 

либретто детских опер писательницы характеризуется сочностью и богатством 

оттенков, благозвучностью и живописностью, ярким национальным колоритом, что 

сближает его с народнопесенной речевой палитрой. 

 

513. Ненько, Ю. П.  Формування творчої самореалізації курсантів вищих 

навчальних закладів пожежної безпеки у фаховій підготовці [Текст] : дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ненько Юлія Петрівна. – Черкаси, 2012. – 

257, [8] c. 
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Ненько, Ю. П.  Формування творчої самореалізації курсантів вищих 

навчальних закладів пожежної безпеки у фаховій підготовці [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика професійної освіти" / Ю. П. Ненько. – Умань, 2012. – 

20, [1] c. 
У дисертаційному дослідженні науково обгрунтовано й експериментально 

перевірено педагогічну модель формування творчої самореалізації курсанта у фаховій 

підготовці, що охоплює три етапи (стимулювальний, діяльнісний і творчий). Розкрито 

сутність поняття "творча самореалізація курсанта вищого навчального закладу 

пожежної безпеки у фаховій підготовці" та його структуру. Розроблено критерії 

(мотиваційно-емоційний, характерологічний, діяльнісно-практичний), показники і 

схарактеризовано рівні (високий, середній, низький) сформованості творчої 

самореалізації курсантів ВНЗ пожежної безпеки у фаховій підготовці. Виявлено умови 

формування творчої самореалізації курсантів, які впроваджувалися поетапно (на 

стимулювальному етапі - формування чітких уявлень про сутність творчості та 

творчої самореалізації; створення та підтримання сприятливого для формування 

творчої самореалізації соціально-психологічного клімату під час фахової підготовки; 

на діяльнішому етапі - удосконалення методик викладання спеціальних дисциплін для 

активізації творчої діяльності курсантів; забезпечення суб'єкт-суб'єктної взаємодії 

викладачів та курсантів як основи для стимулювання творчої самореалізації останніх; 

на творчому етапі - оптимізація самостійної і науково-дослідницької роботи 

курсантів; розвиток мотивації до творчої діяльності та творчої самореалізації 

курсантів у фаховій підготовці). Уточнено сутнісний зміст понять "творчість", 

"творча особистість", "творча діяльність", "творчі якості", "творча самореалізація", 

"самореалізація особистості". 

 

514. Нестеренко, І. Я.  Явища непрямої номінації в українській мові [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук : cпец. 10.02.01 "Українська 

мова" / Нестеренко Інна Яківна ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – 

Київ, 1997. – 16, [1] c. – Бібліогр.: с. 15–16 (8 назв). – Екслібрис: штамп синього 

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

У дисертаційній роботі обстоюється позиція тих лінгвістів, які розмовне мовлення 

вважають окремим феноменом і відносять до нього лише літературні явища. Для 

позначення літературного розмовного мовлення використовуються терміни 

"розмовне" або "усно-розмовне" мовлення, які тлумачаться як "невимушене мовлення 

носіїв літературної мови".Теоретичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, 

що її висновки та узагальнення збагачують ономасіологію та семасіологію української 

мови, зокрема сприяють поглибленню знань про комунікативно-функціональні 

механізми непрямих номінацій у розмовному мовленні, спроби і засоби найменувань, 

роль прагматичного чинника в актуалізації ознак. 

 

515. Нікольська, Н. В.  Розвиток шкільної білінгвальної освіти у 

Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : захищена 30.06.15 / Нікольська Ніна 

Вікторівна. – Київ, 2015. – 247, [4] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 192–223. 

Нікольська, Н. В.  Розвиток шкільної білінгвальної освіти у Сполученому 

Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / Нікольська Ніна Вікторівна ; М-во 

освіти і науки України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – 

Хмельницький, 2015. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 15–17(28 назв). 
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Висвітлено особливості та теоретичні засади розвитку білінгвального навчання в 

шкільництві Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. 

Визначено сутність поняття "білінгвальна освіта" та розкрито його специфічні 

ознаки, основні функції шкільної двомовної освіти в сучасному суспільстві Сполученого 

Королівства (культурну, пізнавальну, професійно-економічну, виховну). 

Охарактеризовано історичні витоки, регіональні особливості та соціально-

культурний контекст розвитку білінгвальної освіти Великобританії протягом XX - 

початку XXI ст. Виокремлено провідні форми навчання, типи шкіл та моделі 

навчального процесу з використанням двох мов у школах Великої Британії. Визначено 

можливості використання позитивного британського досвіду в Україні на 

інституційному, інформаційному, методичному, змістовому та практичному рівнях. 

 

516. Новикова, Т. Л.  Присубстантивный распространитель в 

семантической структуре номинативного предложения [Текст] : автореф. 

дис. на соиск. ученой степени канд. филол. наук : [cпец.] 10.02.01 "Русский 

язык" / Новикова Татьяна Леонидовна ; Киевский гос. пед. ин-т имени А. 

М. Горького. – Киев, 1990. – 23, [1] с. – Библиогр.: с. 23 (4 названий). – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертационном исследовании произведено отграничение номинативного 

предложения и выделение его в самостоятельный семантико-синтаксический тип из 

ряда смежных по форме и содержанию именных конструкций на основе его 

смыслового стержня. Обоснована позиция, согласно которой за номинативное 

принимается такое предложение с N, в его формальном центре, чья семантическая 

структура определяется как обозначение ситуации обобщенного представления 

актуализованого в контекстном целом объекта действительности. Отдельные 

аспекты исследования могут найти практическое применение при переводах и при 

освоении русского языка как неродного.   

 

517. Новік, С. М.  Формування відповідальності старших підлітків у 

фізкультурно-оздоровчих закладах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Новік Сергій Миколайович. – Полтава, 2016. – 232, [8] с. 

Новік, С. М.  Формування відповідальності старших підлітків у 

фізкультурно-оздоровчих закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / С. М. Новік. – Умань, 2016. – 22, [1] с. 
У дисертації здійснено аналіз філософської, етичної, психологічної, педагогічної 

літератури з проблеми формування відповідальності, досліджено освітньо-виховне 

середовище фізкультурно-оздоровчих закладів як чинник формування відповідальності 

старших підлітків. Уточнено сутність понять: "відповідальність", "відповідальність 

дітей старшого підліткового віку", "фізкультурно-оздоровчий заклад", "формування 

відповідальності старших підлітків у фізкультурно-оздоровчих закладах". З'ясовано 

особливості виховного потенціалу фізкультурно-оздоровчих закладів як середовища 

формування відповідальності старших підлітків. Визначено критерії (ціннісно-

мотиваційний, змістовий, процесуальний, особистісно-розвивальний), показники та 

рівні (низький, середній, високий) сформованості відповідальності старших підлітків. 

Теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічні умови 

формування відповідальності старших підлітків у фізкультурно-оздоровчих закладах, 

а саме: активізація виховного середовища, сприятливого до вияву відповідальних 

взаємин старших підлітків; розробка і впровадження особистісно зорієнтованої 
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моделі педагогічної взаємодії тренера зі старшими підлітками; забезпечення 

особистісного самовияву старшого підлітка у відповідальній дозвіллєвій діяльності. 

 

518. Нодзельська, А. С.  Взаємозв'язок інфантилізму з психологічною 

імпотенцією та їх корекція [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. 

канд. психологічних наук : 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія 

/ Алла Сергіївна Нодзельсьа ; Прикарпатський нац. ун-т імені Василя 

Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 20, [1] c. 
Дисертацію присвячено дослідженню взаємозв’язку інфантилізму з психологічною 

імпотенцією та виявленню можливостей їх корекції. У роботі висвітлено теоретичні 

підходи до проблем інфантилізму та психологічної імпотенції, встановлено їх 

взаємозв’язок у контексті психодинамічного підходу. 

Розкрито психологічний зміст інфантилізму і психологічної імпотенції та виявлено 

їх глибинно-психологічні витоки, пов’язані з едіпальними залежностями. Доведено, що 

особливу роль у їх формуванні відіграє період розвитку від 2-6 років, в якому дитина 

особливо гостро переживає табу на вільне виявлення енергії лібідо, що призводить до 

її блокування та імпортування. З’ясовано, що інфантилізм та психологічна 

імпотенція деструктують поведінку суб’єкта, зумовлюючи ригідність поведінкових 

проявів, пасивність, несамостійність, депресивність. 

Виявлено глибинні детермінанти формування інфантилізму та тенденцію до 

психологічної смерті, встановлено їх взаємозв’язок із психологічними захистами, 

регресивними проявами та принципом задоволення. Доведено результативність 

використання методик АСПН в їх системній впорядкованості, які є адекватні до 

поставлених завдань щодо виявлення глибинних детермінант інфантилізму та 

психологічної імпотенції у їх взаємозв’язках, з метою нівелювання регресивних 

наслідків інфантилізму і психологічної імпотенції та забезпечення результативності 

їх підготовки. 

 

519. Норкіна, О. В.  Розвиток дослідницької компетентності вчителів 

математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 28.04.17 / Норкіна Олена 

Валеріївна. – Черкаси, 2017. – 245 с. : табл., схеми, рис. – Бібліогр.: с. 179–

212. 

Норкіна, О. В.  Розвиток дослідницької компетентності вчителів 

математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : 

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

"Теорія і методика професійної освіти" / Норкіна Олена Валеріївна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 

20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (17 назв). 
У дисертації на основі аналізу науково-педагогічної літератури уточнено сутність 

феномену «дослідницька компетентність учителя математики», визначено 

компоненти, критерії, показники та рівні її розвитку.  

Теоретично обґрунтовано, розроблено та апробовано модель розвитку 

дослідницької компетентності вчителів математики засобами ІКТ.  

Визначено організаційно-педагогічні умови її ефективної реалізації, а саме: 

розроблення та використання у післядипломній педагогічній освіті дистанційного 

спецкурсу «Вчимося здійснювати педагогічне дослідження»; створення та 

координація сайту «Віртуальна школа педагога-дослідника» як інформаційно-

комунікаційного простору для розвитку дослідницької компетентності вчителів 

математики; використання електронного педагогічного портфоліо як форми 

самопрезентації результатів дослідницької діяльності вчителів математики. 
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520. Носач, В. Е.  Формирование политической культуры 

старшеклассников во внеурочной деятельности [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Теория и 

история педагогики" / В. Е. Носач. – Киев, 1985. – 24, [1] c. 
В дисертации иследовано формирование политической культуры старшекласников, 

которое осуществляется всей системой воспитательной работы школы, семьи, 

внешкольных учереждений и трудовых коллективов. При этом суть системы состоит 

в организации воспитательной работы по основным направлениям, обеспечивающим 

воздействие на политическую культуру в целом и на её составляющие: политические 

знания, убеждения и действия. 

Внеурочная деятельность является важным средством развития, закрепления 

политических знаний, убеждений и действий. Основными путями повышения роли 

внеурочной работы в формировании политической культуры старшекласников 

являются актуализация содержания, обогощение форм общественной работы, 

вовлечение старшекласников в общественно-политическую жизнь трудовых 

коллективов. Важным педагогическим условием успешного формирования 

политической культуры старшекласников является организация их целостной 

деятельности, управление этим процессом. 

 

521. Обдуллаев, А. Р.  Проблемы грамматического анализа русской 

фразеологии (на материале субстантивных единиц) [Текст] : автореф. дис. 

на соиск. ученой стапени канд. филол. наук : [cпец.] 10.02.01 "Русский 

язык" / Обдуллаев А. Р. ; Киевский гос. пед. ин-т имени М. П. 

Драгоманова. – Киев, 1991. – 25 с. – Библиогр.: с. 23–25 (12 названий). – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации впервые ставится вопрос о непосредственной зависимости 

грамматических особенностей ФЕ от их внутренней формы; в нетрадиционном плане 

трактуется проблема внутренней формы ФЕ. 

Диссертант предлагает свое понимание механизма образования ФЕ, основанное не 

на метафоризации переменного словосочетания, а на основе облечения содержания 

образа в словесную форму, совпадающую со свободным словосочетанием. 

Анализируются причины распада ФЕ при изменении их по тем или иным 

грамматическим формам, противоречащим сущности фразеологизмов как особых 

едениц языка. 

 

522. Ожоган, В. М.  Словообразовательная и семантическая структура 

относительных прилагательных на -ськ-ий староукраинского языка XIV-

XVII вв. [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 

филологических наук : cпец. 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский 

язык)" / Ожоган Василий Михайлович ; Киевский государственный ин-т 

имени А. М. Горького. – Киев, 1989. – 23, [1] с. – Библиогр.: с. 22–23 (7 

названий) и в подстрочных примечаниях. – Книга с дарственной надписью 

автора. - Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена проблеме комплексного исследования жизни, научной и 

общественно-политической деятельности Александра Яковлевича Кониского. 

Характер, цель и задачи исследования обусловили включение в научный оборот и 

анализ значительного числа исторических источников. 
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В работе исследована историография проблемы и её архивная база. На основе 

обширного круга источников определен комплекс причин, которые сыграли важную 

роль в формировании мировоззрения и становлении гражданской позиции                                 

А. Кониского. Отмечается значительное влияние на его общественно-политическую 

позицию идей Кирилло-Мефодиевского братства, а также реалий политической 

жизни второй половины ХIХ века.  

В диссертации рассмотрены многогранная литературная и общественно-

политическая деятельность А. Кониского. Все это позволило раскрыть значение 

культурно-просветительской деятельности А. Кониского для пробуждения 

национального самосознания украинского народа, а также в Научном обществе имени 

Т. Шевченка, изучен его жизненный путь.  

Исследован вклад А. Кониского как поэта в культурно-просветительскую 

деятельность, становление гражданской поэзии. Детально рассмотрена работа над 

созданием первой комплексной биографии Т. Г. Шевченка, которой было положено 

начало принципиально новой отрасли научных дисциплин шевченковедение, как 

совокупность знаний и представлений о жизни и деятельности известной 

исторической личности.  

 

523. Окушко, Т. К.  Соціально-педагогічні умови корекції девіантної 

поведінки підлітків у позашкільних навчальних закладах [Текст] : 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Окушко 

Тетяна Костянтинівна ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 

2009. – 19 с. 
Подано теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми девіантної 

поведінки підлітків у позашкільних навчальних закладах. Досліджено феноменологію 

поняття "девіантна поведінка підлітків" та уточнено його сутність відповідно до 

особливостей підліткового віку. Обґрунтовано сутність поняття "корекційно-

педагогічна діяльність" у позашкільних навчальних закладах. 

У структурі корекції девіантної поведінки підлітків виділено когнітивний, 

емоційно-ціннісний і поведінково-регулятивний компоненти, визначено соціально-

педагогічні умови, розроблено та експериментально перевірено різнорівневу 

структурно-функціональну модель корекції девіантної поведінки підлітків, 

підготовлено методичні рекомендації щодо корекції девіантної поведінки підлітків у 

позашкільному навчальному закладі. 

Результати дослідження дозволили довести ефективність запропонованих 

соціально-педагогічних умов і різнорівневої структурно-функціональної моделі корекції 

девіантної поведінки підлітків у позашкільних навчальних закладах. 

 

524. Олєйнічук, О. М.  Кримінально-правове дослідження відповідальності 

за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших 

установлених законом виплат [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.08 "Кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право" / Олєйнічук Олексій 

Миколайович ; ВНЗ "Національна академія управління". – Київ, 2018. – 

22, [1] с. – Бібліогр.: с. 15–17 (30 назв). 
Дисертаційна робота є всебічним комплексним і системним розробленням проблем 

кримінально-правового дослідження відповідальності за безпідставну невиплату 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. 

У результаті здійсненого наукового аналізу теоретичного стану проблеми, її 

законодавчого регулювання та практики застосування чинного законодавства надано 
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важливі для юридичної науки пропозиції, сформульовано нові положення й висновки. У 

ході дослідження знайдено в Короткій редакції Руської Правди, час створення якої 

відносять до 60-70 р. XI ст. і яку більшість дослідників пов’язують з Києвом – першу 

законодавчо закріплену згадку про гарантоване право на отримання винагороди за 

працю певних категорій працівників та у Просторовій (Розширеній) Правді, кінця XI – 

початку XII ст., перші витоки кримінальної відповідальності за не отриманий дохід 

найманим працівником (закупом).  

Також виявлено велику кількість інших витоків відповідної кримінальної 

відповідальності у різних історичних періодах та проведено аналіз об’єктивних і 

суб’єктивних ознак знайдених складі злочинів. Дослідження цих ознак у контексті 

історичного розвитку дозволило показати неоднорідну динаміку становлення 

досліджуваної норми.  

Отже зазначені вище одержані результати дослідження мають прктичне значення 

у правотворчості, у науково-дослідній сфері та навчальному процесі. 

 

525. Ольхова, Н. В.  Формування світоглядної культури студентів у 

навчально-виховному середовищі університету [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 / Ольхова Наталія Володимирівна. – Луцьк, 2014. – 305, [5] 

с. 

Ольхова, Н. В.  Формування світоглядної культури студентів у 

навчально-виховному середовищі університету [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / Н. В. Ольхова. – Умань, 2013. – 20, [1] с. 
У дисертації досліджено проблему формування світоглядної культури студентів у 

навчально-виховному середовищі університету. 

На підставі теоретичних та емпіричних результатів дослідження визначено зміст, 

форми і методи формування світоглядної культури студентів у навчально-виховному 

середовищі університету, обґрунтовано педагогічні умови ефективної реалізації цього 

процесу, якими є чітке структурування мети і завдань формування світоглядної 

культури студентів та організація суб'єкт-суб'єктної взаємодії учасників 

педагогічного процесу у навчально-виховному середовищі; світоглядна спрямованість 

змісту навчальної, виховної, науково-дослідницької роботи студентів; застосування 

ефективних інтерактивних форм і методів навчання та виховання, спрямованих на 

формування світоглядної культури студентів; ефективне управління формуванням 

світоглядної культури студентів. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено методику формування 

світоглядної культури студентів, в основі якої - спецкурс "Світоглядна культура 

особистості", система світоглядно спрямованих виховних заходів й науково-

дослідницької роботи. Розроблено модель реалізації цієї методики у навчально-

виховному середовищі університету, дієвість якої забезпечують визначені педагогічні 

умови. 

 

526. Ольховецький, С. М.  Психологічні чинники та засоби подолання 

страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 " 

Педагогічна та вікова психологія" / Ольховецький Сергій Миколайович ; 

Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2007. – 

21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (10 назв). 
Дисертацію присвячено дослідженню психологічних чинників та засобів подолання 

страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці. Розглянуто особливості 

виникнення страхів у підлітковому та ранньому юнацькому віці; визначено чинники 



241 
 

страхів у досліджуваних вікових категоріях; з'ясовано якісні та кількісні 

характеристики страхів; розкрито зв'язки між рівнем страхів та чинниками, які їх 

викликають; обґрунтовано та розроблено систему прийомів психокорекції страхів у 

підлітковому та молодшому юнацькому віці, що базується на використанні методів 

актуалізації творчого потенціалу психіки, творчих вербалізацій, візуалізації страхів і 

пов`язана з інтенсивними переживаннями учасників. 

Обґрунтовано ефективність методів та засобів впливу, що сприяють зниженню та 

нейтралізації страхів у школярів. На основі отриманих висновків розроблено 

методичні рекомендації для педагогів та практичних психологів. 

 

527. Омельченко, М. І.  Формування соціально-моральної готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби у 

вищих навчальних закладах МНС України [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Омельченко Микола Іванович. – Умань, 2013. – 255, [3] c. 

Омельченко, М. І.  Формування соціально-моральної готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби у 

вищих навчальних закладах МНС України [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / М. І. Омельченко. – Умань, 2013. – 20, [1] c. 
У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано й апробовано експериментальну 

модель педагогічної системи формування соціально-моральної готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби у вищих 

навчальних закладах МНС України, яка охоплює такі складники: цільовий (мета і 

завдання); методологічний (підходи і принципи); організаційно-процесуальний (етапи - 

актуалізаційний, теоретико-практичний, рефлексивний; педагогічні умови; 

педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу - зміст, форми, методи, 

прийоми, засоби); критеріально-оцінний (критерії, показники, рівні та діагностичний 

інструментарій).  

Визначено педагогічні умови формування соціально-моральної готовності 

майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до професійної діяльності у вищих 

навчальних закладах МНС України. Уточнено сутнісний зміст понять "соціалізація", 

"мораль", "готовність до діяльності", "формування соціально-моральної готовності 

курсантів до професійної діяльності" та педагогічну сутність феномену "соціально-

моральна готовність фахівців пожежно-рятувальної служби до професійної 

діяльності". 

 

528. Осадченко, І. І.  Стимулювання творчої активності молодших 

школярів засобами поетичного слова [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.09 - "Теорія навчання" / Інна Іванівна 

Осадченко ; Волинський держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – 

19, [1] c. 
У дисертації висвітлено питання визначення дидактичних умов процесу 

стимулювання творчої активності молодших школярів засобами поетичного слова.  

Проаналізовано сутність і стан означеної проблеми у педагогічній теорії та 

практиці. З'ясовано стан стимулювання творчої активності молодших школярів у 

масовій практиці навчання.  

Виявлені дидактичні умови процесу стимулювання творчої активності молодших 

школярів, які спрямовані на підвищення рівня творчої самореалізації учнів, передусім, 

що стосується розвитку мовленнєвих, артистичних та 18 літературних здібностей, 

за рахунок систематичного виконання адекватних творчих завдань після аналізу 

фактичного та образного змісту поетичного слова; методики використання 
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поетичного слова як безпосереднього та опосередкованого засобу стимулювання 

творчої активності молодших школярів. 

 

529. Осадченко, Т. М.  Підготовка майбутнього вчителя до створення 

здоров'язбережувального середовища початкової школи [Текст] : автореф. 

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

методика професійної освіти" / Осадченко Тетяна Михайлівна ; МОН 

України, Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2016. – 

20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–18 (20 назв). 
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню проблеми підготовки майбутнього 

вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової школи.  

Виявлено стан розробленості досліджуваної проблеми в науковій літературі та 

освітній практиці, визначено термінологічний апарат дослідження. Визначено 

структуру здоров'язбережувального середовища початкової школи, зміст та напрями 

діяльності вчителя з його створення.  

Виокремлено компоненти і критерії, показники та рівні сформованості 

здоров'язбережувальної компетентності визначеного напряму. Експериментально 

підтверджено ефективність розробленої моделі підготовки майбутнього вчителя до 

створення здоров'язбережувального середовища початкової школи та педагогічних 

умов її реалізації. 

 

530. Осаульчик, О. Б.  Формування творчого потенціалу студентів 

аграрного університету в процесі позааудиторної виховної роботи [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Осаульчик Ольга Борисівна. – Вінниця, 

2013. – 242, [3] с. 

Осаульчик, О. Б.  Формування творчого потенціалу студентів аграрного 

університету в процесі позааудиторної виховної роботи [Текст] : автореф. 

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

методика виховання" / О. Б. Осаульчик. – Умань, 2013. – 20, [1] с. 
У дисертації досліджено проблему формування творчого потенціалу студентів 

аграрного університету в процесі позааудиторної виховної роботи.  

На підставі теоретичних та емпіричних результатів дослідження обґрунтовано 

педагогічні умови формування творчого потенціалу студентів аграрного університету 

в процесі позааудиторної виховної роботи, якими є активізація пізнавальної мотивації 

творчої і професійної діяльності студентів-аграріїв у виховному процесі вищого 

аграрного навчального закладу; організація співтворчої інтерактивної діяльності у 

системі гуманістичних взаємовідносин "куратор – студенти" з урахуванням 

професіоналізації аграрного університету; упровадження особистісно-діяльнісного 

підходу у процесі забезпечення доступу до різноманітної пізнавальної інформації із 

застосуванням інноваційних ресурсів технічних засобів навчання та під час організації 

обговорення творчих ідей, досягнень і перспектив подальшого розвитку.  

Розроблено й апробовано функціональну модель формування творчого потенціалу 

студентів аграрного університету в процесі позааудиторної виховної роботи, дієвість 

якої забезпечують визначені педагогічні умови, експериментально апробовані за 

допомогою авторської програми "Мої досягнення". 

 

531. Осіпчук, Г. В.  Засоби кореферентності у прозовому тексті: (на 

матеріалі творчості Валерія Шевчука і Марії Матіос) [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступ. канд. філолог. наук : [спец.] 10.02.01 

"Українська мова" / Осіпчук Галина Валентинівна ; МОНмолодьспорту 
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України, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 

Київ, 2012. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 16–17 (9 назв). 
Дисертація присвячена проблемі дослідження кореферентних співвідношень у 

системі прозового тексту. На матеріалі творчості Валерія Шевчука і Марії Матіос 

здійснено комплексний аналіз лексико-семантичних, синтаксичних та структурних 

особливостей кореферентних конструкцій у художньому творі. З’ясування 

текстотвірного характеру вторинних найменувань у досліджуваних текстах 

проведено на основі різнобічного висвітлення кореферентних одиниць у 

номінативному та функціональному аспектах. Вивчення текстотвірних 

можливостей референційно тотожних одиниць (утворених ними кореферентних пар і 

рядів) у забезпеченні структурно-семантичної організації художніх текстів дозволило 

здійснити лінгвістичний аналіз досліджуваних одиниць, визначити синтаксичні 

співвідношення в кореферентних парах і рядах, проаналізувати змістово-стилістичну 

наповненість таких утворень, а отже, вказати на їхню роль у системі індивідуально-

авторського письма. 

 

532. Остапчук, Н. О.  Формування у майбутніх педагогів готовності до 

особистісного типу спілкування [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Остапчук Наталія Олександрівна. – Рівне, 2015. – 226, [3] с. 

Остапчук, Н. О.  Формування у майбутніх педагогів готовності до 

особистісного типу спілкування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Н. 

О. Остапчук. – Умань, 2015. – 19, [1] с. 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення проблеми 

формування культури особистісного самовизначення студентів педагогічних ВНЗ у 

позааудиторній роботі. На основі узагальнення філософської, соціологічної, 

психологічної, педагогічної літератури розкрито стан вивчення проблеми, уточнено 

сутність ключових понять дослідження.  

Розкрито особливості формування культури особистісного самовизначення 

студентів педагогічних ВНЗ у позааудиторній роботі. Визначено критерії, показники і 

схарактеризовано рівні сформованості культури особистісного самовизначення 

студентів педагогічних ВНЗ. 

Обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування 

культури особистісного самовизначення студентів педагогічних ВНЗ у 

позааудиторній роботі. 

 

533. Осташ, Н. Л.  Словообразование имен существительных в 

современной украинской разговорной речи [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. филологических наук : [cпец.] 10.02.02 

"Языки народов СССР (украинский язык)" / Осташ Надежда Лаврентьевна 

; М-во высшего и среднего спец. образования УССР, Ужгородский 

государственный ун-т. – Ужгород, 1980. – 24 с. – Библиогр.: с. 23–24 (7 

названий) и в подстрочных примечаниях. – Экслибрис: печать синего 

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

Бевзенко". 
Диссертация посвящена изучению словообразования существительных в 

современной украинской разговорной речи. В работе раскрыты общие и 

отличительные черты словообразования существительных в разговорной речи и в 

кодифицированном литературном языке; исследован потенциал деривационных 

средств отдельных лексико-семантических групп существительных в современной 
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украинской разговорной речи; прослежены основные тенденции развития имен 

существительных с точки зрения их словообразовательной структуры в современной 

украинской разговорной речи; выяснено отношение проанализированных моделей 

субстантивной деривации украинской разговорной речи к словообразовательной 

системе современного украинского кодифицированного литературного языка; 

проанализировано особенности процесса деривации существительных в украинской 

разговорной речи в сопоставлении с диалектной речью и, по возможности, с другими 

славянскими языками. 

 

534. Осьмак, Н. Д.  Композиционно-сюжетные средства украинского 

рассказа конца ХІХ-нач. ХХ века [Текст] : автореф. дис. на соискание 

ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.01.03 "Литература народов 

СССР (украинская)" / Осьмак Нина Дмитриевна ; Киевский гос. пед. ин-т 

имени А. М. Горького. – Киев, 1989. – 20 с. – Библиогр.: в подстрочных 

примеч. – Экслибрис: Печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка и доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация является одной из первых попыток конкретного рассмотрения 

литературного процесса рубежа веков, которое исходит прежде всего из 

представлений о его эстетическом многообразии, его индивидуальных творческих 

красках, его жанрово-стилевом развитии, обусловленном требованиями эпохи.  

В работе показано многообразие идейно-стилевых поисков украинских писателей в 

художественном обогащении рассказа; осуществлено диахронный анализ наиболее 

характерных рассказов украинских писателей рубежа веков в аспекте своеобразия их 

композиции и сюжета; выяснено, в какой мере формы украинского рассказа конца ХІХ 

- нач. ХХ в. вобрали в себя традиционные приемы и новые стилистические тенденции, 

порожденные новыми чертами самой действительности и новыми моментами, 

возникшими в человеческих отношениях на определенном этапе развития общества. 

 

535. Очеретяний, А. В.  Формування життєвих цінностей у студентів 

вищих навчальних закдадів США та України [Текст] : дис. ... доктора 

філософії : 011 : захищена 26.08.2020 / Очеретяний Анатолій Вадимович. – 

Умань, 2020. – 317 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 200–246. 
У дисертації представлено результати теоретичного обґрунтування та визначено 

механізм (модель, алгоритм та інтерактивні методи) практичного вирішення 

проблеми формування життєвих цінностей у студентів закладів вищої освіти США 

та України. Установлено, що американські та українські вчені і практики 

досліджували проблему життєвих цінностей студентів у спектрі таких 

характеристик як: система цінностей людини, ціннісно-смислова сфера особистості, 

духовно-психологічна структура та освітньо-культурний рівень студента, його 

ментальність і сенситивність, життєві потреби і цілі, життєві орієнтації і стилі 

поведінки, життєві стратегії і перспективи, життєві соціальні комунікації, 

життєва компетентність і професійна спрямованість, роль закладів вищої освіти у 

формуванні цінностей студентів. 

У дисертації вперше виявлено і розкрито особливості формування життєвих 

цінностей студентів у закладах вищої освіти США, а саме: студентоцентрований 

підхід; урахування їх ментальності, сенситивності, життєвого досвіду та життєвих 

можливостей; взаємозв’язок з розвитком життєвих потреб, життєвих орієнтирів 

та принципів; використання спеціального алгоритму; надання переваги 

інтерактивним інструментам і методам; поєднання реального та віртуального 

освітнього середовища; здійснення анімованого проектування життєвих ситуацій для 

визначення можливості дотримання тих чи інших цінностей; створення життєвого 

портфоліо студента – кодексу його життєвих цінностей. 
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Доведено необхідність урахування ментальності та сенситивності студентів як 

підґрунтя для формування їхніх життєвих цінностей у закладах вищої освіти. 

У результаті розкриття поняттєво-термінологічного апарату дослідження 

уточнено сутність ключових понять: «життєві цінності студента», «формування 

життєвих цінностей студентів» та похідні від них. 

536. Ощипко, И. И.  Лексическая синонимика в Бориславских повестях и 

рассказах Ивана Франко [Текст] : автореферат дис. на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук / Ощипко И. И. ; М-во высшего 

образования, Львовский гос. ун-т имени Ивана Франко. – Львов, 1954. – 

13, [2] с. – Библиогр.: в подстрочных примеч. – Экслибрис: печать синего 

цвета владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і 

доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации исследованы лексические синонимы бориславских повестей и 

рассказов, раскрыто их стилистическую функцию, показано умение писателя 

использовать такие языковые средства, как синонимы, показано работу Франко над 

языком и подбором лексем-синонимов при подготовке произведений к повторным 

изданиям 

. 

537. Павленко, М. С. Патріотичне виховання молодших школярів на 

матеріалі творчості Павла Тичини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук: [спец.] 13.00.07 " Теорія та методика виховання" 

/ Павленко Марина Степанівна ; Ін-т проблем виховання АПН України. – 

Умань, 2001. – 20 с. : табл., діаграми. – Бібліогр.: с. 16–17 (17 назв). 
У дисертації представлено теоретично обґруновану та експериментально  

перевірену систему роботи над формуванням патріотичної вихованості учнів 1-4 кл. 

на матеріалі творчості П. Тичини. ЇЇ суть полягає у спеціальному відборі кращих 

тичининських творів для дітей та активному впровадженні їх у навчально-виховний 

процес. В роботі досліджується патріотизм освітянської діяльності Тичини, 

систематизуються його педагогічні погляди, які теж спрямовані в основному на 

патріотичне вихованняі значною мірою йому сприяють. Теоретично обґрунтовано 

виховний потенціал творчості П. Тичини з метою формування й розвитку 

патріотизму школярів 1-4 кл. Запропоновано методику застосування тичининської 

творчості в початковій школі, ефективність якої для патріотичного виховання 

доведено експериментально. 

 

538. Павлін, Д. О.  Психологічні особливості розвитку спонтанності 

особистості у віці ранньої дорослості [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та 

вікова психологія" / Павлін Дар'я Олександрівна ; МОН України, 

Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 c. : табл. – 

Бібліогр.: с. 13–10 (14 назви). 
Дисертаційне дослідження присвячено вивченню психологічних особливостей 

розвитку спонтанності особливості у віці ранньої дорослості. В результаті 

теоретичного аналізу наукового стану проблеми розширено і конкретизовано зміст 

поняття спонтанності особистості. Набули подальшого розвитку теоретико-

експериментальні підходи до дослідження механізмів та способів розвитку 

спонтанності особистості, зокрема, встановлено, що спонтанність найкраще 

розвивається і проявляється через творчість людини. Виявлено, що для досягнення 

особистісної зрілості в період ранньої дорослості продуктивним є розвиток 

спонтанності. Встановлено, що спонтанність особистості залежить від вікових, 
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гендерних, особистісних та соціокультурних особливостей. Розроблено та апробовано 

формувальну програму з розвитку спонтанності особистості творчими засобами та 

сформульовано рекомендації щодо її використання. 

 

539. Павлюк, В. І.  Підготовка майбутніх учителів у системі багаторівневої 

педагогічної освіти в Канаді [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

/ Павлюк Вікторія Ігорівна. – Умань, 2012. – 294, [6] c. 

Павлюк, В. І.  Підготовка майбутніх учителів у системі багаторівневої 

педагогічної освіти в Канаді [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної 

освіти" / Павлюк Вікторія Ігорівна; МОНмолодьспорту України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2012. – 20, [1] 

с. : схеми, табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (13 назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого і актуального завдання, що виявляється у вигляді теоретичного 

обґрунтування особливостей теоретичної і практичної підготовки майбутніх 

учителів у системі багаторівневої педагогічної освіти в Канаді. 

Виокремлено шість етапів становлення та розвитку системи багаторівневої 

педагогічної освіти в Канаді. Виявлено основні тенденції реформування канадської 

системи багаторівневої педагогічної освіти та конкретизовано структуру її 

організації за освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр освіти, магістр освіти, 

доктор освіти. Уточнено ключові поняття дослідження, такі як: "багаторівнева 

педагогічна освіта" "підготовка майбутніх учителів у системі багаторівневої 

педагогічної освіти". Здійснено порівняльний аналіз систем багаторівневої 

педагогічної освіти в Канаді, Україні та інших країнах світу. 

Розроблено рекомендації щодо врахування позитивного канадського досвіду з 

підготовки майбутніх учителів у системі багаторівневої педагогічної освіти у 

вітчизняній практиці (на законодавчому, теоретико-педагогічному, організайно-

методичному, організаційно-адміністративному і практичному рівнях). 

 

540. Павлюк, Г. С.  Формування гуманної спрямованості молодших 

школярів в умовах малокомплетної школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук 

: 13.00.07 : захищена 25.10.17 / Павлюк Галина Сергіївна. – Рівне, 2017. – 

210 с. : табл., мал. – Бібліогр.: с. 165–185. 

Павлюк, Г. С.  Формування гуманної спрямованості молодших школярів 

в умовах малокомплетної школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" 

/ Павлюк Галина Сергіївна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 17–18 

(11 назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого і актуального завдання, що виявляється у вигляді теоретичного 

обґрунтування особливостей теоретичної і практичної підготовки майбутніх 

учителів у системі багаторівневої педагогічної освіти в Канаді. 

Виокремлено шість етапів становлення та розвитку системи багаторівневої 

педагогічної освіти в Канаді. Виявлено основні тенденції реформування канадської 

системи багаторівневої педагогічної освіти та конкретизовано структуру її 

організації за освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр освіти, магістр освіти, 

доктор освіти. Уточнено ключові поняття дослідження, такі як: "багаторівнева 

педагогічна освіта" "підготовка майбутніх учителів у системі багаторівневої 
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педагогічної освіти". Здійснено порівняльний аналіз систем багаторівневої 

педагогічної освіти в Канаді, Україні та інших країнах світу. 

Розроблено рекомендації щодо врахування позитивного канадського досвіду з 

підготовки майбутніх учителів у системі багаторівневої педагогічної освіти у 

вітчизняній практиці (на законодавчому, теоретико-педагогічному, організайно-

методичному, організаційно-адміністративному і практичному рівнях). 

 

541. Паладьєва, А. Ф.  Розвиток педагогічних дискусій щодо навчання 

стародавніх мов у вітчизняній гімназійній освіті (друга половина ХІХ - 

початок ХХ століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Паладьєва 

Алла Федорівна. – Умань, 2014. – 258, [4] с. 

Паладьєва, А. Ф.  Розвиток педагогічних дискусій щодо навчання 

стародавніх мов у вітчизняній гімназійній освіті (друга половина ХІХ - 

початок ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія 

педагогіки" / Паладьєва Алла Федорівна ; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 16–17 

(20 назв). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і обґрунтовано новий підхід до 

вирішення важливого й актуального завдання, що полягає у виявлені та розкриті 

тенденцій розвитку педагогічних дискусій щодо навчання стародавніх мов у 

вітчизняній гімназійній освіті у період другої половини ХІХ – початку ХХ століття.    

Схарактеризовано зміст педагогічних дискусій навколо стародавніх мов у гімназійній 

освіті (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Визначено особливості дебатів 

щодо місця латинської та грецької мов у навчальному процесі гімназій означеного 

періоду. Обґрунтовано етапи педагогічних дискусій щодо стародавніх мов у 

контексті освітніх реформ другої половини ХІХ – початку ХХ століття.  

Удосконалено та розширено наукові уявлення про освітні реформи, нормативно-

правову базу, політичний вплив на розвиток гімназійної освіти, з одного боку, а з 

другого, усвідомлення значення дискусій для загального розвитку і диференціації 

освітньої системи в державі. Подальшого розвитку набули характеристика 

програмно-методичного та кадрового забезпечення; з’ясування особливостей 

системи гімназійної освіти. 

 

542. Панченко, В. О.  Життєстійкість як фактор професійної адаптації 

менеджерів комерційних організацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна 

психологія, психологія соціальної роботи" / Вікторія Олександрівна 

Панченко ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – 

Київ, 2016. – 18, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (7 назв). 
Дисертаційне дослідження присвячене вивченню життєстійкості як фактору 

професійної адаптації менеджерів комерційних організацій. Доведено, що професійна 

адаптація обумовлюється їх життєстійкістю в індивідуально-смисловому, соціально-

комунікативному та професійно-діяльнісному аспектах. Створено модель 

обумовленості професійної адаптації менеджерів комерційних організацій їх 

життєстійкістю. Домінуючим складником життєстійкості, що впливає на 

професійну адаптацію, є залученість. 

Розроблено та апробовано модель підвищення життєстійкості менеджерів 

комерційних організацій у зв'язку з їх професійною адаптацією. Запропоновано 

програми онлайн-семінарів та соціально-психологічного тренінгу психологічного 

спрямування. 
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543. Пензай, С. А.  Програмування профілактико-оздоровчих занять з 

настільного тенісу для чоловіків викладачів 36-60 років, викладачів 

педагогічних вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення" / Пензай Сергій Анатолійович ; МОН України, 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – 

Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18 (6 назв). 
У дисертації вперше науково обґрунтована технологія програмування 

профілактико-оздоровчих занять з пріоритетним використанням засобів настільного 

тенісу з урахуванням рівня фізичного стану чоловіків другого зрілого віку; визначено 

параметри фізичних навантажень у профілактико-оздоровчих заняттях з 

використанням засобів настільного тенісу; визначено вплив занять настільним 

тенісом у системі профілактико-оздоровчих занять на фізичний стан чоловіків 36-60 

років, викладачів педагогічних ВНЗ. Експериментально доведено ефективність 

використання засобів настільного тенісу у профілактико-оздоровчих заняттях з 

чоловіками другого періоду зрілого віку, що підтверджується значним покращенням 

показників функціонального стану, рухової активності, фізичної та розумової 

роботоздатності, зменшенням захворюваності досліджуваних. 

 

544. Перепада, О. М.  Структура когнітивних порушень у дітей молодшого 

шкільного віку з гіперактивним розладом та дислексією [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.04 

"Медична психологія" / Перепада Ольга Михайлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харківська медична академія післядипломної освіти. – 

Харків, 2014. – 17 c. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 14–15 (9 назви). 
Дисертація присвячена розробці нових психодіагностичних критеріїв порушень 

когнітивних функцій у дітей молодшого шкільного віку з гіперактивним розладом та з 

дислексією на основі компаративного аналізу структури та вираженості когнітивних 

розладів у цих груп дітей та розробці принципів їх психокорекції. Здійснено медико-

психологічний аналіз та систематизацію наукових даних з проблеми дослідження 

когнітивних порушень при гіперактивному розладі та дислексії. Особливу увагу 

приділено клініко-психопатологічній неоднорідності симптомокомплексів 

гіперактивного розладу та дислексії. В емпіричній частині визначено та здійснено 

порівняльний аналіз структури когнітивних порушень у дітей з гіперактивним 

розладом та з дислексіею, виділено критерії для психологічної діагностики цих 

розладів: розлади операцій мислення, порушення короткочасної пам'яті, сприйняття 

та моторики, процесів розрізнення, запам'ятовування, відтворення часових та 

просторових послідовностей, вербальних стимулів, дій та символів, звукових ритмів, 

властивостей уваги. Виділено патопсихологічний симптомокомплекс, притаманний 

для групи дітей зі встановленими когнітивними порушеннями, до якого віднесено 

порушення пам'яті, уваги, мислення, довільності та психомоторних функцій. На 

основі діагностичних критеріїв для психологічної діагностики когнітивних порушень у 

дітей молодшого шкільного віку з гіперактивним розладом та з дислексією виділено 

основні напрямки психокорекції та розроблено основні принципи психокорекційної 

роботи когнітивних порушень у дітей з гіперактивним розладом та з дислексією. 

 

545. Перепелюк, О. М.  Церковні хори в Київській єпархії ХIX - початку 

XX століття [Текст] : дис. ... доктора філософії : 032 : галузь знань : 03 : 
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захищена 11. 01.2021 / Перепелюк Ольга Максимівна. – Умань, 2020. – 

229 с. : табл. – Бібліогр.: с. 184–225. 
У дисертації здійснено аналіз широкої джерельної бази, переважна більшість якої 

вперше піддана опрацюванню і вводиться до наукового обігу, вперше здійснюється 

спроба комплексного вивчення церковних хорів Київської єпархії на тлі процесів 

русифікації Православної церкви на українських землях. Аргументовано доводиться, 

що заборона давніх українських наспівів та уніфікація церковного співу на усій 

території імперії, а також регламентація діяльності церковних хорів були одним із 

напрямів зросійщення церкви та встановлення контролю за духовно-моральним рівнем 

життя населення українських земель. Науковою новизною визначається 

персоніфікація регентів церковних хорів Київської єпархії.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

систематизований у дисертації матеріал, основні положення та висновки можуть 

бути використані в подальших дослідженнях історії Православної церкви, проблем 

історії православної культури, соціальної історії, історії повсякдення та історичної 

біографістики. Виявлені та використані архівні матеріали доповнюватимуть 

джерельну базу української історії. Теоретичні положення і висновки дослідження 

можуть використовуватися для укладання магістерських програм, лекційних та 

семінарських курсів студентів закладів вищої освіти, окремі фрагменти дослідження 

доповнюватимуть регіональну та локальну історію. 

 

546. Перфільєва, М. В.  Соціальне виховання дітей та молоді з обмеженими 

можливостями у Польщі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Перфільєва Майя Володимирівна. – Умань, 2012. – 247, [10] c. 

Перфільєва, М. В.  Соціальне виховання дітей та молоді з обмеженими 

можливостями у Польщі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / М. В. 

Перфільєва. – Умань, 2012. – 20, [1] c. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у вигляді теоретичного 

обґрунтування педагогічних умов соціального виховання дітей та молоді з 

обмеженими можливостями у Польщі. 

Розкрито сутність поняття "педагогічні умови соціального виховання дітей та 

молоді з обмеженими можливостями" та уточнено сутність ключових понять 

дослідження: "особа (діти та молодь) з обмеженими можливостями", "соціальне 

виховання", "соціальне виховання осіб (дітей та молоді) з обмеженими 

можливостями". Конкретизовано періодизацію становлення та розвитку соціального 

виховання осіб з обмеженими можливостями в історичному контексті. Подальшого 

розвитку набув аналіз нормативно-правового забезпечення (законодавчі акти України, 

Республіки Польща, Ради Європи, Організації Об'єднаних Націй) з питань соціального 

захисту, освіти, професійної реабілітації та охорони здоров'я, що є юридичним 

підґрунтям реалізації педагогічних умов соціального виховання дітей та молоді з 

обмеженими можливостями у Польщі. Розроблено рекомендації щодо використання 

позитивного польського досвіду соціального виховання дітей та молоді з обмеженими 

можливостями у вітчизняній практиці. 

 

547. Петренко, П. С. Социально-экономические проблемы управления 

качеством продукции [Текст] : (на примере мясной и молочной 

промышленности) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 

экономических наук : спец. 08.00.05 " Экономика, планирование и 

организация управления народным хозяйством и его отраслями 
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(промышленность) / Петренко Павел Степанович ; АН Украины, Совет по 

изучению производительных Сил. - Киев, 1991. - 26, [1] с. - Библиогр.: с. 

24-26 (25 названий).  
В диссертации исследована проблема определения экономически целесообразных 

границ дополнительных затрат для достижения заданного уровня качества. 

Предлагается комплексная оценка экономической. работы подкомплекса по повышению 

качества продукции, соизмеренная с уровнем качества продукции (С ук) и удельными 

затратами на обеспечение качества. Расчетный показатель экономической 

эффективности молочного подкомплекса, например, Украинской ССР показывает, что в 

1987 г. рост удельных затрат опережает рост качества продукции по маслу 

животному, молоку цельному, молочно-кислой продукции и сыров жирных крупных. 

Следовательно, определяя этот показатель можно установить, обеспечивается ли 

поеьшение качества продукции за счет экономически целесообразного роста суммарных 

затрат живого и овеществленного труда или удельные затраты растут быстрее, чем 

качество молокопродукции. 

 

548. Пиж'янова, Н. В.  Виконавський хоровий фольклоризм як історичне 

регіональне явище (на прикладі творчої діяльності П. Демуцького) 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво" / Пиж'янова Наталія Володимирівна ; 

Одеська нац. музична академія імені А. В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 

15, [1] с. – Бібліогр.: с. 12–13 (8 назв). 
Дисертація присвячена дослідженню явища виконавського хорового фольклоризму в 

Черкаському регіоні кінця ХІХ - початку ХХ століття на прикладі творчої діяльності 

П. Демуцького та у досвіді Охматівського хору. Встановлено, що явище виконавського 

хорового фольклоризму являє собою вторинну репрезентацію живого 

етнотрадиційного інтонування в хоровій творчості; а також постає процесом 

реалізації етнічної співочої традиції організованим колективом співаків в концертно-

сценічних умовах інтонаційно-художніми засобами виразовості, що відтворюють 

етнохарактерну модель.  

У дисертації розкрито основні напрямки розвитку хорового виконавства регіону, 

визначено його специфіку: акцентується увага на тому, що у даному ареалі 

паралельно існує дві традиції - підголосково-поліфонічна та кантова. Встановлено, 

що поєднання цих провідних виконавських традицій в діяльності Охматівського хору 

утворило особливу інтонаційно-художню співацьку модель. 

 

549. Підвальна, Ю. В.  Просвітницька діяльність та педагогічні погляди 

Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902) [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.01 / Підвальна Юлія Василівна. – Умань, 2015. – 219, [5] 

с. 

Підвальна, Ю. В.  Просвітницька діяльність та педагогічні погляди 

Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902) [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / Підвальна Юлія Василівна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2015. – 

20, [1] с. – Бібліогр.: с. 15–17 (15 назв). 
У дисертації теоретично узагальнено і запропоновано новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що полягає у виявленні та розкритті напрямів 

просвітницької діяльності та педагогічних поглядів Олексія Олександровича 
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Андрієвського на тлі загальноісторичного розвитку української державності у другій 

половині ХІХ - на початку ХХ століття. 

З'ясовано провідні чинники формування світоглядних переконань і життєвих 

цінностей ученого (родинні відносини, культурно-освітні, науково-педагогічні), що 

дало змогу відтворити його життєвий і творчий шлях та умовно визначити три 

етапи освітньо-педагогічної діяльності: (1866-1879) - формування особистості  

О. Андрієвського як педагога та просвітника; (1879-1881) - інтенсивна науково-

дослідницька робота в умовах заслання; (1881-1902) - етап активної педагогічної 

роботи. Проаналізовано педагогічну діяльність та загальнопедагогічні погляди  

О. Андрієвського в контексті розвитку епохи та окремих аспектів його 

просвітницької і громадсько-культурної діяльності. 

 

550. Підгаєцька, А. В.  Студентське самоврядування в університетах Канади [Текст] : 

дис. ... доктора філософії : 011 : захищена 26.08.20 / Підгаєцька Анна Віталіївна. – 

Умань, 2020. – 342 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 245–288. 

У дисертації вперше запропоновано періодизацію розвитку студентського 

самоврядування в Канаді у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; 

охарактеризовано нормативно-правове забезпечення, функції, напрями 

функціонування студентського самоврядування в Канаді; розкрито роль 

студентського самоврядування у партнерстві університету та громади; на основні 

анкетування проведено порівняльний аналіз громадської активності студентів та 

залучення студентського самоврядування до управління ЗВО в університетах Канади 

й України; укладено рекомендації щодо використання в Україні канадського досвіду 

організації студентського самоврядування; обґрунтовано визначення універсальних та 

специфічних понять дисертаційної роботи; проаналізовано джерельну базу 

дослідження про стан розробленості проблеми. Уведено до наукового обігу маловідомі 

та невідомі документи, що дають можливість розширити знання про функціонування 

студентського самоврядування в Канаді. За допомогою використання 

ретроспективного методу та методу періодизації досліджено історичні події, що 

визначили особливості становлення і розвитку студентського самоврядування в 

університетах Канади, при цьому виділено найхарактерніші риси й тенденції для 

кожного періоду розвитку та визначено його закономірності. Встановлено, що, 

починаючи з середини ХХ століття, можна виокремити чотири періоди становлення і 

розвитку студентського самоврядування в університетах Канади: прагматичний 

(1946–1955 рр.), для якого характерна спрямованість студентського руху на 

задоволення потреб та інтересів студентства у соціальний спосіб; автономний 

(1955–1981 рр.), якому притаманна спрямованість на автономність студентського 

самоврядування в окремих студентських провінціях, нарощення впливу студентських 

організацій на управління університетом та антивоєнний рух; об’єднувальний (1981– 

1995 рр.), якому властива орієнтованість на об’єднання розрізнених студентських 

організацій у Федерації канадських студентів; цілісний (1995 – дотепер), специфіка 

якого зумовлена скоординованістю діяльності, тісною співпрацею студентських 

організацій та розширенням спектру напрямів їхньої діяльності. Зазначено, що у 

канадських університетах функціонують міжнародні, національні та університетські 

студентські організації. На основі структурнофункціонального аналізу 

охарактеризовано студентські організації університетів Канади, їхні види, функції і 

напрями роботи.  

Виявлено, що міжнародні студентські організації переважно спрямовані на цілі 

глобального розвитку, а саме: скорочення нерівності, подолання бідності, голоду, 

зміцнення здоров’я, здобуття гідної праці та економічне зростання, мир та 

справедливість. На основі аналізу студентських організацій п’яти університетів з 

різних регіонів Канади виокремлено такі напрями їх діяльності: академічно-

професійний, етнокультурний, самоврядний, спортивно-розважальний, культурно-
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розважальний, оздоровчо-інформативний, релігійний, волонтерський, суспільно-

політичний і екологічний.  

Встановлено, що, незважаючи на те, що інтереси студентів варіюються залежно 

від регіону, найбільшу перевагу студенти надають об’єднанням академічно-

професійного спрямування. Відмінним є ставлення студентів Університету Квебеку, 

які надають значної ваги організаціям етнокультурного спрямування. Визначено 

основні функції студентського самоврядування в університетах Канади, серед яких: 

репрезентаційна, економічна, суспільно-політична, соціалізаційна, партнерська, 

комунікативна, волонтерська, академічна, організаційна, розважальна і правозахисна. 

 

551. Підлипняк, І. Ю.  Підготовка майбутніх вихователів до формування 

математичної компетенції дошкільників у різновікових групах [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Підлипняк Ірина Юріївна. – Умань, 

2014. – 240 с. 

Підлипняк, І. Ю.  Підготовка майбутніх вихователів до формування 

математичної компетенції дошкільників у різновікових групах [Текст] : 

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

"Теорія і методика професійної освіти" / Підлипняк Ірина Юріївна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2014. – 

22, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 17–19 (15 назв). 
У ході дослідження здійснено теоретичне обґрунтування і запропоновано нове 

вирішення актуального завдання, що полягає у визначенні та експериментальній 

перевірці педагогічних умов професійної підготовки майбутніх вихователів до 

формування математичної компетенції дошкільників у різновікових групах у межах 

експериментальної моделі цього процесу, яка охоплює: методологічні підходи 

(особистісно-діяльнісний, ресурсний та інтеграційний) до педагогічної діяльності 

студентів, принципи (свідомості й активності в навчанні, системності 

навчальнопізнавальної діяльності, послідовності і наступності, динамічності і 

поліфункціональності), етапи (інформаційно-методичний, мотиваційний і практично-

діяльнісний), зміст, форми та методи; критерії (когнітивний, мотиваційний, 

операційний), показники та рівні (високий, середній, низький) підготовленості 

майбутніх вихователів до формування математичної компетенції дітей-дошкільників 

у різновікових групах. 

 

552. Підлісний, Є. В.  Формування правової культури майбутніх бакалаврів 

з економіки у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 : захищена 22.05.19 / Підлісний Євген Васильович. – Умань, 

2019. – 336 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 232–260 та в тексті. 

Підлісний, Є. В.  Формування правової культури майбутніх бакалаврів з 

економіки у процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

професійної освіти" / Підлісний Євген Васильович ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – 22 с. : 

табл., рис. – Бібліогр.: с. 18–20 (19 назв). 
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв’язання 

проблеми формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у процесі 

фахової підготовки, що дозволило обґрунтувати модель забезпечення цього процесу, 

визначити та експериментально перевірити відповідні педагогічні умови. Доведено 

актуальність теми, проаналізовано стан її розробки у психологопедагогічній, 

юридичній, філософській та іншій літературі.  
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Уточнено сутність понять: «правова культура майбутніх бакалаврів з економіки», 

«формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки». Уточнено 

критерії сформованості правової культури студентів та окреслено показники цих 

параметрів: мотиваційно-ціннісний, когнітивно інформаційний, діяльнісно-

поведінковий. На основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано рівні 

сформованості правової культури майбутніх бакалаврів з економіки: високий, 

середній та низький.  

  

553. Піонтковська, Т. О.  Лінгвопоетичні формули як вираження зв'язку 

мови "Cлова о полку Ігоревім" і мови української народної творчості 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук : 

[спец.] 10.02.01 "Українська мова" / Піонтковська Тетяна Олександрівна ; 

Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 

17, [1] с. – Бібліогр.: с. 12–14 (19 назв). 
У дисертації здійснено комплексне дослідження лінгвопоетичних формул давньої 

пам’ятки „Слова о полку Ігоревім” та усної народної творчості. Предметом аналізу є 

поетичні сталі сполучення слів „Слова о полку Ігоревім” і дум, билин Київської Русі, 

календарно-обрядових пісень. В основу характеристики фактичного формульного 

матеріалу покладено частотність вживання поетичної формули у різних фольклорних 

текстах і „Слові о полку Ігоревім”, сталість створеного нею образу, смислових та 

емоційних відтінків. Описано історію вивчення формул „Слова о полку Ігоревім” і 

фольклору, схарактеризовано різні підходи до термінологічного визначення мовної 

формули. Проаналізовано статус, функції та загальні особливості стійких 

конструкцій поетичного тексту. Виявлено сутнісні особливості формул давньої 

пам’ятки „Слова о полку Ігоревім” і різних жанрів фольклору (дум, билин, календарно-

обрядових пісень). Здійснено порівняння поетичних формул „Слова о полку Ігоревім” і 

різних жанрів усної народної творчості, установлено спільні та відмінні риси в 

уживанні подібних сталих сполучень слів. Укладено перелік лінгвопоетичних формул 

СОПІ та словник паралельних формул „Слова ” і поетичного фольклору. 

 

554. Пічкур, М. О.  Формування професійної культури майбутнього 

вчителя образотврчого мистецтва (на матеріалі композиції) [Текст] : 

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

"Теорія і методика професійної освіти" / Пічкур Микола Олександрович ; 

Ін-т педагогіки і психології професійної освіти Академії пед. наук 

України. – Київ, 2000. – 20, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: 17 (7 назв). 
На захист винесено структуру професійної культури вчителя образотворчого 

мистецтва та педагогічні умови її формування у студентів у процесі вивчення курсу 

композиції. 

У дослідженні розроблено концепцію формування культури вчителя на основі 

композиційної діяльності; визначено провідні принципи категорії композиції; виявлено 

трикомпонентну структуру професійної культури вчителя образотворчого 

мистецтва; установлено критерії та рівні сформованості професійної культури 

студентів майбутніх учителів початкових класів із додатковою спеціальністю 

“Образотворче мистецтво”; змодельовано й апробовано зміст, форми і методи 

розвитку здатності студентів до композиції; показано залежність формування 

професійної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва від 

композиційної підготовки у вищому закладі освіти. 
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555. Плахотнюк, О. Л.  Концепції виховання в системі шкільної освіти 

США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.07 / Плахотнюк Олена 

Леонідівна. – Умань, 2011. – 293, [3] c. 

Плахотнюк, О. Л.  Концепції виховання в системі шкільної освіти США 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. Л. Плахотнюк. – Умань, 

2011. – 20, [1] c. 
У дисертації теоретично обґрунтовано та проведено компаративний аналіз 

концепцій виховання в системі шкільної освіти США (гуманістичного виховання, 

виховання характеру, громадянського виховання). Визначено ключові поняття 

дослідженя: "концепція виховання" та "концепція виховання в системі шкільної освіти 

США". Розкрито сутність понять "виховання", "концепція", "система шкільної освіти 

США". Висвітлено філософсько-педагогічні засади американських концепцій 

виховання. Розроблено практичні рекомендації з упровадження провідних ідей 

американських концепцій виховання в систему шкільної освіти України на 

законодавчому, теоретико-педагогічному, організаційно-методичному, організаційно-

адміністративному та практичному рівнях. 

 

556. Побірченко, О. М.  Підготовка майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах сільської початкової школи [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.04 / Побірченко Олена Михайлівна. – Умань, 2011. – 251, [3] с. 

Побірченко, О. М.  Підготовка майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах сільської початкової школи [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / Побірченко Олена Михайлівна ; Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – 20 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: 15–17 (21 назва). 
У дисертації здійснено науково-теоретичне узагальнення досліджуваної проблеми, 

представлене у вигляді обґрунтування та експерементальної перевірки педагогічних 

умов підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської 

початкової школи: стимулювання у майбутніх учителів емоційно-ціннісного 

особистісного становлення до професійної діяльності в умовах початкової сільської 

школи; активація навчально-методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи; вдосконалення технологічних аспектів оволодіння практичними уміннями і 

навичками організації навчально-виховного процесу в сільській початковій школі; 

формування професійних особистісних якостей для успішної діяльності в умовах 

сільської початкової школи. 

Розроблено модель підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в 

умовах сільської початкової школи, яка розкриває структуру підготовки, відображає 

зв'язки між її компонентами. Визначено структурні компоненти, критерії та 

показники, які стали вихідним для встановлення рівнів готовності майбутніх учителів 

до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи. 

 

557. Погрібна, Л. В.  Моральне виховання в сім'ї молодших школярів з 

нейротичними ускладненнями розвитку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук. : 

13.00.07 / Погрібна Леся Василівна. – Кіровоград, 2011. – 247, [11] с. 

Погрібна, Л. В.  Моральне виховання в сім'ї молодших школярів з 

нейротичними ускладненнями розвитку [Текст] : автреф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Л. В. Погрібна. – Умань, 2011. – 20, [1] с. 
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У дисертаційній роботі досліджувалася проблема морального виховання в сім'ї 

молодших школярів з нейротичними ускладненнями розвитку. Розкрито психолого-

педагогічні підходи до проблеми сімейного виховання дітей; уточнено зміст поняття 

нейротизму як ускладнення розвитку дитини, визначено сутність феномена "моральне 

виховання дітей з нейротичними ускладненнями розвитку", критерії, показники, рівні 

моральної вихованості молодших школярів з нейротичними ускладненнями розвитку. 

Визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні 

умови морального виховання в сім'ї молодших школярів з нейротичними ускладненнями 

розвитку (підвищення компетентності учителів початкових класів щодо співпраці з 

батьками учнів з нейротичними ускладненнями розвитку в процесі морального 

виховання; розробка й запровадження педагогічної просвіти батьків учнів з 

нейротичними ускладненнями розвитку щодо морального виховання в сім'ї; урахування 

в корекційно-педагогічній роботі особливостей розвитку дітей з нейротичними 

ускладненнями розвитку. 

 

558. Полєвіков, І. О.  Педагогічні умови реалізації особистісно 

орієнтованого виховання учнів музичної школи [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 / Полєвіков Ігор Олексійович. – Херсон, 2013. – 257, [6] с. 

Полєвіков, І. О.  Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого 

виховання учнів музичної школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / І. 

О. Полєвіков. – Умань, 2013. – 20 с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід до 

вирішення важливого й актуального завдання, що виявляється у вигляді обґрунтування 

та експериментальної перевірки педагогічних умов реалізації особистісно 

орієнтованого виховання учнів музичної школи: підготовка педагога до реалізації 

особистісно орієнтованого виховання: управління навчально-виховним процесом 

реалізації особистісно орієнтованого виховання; створення особистісно 

орієнтованого виховуючого середовища. 

Визначено й охарактеризовано сутність поняття "суб'єктність учня музичної 

школи". Уточнено сутність виховної роботи в музичній школі в особистісному вимірі; 

сутність понять "особистісно орієнтоване виховання у музичній школі" та 

"особистісно орієнтоване виховуюче середовище музичної школи"; критерії, показники 

та рівні розвитку суб'єктності учнів музичної школи. 

Подальшого розвитку набули педагогічні аспекти співпраці учасників навчально-

виховного процесу музичної школи на позиціях суб'єкт-суб'єктної взаємодії, форми й 

методи особистісно орієнтованого виховання з урахуванням специфіки виховного 

процесу музичної школи. 

 

559. Полєхіна, В. М.  Інтегративний підхід у підготовці майбутніх 

соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / Полєхіна Вікторія Миколаївна. – Умань, 2012. – 

228, [3] c. 

Полєхіна, В. М.  Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних 

педагогів засобами педагогічного краєзнавства [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / Полєхіна Вікторія Миколаївна ; МОНмолодьспорту 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2012. – 

20, [1] c. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 15–17 [17 назв]. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що полягає в обґрунтуванні та експериментальній 
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перевірці педагогічних умов застосування інтегративного підходу у підготовці 

майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства: удосконалення 

теоретичної та практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів шляхом 

інтеграції педагогічного краєзнавства у дисципліни циклу професійно орієнтованої 

підготовки та належне теоретичне і навчально-методичне забезпечення цих 

дисциплін; формування стійкої мотивації та емоційно-ціннісного особистісного 

ставлення майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності та педагогічного 

краєзнавства; формування у майбутніх соціальних педагогів педагогічних навичок 

пізнавальної та краєзнавчо-пошукової діяльності. 

Розроблено навчально-методичне забезпечення інтегративного підходу у 

підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства у 

дисциплінах професійно орієнтованого циклу. 

 

560. Поліщук, О. А.  Формування правової компетентності майбутніх 

менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у вищих аграрних 

навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / О. 

А. Поліщук. – Умань, 2016. – 20, [1] с. 
У дисертації на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито зміст і 

сутність ключових понять дослідження: "правова компетентність", "формування 

правової компетентності майбутніх менеджерів". 

Теоретично обґрунтовано та апробовано модель формування правової 

компетентності менеджерів зовнішньоекономічної діяльності, яка охоплювала такі  

блоки: методологічно-цільовий, змістово-процесуальний та оцінно-результативний; 

визначено та експериментально перевірено педагогічні умови формування правової 

компетентності менеджерів у навчально-виховному процесі вищих аграрних 

навчальних закладів (організація освітнього середовища аграрного університету у 

напрямі становлення правової особистості майбутнього менеджера; оволодіння 

майбутніми менеджерами зовнішньоекономічної діяльності системою правових 

компетенцій; активація діяльності сфери правової компетентності студентів на 

основі узгодженого поєднання організаційних форм та активних методів навчально-

виховного процесу). 

 

561. Поліщук, Т. В.  Дослідження процесів міжфазного передруйнування у 

кутовій точці межі поділу середовищ [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фізико-математичних наук : [cпец.] 01.02.04 "Механіка 

деформівного твердого тіла" / МОН України, Дніпропетровський 

національний ун-т імені Олеся Гончара ; Поліщук Тетяна Вікторівна. – 

Дніпропетровськ, 2015. – 19 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв). 
У дисертації визначено міжфазні зони передруйнування в кутовій точці межі 

поділу ізотропних середовищ у випадках пружнопластичного і крихкого з'єднуючих 

матеріалів. З цією метою здійснено перехід від задач про зони передруйнування до 

плоских статичних симетричних задач теорії пружності для кусково-однорідної 

ізотропної площини з межею поділу середовищ у формі сторін кута, яка містить лінії 

розриву дотичного або нормального переміщення скінченної довжини, що виходить з 

кутової точки та розташовані на даній межі. На нескінченності формулюється 

умова, яка дозволяє врахувати вплив зовнішнього поля. Для побудови точних розв'язків 

задач використано метод Вінера-Хопфа у поєднанні з апаратом інтегрального 

перетворення Мелліна. На основі даних розв'язків виведено формули для визначення 

довжин зон передруйнування та досліджено поведінку напружень біля кутової точки. 

Установлено характер зміни рівня концентрації напружень біля кутової точки у 

залежності від кута і пружних сталих. У випадку, коли частини кусково-однорідного 



257 
 

пружнопластичного тіла жорстко зчеплені, вивчено питання про можливість 

розвитку початкової пластичної зони передруйнування уздовж негладкої межі поділу 

середовищ. Показано, що відповідна область значень кута існує. 

 

562. Половка, С. Г.  Зв'язок сучасних морфоструктур (сучасного рельєфу) 

дна Північно-західного шельфу Чорного моря з глибинними структурами 

тектоносфери [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геологічних наук. : [спец.] 04.00.10 "Геологія океанів і морів" / Половка 

Сергій Григорович ; НАН України, Відділення морської геології та 

осадочного рудоутворення Нац. науково-природничого музею. – Київ,  

1999. – 16, [1] c. : рис. – Бібліогр.: с. 12–13 (5 назв). 
У дисертації розкрито теоретичні і практичні розробки, які підтверджують ідею 

успадкування глибинної тектоносфери сучасним рельєфом дна. Встановлено, що 

підйом магнітної речовини по глибинних розломах призводить до зміни рельєфу 

поверхні мантії, а вона в свою чергу через "базальтовий" і "гранітний" шари впливає 

на рельєф поверхні осадочного чохла. 

Поглиблені уявлення про те, що більшість складчатих сируктур є успадкованими і 

тектонічно активними у даний час. Утворення нафтових структур тісно пов'язано із 

розміщенням глибинних розломів як широтного, так і меридианального напрямків, 

тектонно-магматичними осередками і вулканізмом. 

Западина північно-західного шельфу Чорного моря у субширотному напрямку 

утворилася внаслідок занурення по скидах, а в меридиональному - як грабенсинкліналь. 

Запропонована робота є першою в Україні спробою встановити наявність зв'язку 

між глибинними тектонно-магматичними структурами та сучасними формами 

рельєфу. Одержала подальший розвиток ідея зв'язку орогідрографічної сітки з 

підводними каньонами та палеодолинами, їх залежність від неотектонічних рухів і 

проявів глибинної тектонічної активності. 

 

563. Полупаненко, О. Г.  Професійна підготовка майбутніх учителів хімії з 

використанням комп'ютерних технологій [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / О. Г. Полупаненко. – Луганськ, 2012. – 20, [1] с. 
Дисертацію присвячено проблемі професійної підготовки майбутніх учителів хімії із 

використанням комп'терних технологій. 

Розкрито стан досліджуваної проблеми та визначено основні напрямки 

удосконалення професійної підготовки вчителів, зокрема вчителів-хіміків, в умовах 

технологізації й інформатизації вищої освіти; охарактеризовано сутність, принципи 

та педагогічні можливості комп'ютерних технологій як засобу професійної 

підготовки майбутніх учителів хімії; здійснено аналіз реальної практики застосування 

комп'ютерних технологій у процесі професійної підготовки зазначеної категорії 

фахівців на основі розроблених критеріїв та показників; обґрунтовано, змістовно 

розроблено та апробовано педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 

учителів хімії з використанням комп'ютерних технологій у процесі вивчення фахових 

дисциплін; здійснено експериментальну перевірку ефективності визначених 

педагогічних умов професійної підготовки майбутніх учителів хімії на основі 

використання комп'ютерних технологій. 

 

564. Попадич, О. О.  Педагогічні умови правового виховання майбутніх 

фахівців комп'ютерної галузі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Попадич Олена Олександрівна. – Умань, 2014. – 283, [8] с. 
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Попадич, О. О.  Педагогічні умови правового виховання майбутніх 

фахівців комп'ютерної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. 

О. Попадич. – Умань, 2013. – 20, [1] с. 
У процесі дослідження обґрунтовано педагогічні умови правового виховання 

майбутніх фахівців комп'ютерної галузі в навчально-виховному процесі вищого 

навчального закладу (розробка змісту правового виховання майбутніх фахівців 

комп'ютерної галузі на основі професійно-спрямованої правової підготовки; 

формування ціннісно-правових орієнтацій майбутніх фахівців комп'ютерної 

галузі;збагачення практичного досвіду та розвиток правових умінь як передумови 

правової поведінки майбутніх фахівців комп'ютерної галузі). Визначено й 

охарактеризовано поняття "правове виховання майбутніх фахівців комп'ютерної 

галузі". Визначено структуру правової вихованості майбутніх фахівців комп'ютерної 

галузі та уточнено її компоненти (професійно-правова обізнаність, професійно-

правова розвиненість та готовність до правомірної професійної діяльності у 

комп'ютерній галузі). Уточнено критерії (когнітивно-інформаційний, ціннісно-

орієнтаційний та професійно-поведінковий), показники та рівні правової вихованості 

майбутніх фахівців комп'ютерної галузі; комплекс підходів до правового виховання 

майбутніх фахівців.  

Розроблено функціональну модель правового виховання майбутніх фахівців 

комп'ютерної галузі та експериментально перевірено її ефективність на практиці. 

Оновлено зміст, форми, методи та принципи правового виховання майбутніх фахівців 

комп'ютерної галузі. 

 

565. Постильна, О. О.  Формування моральних цінностей студентів 

педагогічних університетів засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Постильна Олена 

Олексіївна. – Мелітополь, 2016. – 223, [49] с. 

Постильна, О. О.  Формування моральних цінностей студентів 

педагогічних університетів засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. О. Постильна. – 

Умань, 2015. – 20 с. 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запроваджено новий підхід до розв'язання актуального завдання, що полягає у 

теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов 

формування моральних цінностей студентів педагогічних університетів засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

На основі аналізу філософських, соціологічних та психолого-педагогічних джерел 

з'ясовано стан досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та виховній практиці. 

Уточнено зміст ключових понять: "цінність", "мораль", "моральні цінності", 

"формування моральних цінностей студентів педагогічних університетів". З'ясовано 

та схарактеризовано педагогічні підходи у формуванні моральних цінностей 

студентів. Визначено критерії, показники та рівні сформованості моральних 

цінностей у студентів педагогічних університетів. Теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічні умови формування моральних цінностей 

студентів педагогічних університетів засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

 

566. Постоленко, І. С.  Організація педагогічного процесу в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії [Текст] : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / Постоленко Ірина Сергіївна ; Київський 

ун-т імені Бориса Грінченка. – Київ, 2012. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–17 

(19 назв). 
У дисертації в порівняльно-педагогічному аспекті досліджено проблеми організації 

педагогічного процесу у середніх загальноосвітніх навчальних закладах Великої 

Британії. Шляхи становлення та соціально-педагогічні особливості розвитку 

шкільного педагогічного процесу в Сполученому Королівстві проаналізовано в 

контексті світових та європейських освітніх тенденцій. 

Педагогічний процес у середніх загальноосвітніх навчальних закладах Великої 

Британії досліджено у єдності його тенденцій, цілей, принципів, змісту, форм і 

методів його реалізації. Здійснено порівняльний аналіз організації шкільного 

педагогічного процесу в Україні та Великій Британії. Надані рекомендації щодо 

використання позитивного досвіду британських педагогів з метою вдосконалення 

педагогічного процесу в українських школах. 

 

567. Прашко, О. В.  Розвиток соціальної компетентності підлітків засобами 

проектування навчально-виховного процесу [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 / Прашко Олена Володимирівна. – Київ, 2016. – 280, [7] с. 

Прашко, О. В.  Розвиток соціальної компетентності підлітків засобами 

проектування навчально-виховного процесу [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / О. В. Прашко. – Умань, 2016. – 20, [1] с. 
У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми розвитку соціальної 

компетентності підлітків засобами проектування навчально-виховного процесу. 

З’ясовано сутність і структуру соціальної компетентності підлітків. Уточнено 

зміст ключових понять дослідження. Охарактеризовано особливості розвитку 

соціальної компетентності підлітків засобами проектування навчально-виховного 

процесу. Визначено компоненти (аксіологічний, когнітивний, емоційно-вольовий та 

поведінковий); критерії (цінність взаємодії, переважання духовних цінностей, 

обізнаність та усвідомленість, позитивне ставлення та впевненість), показники та 

рівні (високий, середній, низький) розвитку соціальної компетентності підлітків. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

розвитку соціальної компетентності (запровадження проектування у навчально-

виховному процесі загальноосвітнього закладу освіти та формування проектного 

мислення педагогів з метою розвитку соціальної компетентності підлітків; 

розроблення змістовного та організаційно-методичного забезпечення розвитку 

соціальної компетентності підлітків засобами проектування; організація 

індивідуальних, групових і колективних форм соціально-комунікативної діяльності 

підлітків з урахуванням результатів психолого-педагогічної діагностики). 

 

568. Прищепа, С. М.  Формування особистісної активності підлітків у 

процесі спеціально спроектованої виховної діяльності класного керівника 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Прищепа Світлана 

Михайлівна. – Умань, 2014. – 255, [20] с. 

Прищепа, С. М.  Формування особистісної активності підлітків у процесі 

спеціально спроектованої виховної діяльності класного керівника [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Прищепа Світлана Михайлівна ; МОН 
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України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2014. – 

20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв). 
Дисертаційна робота присвячена проблемі формування особистісної активності 

підлітків у процесі спеціально спроектованої виховної діяльності класного керівника. 

Вивчено стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці, 

окреслено мету, принципи, особливості та структуру проектування виховної 

діяльності класного керівника. Визначено критерії, показники та охарактеризовано 

рівні сформованості особистісної активності підлітків. Обґрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічні умови формування особистісної активності 

підлітків у процесі спеціально спроектованої виховної діяльності класного керівника: 

застосування у виховній діяльності класного керівника проектування як особистісно-

розвивальної технології; орієнтація життєдіяльності учнівського колективу на 

формування всіх сфер особистісної активності підлітків, врахування результатів 

психолого-педагогічної діагностики та використання індивідуальних і групових форм 

виховної роботи; стимулювання особистісної активності вихованців і їхньої 

готовності до саморозвитку поза межами школи. Розроблено модель формування 

особистісної активності підлітків у процесі спеціально спроектованої виховної 

діяльності класного керівника та представлено результати дослідно-

експериментальної роботи. 

 

569. Продан, І. М.  Історична белетристика Андрія Чайковського в 

контексті української історичної прози першої третини ХХ століття 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.01.03 "Література народів СРСР (українська література)" / Продан Іван 

Миколайович ; Київський ДПІ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1991. – 

23, [2] с. – Бібліогр.: с. 24 (5 назв) та в підрядкових примітках. – Екслібрис: 

штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації аналізуються твори А. Чайковського в контексті української, 

російської, польської і інших літератур першої третини ХХ ст. В дослідженні 

використовуються рукописні матеріали, неопубліковані твори, епістолярна спадщина, 

що знаходяться в рукописних відділах інституту літератури АН УРСР ім. Т. Г. 

Шевченка, Центральної наукової бібліотеки АН УРСР ім. Вернадського, Львівської 

наукової бібліотеки АН УРСР ім. В. Стефаника, Центрального державного 

історичного архіву УРСР в м. Львові. 

У роботі висвітлені традиції і новаторство Чайковського в художньому 

відображенні боротьби українського народу проти іноземних загарбників наприкінці 

ХVI - першій половині XVII ст.; з'ясовано місце історичної прози Чайковського, 

зокрема романів "Сагайдачний", "Олексій Корнієнко" та повісті "Полковник Михайло 

Кричевський" в спадщині балетриста; розкрито полемічну спрямованість творчості 

українського прозаїка, спрямовану проти шовіністичних концепцій польської 

балетристики; Визначено місце і значення історичної спадщини Чайковського в 

літературному процесі першої третини ХХ сторіччя. 

 

570. Процько, Є. С.  Професійна підготовка вчителів англійської мови в 

Бельгії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 24.03.16. 

/ Процько Євгенія Сергіївна. – Умань, 2016. – 247, [4] с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 175–205. 

Процько, Є. С.  Професійна підготовка вчителів англійської мови в 

Бельгії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Процько Євгенія 
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Сергіївна ; МОН України, Кіровоградський держ. пед. ун-т імені В. 

Винниченка. – Кіровоград, 2016. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 15–17 (17 назв). 
У роботі досліджено проблему професійної підготовки вчителів англійської мови в 

Бельгії. Аналіз психолого-педагогічної та фахової літератури засвідчив відсутність 

спеціальних досліджень окресленої проблеми. Уточнено сутність ключового поняття 

дослідження - "професійна підготовка вчителя англійської мови в Бельгії". 

Теоретично обґрунтовано та інтерпретовано педагогічні умови професійної 

підготовки вчителів англійської мови в Бельгії. 

Встановлено, що у сфері стандартів та вимог у підготовці вчителів англійської 

мови в Бельгії країна не має чітких формальних визначень. ВНЗ у процесі педагогічної 

підготовки переважно слідують Загальноєвропейським мовним рекомендаціям (2001). 

Проаналізовано методи і форми організації навчальної діяльності, які 

використовуються у процесі підготовки вчителя англійської мови в Бельгії, та 

підкреслено важливість взяття до уваги місця знаходження школи, оскільки 

розповсюдження англомовного телебачення, преси та пісень мають значний вплив на 

формування та розвиток навичок читання, граматики та аудіювання. 

 

571. П'ясецька, Н. А.  Формування валеологічної культури майбутніх 

учителів у вищих закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / П'ясецька Наталія Анатоліївна ; Київський 

нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 19 c. : табл., схеми. – 

Бібліогр.: с. 16 [8 назв]. 
У дисертації досліджено проблему формування валеологічної культури майбутніх 

вчителів у вищих закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації, обґрунтовано систему знань і 

переконань, що характеризують соціальну значущість феномена валеологічної 

культури майбутнього вчителя у структурі його професійної підготовки і 

мотиваційно-ціннісного ставлення до використання їх у творчій валеологічній 

діяльності в шкільному соціумі. Висунуто сукупність положень, що складають 

методологічну основу формування валеологічної культури майбутнього вчителя як 

соціального явища, елемента культури суспільства. Запропоновано структурно-

функціональну модель валеологічної культури особистості вчителя, в якій виділені 

структурні і функціональні компоненти: аксіологічний, технологічний, індивідуально-

творчий. 

 

572. Радзівіл, Т. А.  Підготовка студентів педагогічного коледжу до 

навчання музики молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Радзівіл Тетяна Анатоліївна. – Умань, 2015. – 274, [7] с. 

Радзівіл, Т. А.  Підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання 

музики молодших школярів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної 

освіти" / Радзівіл Тетяна Анатоліївна. – Умань, 2015. – 20, [1] с. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (18 назв). 
У дисертації досліджено проблему підготовки студентів педагогічного коледжу 

до навчання музики молодших школярів. Доведено актуальність теми, проаналізовано 

зміст і стан підготовки студентів педагогічного коледжу до навчання музики 

молодших школярів і з’ясовано особливості цього процесу. Виокремлено компоненти 

підготовки студентів: організація самостійної роботи, підготовка до самонавчання 

та самовиховання, виховання у художньому колективі. Науково обґрунтовано 

педагогічні умови підготовки студентів педагогічного коледжу до навчання музики 

молодших школярів: застосування індивідуального підходу, застосування 
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інноваційного підходу, стимулювання активності й самостійності. Визначено та 

конкретизовано критерії (мотиваційний, теоретичний, практичний), показники та 

схарактеризовано рівні (високий, достатній, середній, початковий) готовності 

студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів. Розроблено 

й експериментально перевірено ефективність моделі підготовки студентів 

педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів. 

 

573. Радул, С. Г.  Формування міжкультурної компетентності майбутнього 

вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / Радул Сергій Григорович. – Кіровоград, 2014. – 

252, [3] с. 

Радул, С. Г.  Формування міжкультурної компетентності майбутнього 

вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика професійної освіти" / С. Г. Радул. – Умань, 2014. – 

20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого та актуального завдання, що полягає у визначенні та експериментальній 

перевірці педагогічних умов формування міжкультурної компетентності 

майбутнього вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки: 

культурологічне спрямування професійної підготовки; активізація міжособистісної 

комунікації; міжкультурне спрямування науково-дослідної діяльності майбутнього 

вчителя іноземної мови. 

У дослідженні міжкультурна компетентність майбутнього вчителя іноземної 

мови інтерпретується як інтегративна характеристика особистості, що уособлює 

сукупність професійно важливих знань, умінь та навичок, систему мотивів і ціннісних 

орієнтацій, необхідних для розв'язання завдань професійної й міжкультурної 

діяльності та забезпечення функціональної здатності до діяльності в ситуації 

міжкультурної взаємодії в стилі й толерантності. Визначено структурні компоненти 

(когнітивний, культурологічний, мотиваційний), критерії (культурно-мовленнєвий, 

соціокультурний, професійної спрямованості), показники та схарактеризовано рівні 

сформованості міжкультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови 

(початковий, низький, достатній, високий). 

 

574. Радченко, И. А.  Развитие системы профессионально-технического 

образования на Украине в конце ХIХ ст. [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степ. канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.01 "Теория и 

история педагогики" / Радченко И. А. ; МО РСФСР, Брянский ГПИ имени 

И. Г. Петровского. – Брянск, 1991. – 16 с. – Библиогр.: с. 16 (6 названий) и 

в подстроч. примеч. 
В диссертации проанализированы основные источники финансирования 

профессионально-технических училищ Украины конца ХІХст. Произведенный расчет 

показывает следующую картину распределения источников финансирования: 

средства государственного казначейства - 11,29%; средства городского управления - 

32,94%; средства земств - 24,25%; плата за обучение - 2,72%; средства за продажу 

изделий - 8,24%; проценты на пожертвование капиталы - 5,79%; средства различных 

источников - 14,73%. Как свидетельствуют приведенные расчетные данные, основное 

внимание финансированию профессионально-технического образования уделяли 

общественные и городские организации. Плата за обучение была незначительной по 

сравнению со средствами, которые зарабатывали учащиеся для училищ за продажу 

изделий. 
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575. Радчук, О. В.  Відображення поетичного світобачення Роберта Бернза 

в українських перекладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філологічних наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / О. В. 

Радчук. – Київ, 2012. – 20, [1] с. 
Дослідження присвячено особливостям тлумачення поезії Р. Бернза українськими 

перекладачами. Праця дає характеристику стану української перекладної та наукової 

бернзіани, висвітлює актуальні теоретичні проблеми перекладу, легенду про Р. Бернза 

як властивість знака, статус шотландської мови як чинника, що творить націю і 

стиль. Подається визначення суті явища інтерпретації через процедуру та 

міжсуб'єктність, вивчається проблема осягнення світу Р. Бернза шляхом перекладу, 

детальніше - з наголосом на розмаїтті контекстів оригіналу і перекладу. Творчу 

спадщину і поетику Р. Бернза потрактовано в аспекті перекладності, зокрема з 

погляду структурної концепції віршованого перекладу та інтерсеміотики. Окремий 

розділ зосереджує увагу на ролі творчого суб'єкта перекладу, методах відтворення  

Р. Бернза П. Грабовським, В. Мисиком та М. Лукашем, а також на взаємодії 

особистостей поета і перекладача. 

 

576. Ращинская, Г. Н.  Отглагольные имена существительные на -ння, -

ення (-іння), -ття в современном украинском языке [Текст] : автореф. дис. 

на соискание ученой степ. канд. филологических наук : спец. 661 "Языки 

народов СССР (украинский язык)" / Ращинская Г. Н. ; М-во высшего и 

среднего спец. образования, Львовский гос. ун-т имени И. Франко. – 

Львов, 1968. – 20, [1] c. – Библиогр.: с. 21(4 названия) и в подстрочных 

примечаниях. – Автореферат с дарственной надписью автора (3517/1). - 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко. 
Актуальность данного исследования обусловлена его связью с проблемами 

когнитивной лингвистики - современного научного направления, которое выявляет 

особенности соотношения единиц языкового и концептуального уровня, а также 

предполагает изучение единиц языка с точки зрения процессов категоризации и 

концептуализации действительности. 

Г. М. Ращинская, сравнивая русские украинские отглагольные имена, пишет, что 

украинские девербативы сохраняют видовые значения или оттенки совершенности и 

несовершенности, хотя и выражают их не так четко, как исходные глаголы. 

Особенно важно, что «между коррелятивными видовыми формами существительных 

на -ння, -ття нет лексико-семантических расхождений <…> разные значения, как 

правило, выражаются существительными разных словообразовательных структур». 

 

577. Ревнюк, Н. І.  Формування національної самосвідомості майбутніх 

учителів засобами педагогічного краєзнавства [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07 / Ревнюк Наталія Іванівна. – Умань, 2011. – 196, [3] с. 

Ревнюк, Н. І.  Формування національної самосвідомості майбутніх 

учителів засобами педагогічного краєзнавства [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. [13.00.07] "Теорія і методика 

виховання" / Ревнюк Наталія Іванівна ; Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань, 2011. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 

назв). 
У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми формування 

національної самосвідомості майбутніх учителів засобами педагогічного 
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краєзнавства. Розкрито структурні компоненти, показники і рівні сформованості 

національної самосвідомості майбутніх учителів.  

Теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування національної 

самосвідомості майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства 

(активізація наявних знань та уявлень студентів щодо формування національної 

самосвідомості у контексті вивчення педагогічного краєзнавства; актуалізація 

позитивної мотивації та особистісного спрямування студента до формування власної 

національної самосвідомості у процесі вивчення педагогічного краєзнавства; 

стимулювання у майбутніх учителів емоційно-ціннісного особистісного ставлення до 

педагогічного краєзнавства, пізнавальної та краєзнавчо-пошукової діяльності).  

Розроблено навчально-методичне забезпечення реалізації педагогічних умов 

формування національної самосвідомості майбутніх учителів засобами педагогічного 

краєзнавства. 

 

578. Резніченко, І. Г.  Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра 

Русова (1847-1915 рр.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 

/ Резніченко Ірина Геннадіївна. – Умань, 2015. – 302, [4] с. 

Резніченко, І. Г.  Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра 

Русова (1847-1915 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" 

/ І. Г. Резніченко. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у визначенні і розкритті змісту 

та спрямованості педагогічно-просвітницької діяльності Олександра Русова в 

контексті розвитку просвітницького руху та педагогічної думки в Україні у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст.  

На основі всебічного ґрунтовного опрацювання значного обсягу джерел, різного 

роду документів, матеріалів, епістолярної спадщини О. Русова, критичного аналізу 

історіографії проблеми визначено стан дослідженості теми та рівень її джерельного 

забезпечення; з’ясовано, що педагогічно-просвітницька діяльність О. Русова і нині 

залишається малодослідженою. З’ясовано і проаналізовано основні чинники, які 

сприяли формуванню особистості О. Русова та його педагогічних поглядів; 

обґрунтовано основні періоди освітньо-педагогічної діяльності ученого; розкрито 

його загальнопедагогічні погляди.  

У ході аналізу культурно-просвітницької діяльності О. Русова уточнено основні її 

напрями: етнографічно-культурницький, науково-статистичний, публіцистичний, 

журналістський, видавничий. 

 

579. Рискаль, Н. М.  Системні відношення слів категорії стану в сучасній 

російській мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.01 "Російська мова" / Рискаль Наталія Миколаївна ; 

Київський держ. пед. ін-т імені М .П. Драгоманов. – Київ, 1993. – 20 с. – 

Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. 

П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації виявлено основний системний склад та специфіку структури значень 

слів КС; визначено лексико-семантичні об'єднання слів КС, встановлено ієрархію 

даних об'єднань, їх типи, характер взаємодії; описано синонімічні та антонімічні 

відношення як базові для парадигматики слів КС; дано характеристику синтаксичних 

зв'язків слів КС, виявлено облігаторні та факультативні, типові та нетипові моделі 

сполучення; простежено взаємозалежність парадигматики та синтагматики 

досліджуваної групи слів. 



265 
 

580. Ріднева, Л. Ю.  Народна медична лексика російської мови в 

структурно-семантичному і функціональному аспектах (назви хвороб та 

хворобливих станів) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. 

філологічних наук : [спец.] 10.02.02 "Російська мова" / Ріднева Любов 

Юріївна ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 16, [1] с. – 

Бібліогр.: с. 14 (4 назви). – Екслібрис: штамп синього кольору власника 

особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Дисертацію присвячено дослідженню народних назв хвороб і хворобливих станів у 

російській мові, які розглянуто у семасіологічному, функціональному і дериваційному 

аспектах. Проаналізовано системні зв’язки зазначеної групи лексичних одиниць, 

розкрито особливості номінації народних медичних найменувань, з’ясовано вплив 

світоглядного чинника на принципи та засоби номінації, здійснено порівняльний аналіз 

народних медичних терміносистем близькоспоріднених мов. 

 

581. Рогальська, Н. В.  Розвиток надбань української народної 

етнопедагогіки та їх використання в сучасному дошкільному закладі 

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

13.00.01 "Теорія та історія педагогіки" / Рогальська Надія Василівна ; 

Київський держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1996. – 24 с. – 

Бібліогр.: с. 23 (5 назв). 
Ретроспективним аналізом дисертації висвітлюються надбання української 

дошкільної етнопедагогіки, які можуть бути використані в сучасній практиці 

дошкільного виховання: обґрунтовані педагогічні умови успішної реалізації 

національного виховання дітей в дошкільному закладі і формування народознавчих 

уявлень у старших дошкільників; представлені дані, що свідчать про ефективність 

застосування авторської експериментальної програми ознайомлення дітей з різними 

засобами народознавства. 

 

582. Рогова, П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ-20-

ті рр. ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. 

наук : [спец.] 07.00.08 "Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство" / Рогова Павла Іванівна ; НАН України, Нац. 

бібліотека України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2004. - 20 c. : іл., табл. 

- Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв).  
Дисертацію присвячено історії розвитку педагогічних бібліотек України упродовж 

другої половини XIX - 20-х рр. XX ст. Це перше наукове дослідження даної теми, яке 

об’єктивно розкриває історію розвитку та становлення педагогічних бібліотек у 

зазначених хронологічних рамках. У дисертації визначено й обґрунтовано основні 

етапи їхнього становлення та розвитку, охарактеризовано суспільне призначення, 

простежено еволюцію формування соціальних функцій та типологічних ознак. 

Особливу увагу приділено маловідомим фактам щодо започаткування вчительських 

та педагогічних бібліотек на українських етнічних землях у другій половині XIX ст., 

зокрема, у Харківському та Київському товариствах грамотності, при губернських 

земських управах; висвітлено діяльність Львівської педагогічно-наукової бібліотеки, а 

також розвиток інших педагогічних книгозбірень, зокрема, Педагогічного музею м. 

Києва у період Української революції та у 20-ті рр. XX ст.   

583. Роговець, О. В.  Громадянське виховання молодших школярів у 

взаємодії сім'ї і школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Роговець 

Олена Володимирівна. – Київ, 2013. – 246, [11] c. 
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Роговець, О. В.  Громадянське виховання молодших школярів у взаємодії 

сім'ї і школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. В. Роговець. – 

Умань, 2013. – 19 c. 
У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і практичне вирішення 

актуальної проблеми - громадянського виховання молодших школярів у взаємодії сім'ї і 

школи.  

Розкрито сутність понять "громадянське виховання" і "громадянськість", 

уточнено зміст громадянськості стосовно молодших школярів. Визначено структурні 

компоненти громадянськості, розроблено критерії і показники її вихованості, 

виявлено рівні вихованості громадянськості молодших школярів.  

Розроблено та апробовано педагогічні умови громадянського виховання молодших 

школярів у взаємодії сім'ї і школи, а саме: оптимізація взаємодії сім'ї і школи на 

засадах соціального партнерства як провідного чинника громадянського виховання 

молодших школярів; підготовка класних керівників початкової школи до 

громадянського виховання молодших школярів та взаємодії у цьому процесі з 

батьками; розроблення і запровадження змістового та методично-організаційного 

забезпечення громадянського виховання молодших школярів у взаємодії сім'ї і школи. 

 

584. Рогожа, М. Н.  Историография партийного руководства культурным 

строительством на Украине в условиях развитого социализма [Текст] : 

автореф. дис. на соискания ученой степени канд. исторических наук : 

[cпец.] 07.00.01 "История Коммунистической партии Советского Союза" 

/ Рогожа Мария Николаевна ; Киевский ордена Ленина и ордена 

Октябрьской революции гос. ун-т имени Т. Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 

10 с. : табл. – Библиогр.: в подстроч. примеч. 
В диссертации анализируются партийные документы и литература второй 

половины 60-х - начала 80-х годов. В этот период были приняты многочисленные 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, ЦК Компартии Украины и 

Совета Министров УССР, свидетельствующие о совершенствовании руководства 

культурным строительством на этапе развитого социализма и содействовавшие 

значительному расширению тематики исследований по проблеме. 

Важное значение для исследования избранной проблемы имеют труды  

Н. Н. Маслова в которых обоснованы методологические принципы 

историографических исследований, а также крупные историографические 

исследования В. И. Касьяненко - одного из первых историографов развитого 

социализма, раскрывшего основные направления развития теоретической мысли 

исследования проблем развитого социализма и обосновавшего назревшую 

необходимость монографического анализа этих направлений. 

 

585. Роєнко, С. О.  Розвиток шкільної приватної освіти в Україні (ХІХ-

початок ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія 

педагогіки" / Роєнко Світлана Олександрівна ; МОН України, 

Кіровоградський держ. пед. ун-т  імені Володимира Винниченка. – 

Кіровоград, 2014. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (24 назви). 
На основі аналізу історико-педагогічних досліджень, архівних, періодичних, 

законодавчих, довідкових та статистичних джерел розглянуто процес розвитку 

шкільної приватної освіти в Україні у контексті освітніх реформ ХІХ - початку ХХ 

ст. 
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У процесі історіографічного пошуку з'ясовано ступінь розробленості проблеми. 

Виявлено передумови зародження (суспільно-політичні, правові, культурні) шкільної 

приватної освіти. Визначено чинники формування загальної системи приватної освіти 

та особливості створення і функціонування приватних навчальних закладів у 

досліджуваний період. 

Обґрунтовано етапи розвитку шкільної приватної освіти в ХІХ - на початку ХХ 

ст.: перший (1802-1856 рр.) - етап становлення шкільної приватної освіти в рамках 

державної; другий (1857-1880 рр.) - етап підтримки, заохочення та прихильності до 

приватної освіти з боку держави; третій (1881-1900 рр.) - етап підтримки приватної 

освіти з одночасним посиленням контролю за її функціонуванням з боку держави за 

допомою законодавчих актів та контролюючих органів; четвертий (1900-1905 рр.) - 

конструктивно-деструктивний, що характеризується як період вивчення стану 

освітньої галузі та пошуку реформування шкільної освіти, зокрема приватної; п'ятий 

(1906-1917 рр.) - розвиток громадської ініціативи, що сприяло збільшенню кількості 

приватних закладів різних типів. 

 

586. Рожі, І. Г.  Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо-

туристської роботи на засадах компетентнісного підходу [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.04 : захищена 29.03.18 / Рожі 

Інна Георгіївна. – Умань, 2018. – 356 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 226–260 

та в тексті. 

Рожі, І. Г.  Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо-

туристської роботи на засадах компетентнісного підходу [Текст] : автореф. 

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

методика професійної освіти" / Рожі Інна Георгіївна ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 22, [1] с. : 

табл., рис. – Бібліогр.: с. 17–19 (21 назва). 
У дисертації відображено результати наукового пошуку з проблемами підготовки 

майбутніх учителів географії до краєзнавчо-туристської роботи на засадах 

компетентнісного підходу. 

Уперше обґрунтовано педагогічні умови (стимулювання позитивної мотивації до 

вивчення краєзнавчаго матеріалу у дисциплінах циклу загальної (фундаментальної) і 

професійної (науково-предметної) підготовки та дисциплін додаткової спеціалізації 

"Краєзнавчо-туристська робота"; набуття знань, умінь (компетенцій) здійснення 

краєзнавчо-туристської роботи через оптимізацію роботи студентських гуртків; 

активізація досвіду краєзнавчо-туристської роботи під час навчальних і педагогічних 

практик). 

Розроблено модель підготовки майбутніх учителів географії до краєзнавчо-

туристської роботи на засадах компетентнісного підходу, що складається з кількох 

блоків і їхніх частин: цільовий (мета, завдання), методологічно-структурний (підходи, 

принципи, суб'єктність взаємин учасників краєзнавчо-туристської роботи, складники 

краєзнавчої компетентності), змістово-процесуальний (етапи, зміст, форми, методи, 

технології), оцінно-результативний (рівні і відповідний результат). 

 

587. Роїк, Т. О.  Виховання культури родинних взаємин у молодших 

школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії ): 13.00.07 : 

захищена 27.06.19 / Роїк Тетяна Олександрівна. – Умань, 2019. – 289 с. : 

табл., рис. – Бібліогр.: с. 203–226 та в тексті. 

Роїк, Т. О.  Виховання культури родинних взаємин у молодших школярів 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 
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13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Роїк Тетяна Олександрівна ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 

2019. – 18 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 14–15 (10 назв). 
У дисертації досліджено проблему виховання культури родинних взаємин у 

молодших школярів. Здійснено аналіз стану дослідженості проблеми та уточнено 

сутність ключових понять. Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні 

вихованості культури родинних взаємин у молодших школярів. Розроблено модель 

виховання культури родинних взаємин у молодших школярів. 

Обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови виховання 

культури родинних взаємин у молодших школярів (усвідoмлeння учнями пoчaткoвoї 

шкoли нeoбхіднoсті в oвoлoдінні культурoю рoдинних взaємин; нaбуття мoлoдшими 

шкoлярaми дoсвіду культури рoдинних взaємин; зaбeзпeчeння співпрaці шкoли тa сім’ї 

у вихoвaнні культури рoдинних взaємин у мoлoдших шкoлярів). 

 

588. Рошко, С. М.  Формально-граматична та функціонально-семантична 

структура порівняльних синтаксем і підрядних речень у сучасній 

українській мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філ. 

наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова" / Світлана Михайлівна Рошко ; 

Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2001. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18–19 (11 

назв). – Екслібрис: печатка синього кольору власника особистої бібліотеки 

"Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Дисертацію присвячено дослідженню формально-граматичної та функціонально-

семантичної структури порівняльних синтаксем і підрядних речень. У роботі вперше 

в українському мовознавстві на широкому фактичному матеріалі здійснено повний, 

всебічний, системний опис порівнянь як членів речення і предикативних компонентів 

складних речень із урахуванням їх структурних та функціонально-синтаксичних і 

семантичних особливостей. Описано функціонально-семантичні типи порівнянь-

фразеологізмів. З точки зору діахронії з'ясовано взаємозв'зок порівняльних синтаксем і 

підрядних речень, описано дериваційні процеси в системі порівняльних одиниць 

сучасної української мови. У роботі здійснено статистичні спостереження над 

кількісним і якісним виявом модально-порівняльних часток, сполучників і сполучних слів 

у текстах художніх творів джерельної бази дисертації. 

 

589. Рябошапка, О. В.  Виховання у старших дошкільників поважного 

ставлення до людей похилого віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук 

(доктора філософії): 13.00.07 : захищена 27.06.19 / Рябошапка Ольга 

Володимирівна. – Умань, 2019. – 369 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 227–252 

та в тексті. 

Рябошапка, О. В.  Виховання у старших дошкільників поважного 

ставлення до людей похилого віку [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Рябошапка Ольга Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (16 

назв). 
Дисертацію присвячено актуальній проблемі виховання у старших дошкільників 

поважного ставлення до людей похилого віку в умовах взаємодії закладів дошкільної 

освіти та родини. Здійснено аналіз стану дослідження зазначеної проблеми у 

філософській, психолого-педагогічній вітчизняній та зарубіжній літературі та 

уточнено сутність понять: «виховання», «моральне виховання», «старший 

дошкільний вік», співвідношення понять «відносини», «взаємовідносини», «ставлення». 
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У руслі дослідження поняття «поважне ставлення до людей похилого віку» 

схарактеризовано як прояв пошани, визнання гідності, піклування про людей, які 

мають значний життєвий досвід. 

Розкрито психолого-педагогічні особливості старших дошкільників та 

особливості їх взаємодії з людьми похилого віку. Виокремлено критерії вихованості у 

старших дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку. Спроектовано та 

апробовано педагогічну модель виховання у старших дошкільників поважного 

ставлення до людей похилого віку; обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови її реалізації: удосконалення теоретико-методичної підготовки 

педагогів закладів дошкільної освіти до здійснення виховання у старших дошкільників 

поважного ставлення до людей похилого віку; взаємодія закладу дошкільної освіти та 

сім’ї у процесі виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей 

похилого віку на основі суб’єкт-суб’єктної зорієнтованості у системі «дорослий-

дитина»; створення у виховному середовищі закладу дошкільної освіти і сім’ї 

атмосфери поважного ставлення. 

 

590. Саблук, А. Г.  Професійне зростання майбутніх молодших спеціалістів 

сестринської справи в освітньому середовищі медичного коледжу [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.04 : 011 : захищена 

26.04.18 / Саблук Анатолій Григорович. – Умань, 2018. – 413 с. : табл., 

схеми. – Бібліогр.: с. 228–258 та в тексті. 

Саблук, А. Г.  Професійне зростання майбутніх молодших спеціалістів 

сестринської справи в освітньому середовищі медичного коледжу [Текст] : 

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

"Теорія і методика професійної освіти" : 011"Освітні, педагогічні науки" 

/ Саблук Анатолій Григорович ; МОН України, Уманський  держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 22, [1] с. : схеми. – Бібліогр.: с. 18–

19 (15 назв). 
У дисертації відображено результати наукового пошуку з проблеми професійного 

зростання майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в освітньому 

середовищі медичного коледжу. 

Уперше обґрунтовано педагогічні умови (стимулювання у майбутніх молодших 

спеціалістів сестринської справи мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної 

діяльності через самостійну позааудиторну роботу; використання можливостей 

освітнього середовища медколеджу (зміст, форми, методи, технології) для 

отримання спеціальних знань, професійних умінь і навичок; залучення студентів до 

практичної професійної діяльності під час проходження практик для накопичення та 

передачі професійного досвіду) професійного зростання майбутніх молодших 

спеціалістів сестринської справи в освітньому середовищі медичного коледжу. 

Розроблено модель професійного зростання майбутніх молодших спеціалістів 

сестринської справи в освітньому середовищі медичного коледжу, що складається з 

кількох блоків: методологічно-цільового (мета, підходи, принципи), 

змістовопроцесуального (суб’єкти, етапи, зміст, форми, методи, технології), 

оціннорезультативного (критерії, показники, рівні, відповідний результат). 

591. Саблук, О. О.  Формування професійної компетентності майбутніх 

агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах [Текст] : дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 27.06.19 / Саблук Ольга 

Олександрівна. – Умань, 2019. – 335 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 237–270 

та в тексті. 
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Саблук, О. О.  Формування професійної компетентності майбутніх 

агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах [Текст] : 

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

"Теорія і методика професійної освіти" / Саблук Ольга Олександрівна ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 

2019. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 17–18 (10 назв). 
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв'язання 

проблеми формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної 

діяльності в агроекономічних коледжах, що дозволило обґрунтувати модель 

забезпечення цього процесу, визначити та експериментально перевірити відповідні 

педагогічні умови. Доведено актуальність теми, проаналізовано стан її розробки у 

науковій літературі.  

Уточнено сутність понять: "професійна компетентність майбутніх агентів 

комерційної діяльності", "формування професійної компетентності майбутніх 

агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах". Уточнено критерії 

сформованості професійної компетентності студентів та окреслено показники цих 

параметрів: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-компетентнісний, особистісно-

діяльнісний. На основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано рівні 

сформованості професійної компетентності майбутніх агентів комерційної 

діяльності в агроекономічних коледжах: високий, середній та низький. 

Розроблено та апробовано модель формування професійної компетентності 

майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах, яка охоплює 

такі блоки та їх складники: методологічно-цільовий, змістово-технологічний, 

результативно-оцінний. Основною ознакою моделі є діалектична цілісність та 

взаємозв'язок усіх її блоків та компонентів. 

 

592. Савош, В. О.  Розвиток готовності вчителів фізики до організації 

самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 

27.10.17 / Савош Валентин Олексійович. – Луцьк, 2017. – 319, [9] с. : табл., 

схеми, рис. – Бібліогр.: с. 204–234. 

Савош, В. О.  Розвиток готовності вчителів фізики до організації 

самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами 

моделювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Савош 

Валентин Олексійович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–17 

(14 назв). 
У дисертації відображено результати наукового пошуку з проблеми розвитку 

готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання. Розкрито суть самостійної пізнавальної 

діяльності; схарактеризовано засоби моделювання (фізичне, математичне, 

комп’ютерне моделювання; моделювання задачної ситуації та процесу розв’язання 

задачі, педагогічне моделювання, моделювання-пригадування, моделювання-

прогнозування, моделювання лабораторної роботи та моделювання-прогнозування, 

моделювання експерименту); визначено педагогічні умови реалізації досліджуваного 

педагогічного явища; компоненти, критерії, показники, характеристики 

(початкового, середнього та високого) рівнів сформованості у вчителів фізики 

досліджуваної готовності. Обґрунтовано й апробовано модель розвитку готовності 

вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників 
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засобами моделювання. За результатами педагогічного експерименту зафіксовано 

позитивну динаміку розвитку готовності вчителів фізики до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання. 

 

593. Саврій, Ю. Ф.  Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... доктора філософії : 011 : 

захищена 20.11.20 / Саврій Юлія Федорівна. – Умань, 2020. – 265, [1] с. : 

табл., рис. – Бібліогр.: с. 205–227. 
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і практичного 

розв’язання завдання підготовки майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку, що виявляється в обґрунтуванні 

педагогічних умов забезпечення цього процесу в освітньому середовищі педагогічних 

коледжів. 

В дослідженні уперше обґрунтовано педагогічні умови (усвідомлення майбутніми 

вихователями важливості етнопедагогічної складової їхньої професійної підготовки; 

створення педагогічному коледжі етновиховного середовища, орієнтованого на 

формування етнопедагогічної культури майбутніх вихователів; оптимізація 

етнопедагогічної підготовки студентів через забезпечення взаємозв’язку теорії і 

практики, наповнених етнопедагогічним компонентом). Розкрито сутність і 

структуру феноменів «формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку», «підготовка майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей дошкільного віку»; визначено компоненти (когнітивний, 

мотиваційний, діяльнісний), критерії (інформативно-пізнавальний, мотиваційно-

спрямувальний, діяльніснорезультативний) та показники готовності майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей дошкільного віку, 

схарактеризовано її рівні (достатній, задовільний, низький). Розроблено етапи 

формування готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у 

дітей дошкільного віку (орієнтувально-цільовий, етнокультурно-спрямувальний, 

рефлексивно-практичний етапи), на кожному з яких реалізовувалися обґрунтовані 

педагогічні умови; уточнено поняття: «етнопедагогічна культура майбутнього 

вихователя», «етнокультурне середовище педагогічного коледжу»; подальшого 

розвитку набула методика фахової підготовки майбутніх вихователів. 

 

594. Савченко, І. В.  Жанр діалога в українській літературі ХVІІ-ХVІІІ cт. 

ст. [Текст] : автореф. дис. на здобуття вченого ступ. канд. філол. наук : 

спец. 10.01.03 "Українська література" / Савченко Ірина Віталіївна ; 

Київський держ. пед. ін-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1992. – 26, [1] 

с. – Бібліогр.: с. 26 (3 назви) та в підрядкових примітках. – Екслібрис: 

штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Дисертація присвячена дослідженню жанрових ознак українського діалога ХVII - 

XVIII ст. Літературознавство має певний досвід у дослідженні давньої української 

драми, відображений у працях О. Веселовського, П. Морозова, П. Пекарського,  

М. Петрова, М. Тихонравова, В. Резанова та Б. Перетца. Серед сучаних 

літературознавців проблемою жанрової систематики української драми займалася 

лише Л. Софронова. 

В роботі простежено генетичні лінії діалога ХVII - XVIII ст., визначено етапи 

його становлення та головні тенденції розвитку; означено коло проблем, властивих 

для українського діалога; з'ясовано особливості діалога як характерного явища 

суспільної свідомості свого часу: адже діалоги були не лише літературними творами, 
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але й посібниками з практичної етики та теологічними розробками аскетичних норм 

життя; вказані шляхи проникнення в тематично-художню структуру діалога 

елементів реальної дійсності, що вели до секуляризації жанру. 

 

595. Савченко, І. С.  Принципи виділення лексичних омонімів-іменників в 

українській мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. 

філолог. наук : [спец.] 10.02.02 "Українська мова" / Савченко Ірина 

Степанівна ; Український держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 

1994. – 20 с. – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої б-ки 

"Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації з'ясовуються основні принципи розмежування лексичних омонімів - 

іменників і багатозначних слів. Іменникові омоніми аналізуються на засадах 

комплексного застосування лексикологічних, словотвірних і граматичних ознак. 

У роботі визначено місце омонімії як лексико-семантичного явища у словниковому 

складі української мови; з'ясовано шляхи появи гомогенних і гетерогенних омонімів; 

проаналізовано лексичні омоніми у межах ботанічної номенклатури; 

охарактеризовано структурно-словотвірні засоби розрізнення лексичних омонімів і 

багатозначних слів; з'ясована роль граматичних категорій роду, числа і відмінка у 

формуванні лексичних омонімів. 

 

596. Савченко, М. С.  Гендерне виховання дітей старшого дошкільного 

віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Савченко Марина 

Сергіївна. – Хмельницький, 2013. – 262, [6] с. 

Савченко, М. С.  Гендерне виховання дітей старшого дошкільного віку 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / М. С. Савченко. – Умань, 2013. – 

20, [1] с. 
У дисертації досліджено проблему гендерного виховання дітей старшого 

дошкільного віку. Доведено актуальність визначеної проблеми шляхом обґрунтування 

нових вимог до дошкільної освіти. Обґрунтовано та апробовано експериментальну 

модель і організаційно-педагогічні умови гендерного виховання дітей старшого 

дошкільного віку (взаємодія дошкільного навчального закладу з батьками щодо 

гендерного виховання дітей старшого дошкільного віку; організація предметно-

розвивального середовища, в якому здійснюється гендерна соціалізація дитячої 

особистості; організація різних видів діяльності з дітьми на засадах гендерного 

підходу). Уточнено сутність аналіз понять "гендер", "гендерна ідентифікація", 

"гендерний підхід в освіті", "гендерне виховання дошкільників" та розкрито сутність 

феномену "гендерна вихованість дітей старшого дошкільного віку"; виявлено 

критерії, показники та схарактеризовано рівні її прояву. 

597. Савченко, Н. В.  Формування професійного іміджу майбутнього 

вчителя початкової школи в процесі викладання психолого-педагогічних 

дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Савченко Наталія 

Володимирівна. – Умань, 2016. – 261, [4] с. 

Савченко, Н. В.  Формування професійного іміджу майбутнього вчителя 

початкової школи в процесі викладання психолого-педагогічних 

дисциплін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної роботи" / Савченко 

Наталія Володимирівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 
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Павла Тичини. – Умань, 2016. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 17–18 

(14 назв). 
У дисертації представлено теоретичне узагальнення актуального завдання - 

формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи в процесі 

викладання психолого-педагогічних дисциплін. Розкрито зміст ключових понять 

дослідження: "імідж", "професійний імідж учителя початкової школи", "іміджева 

компетентність". Визначено сутність феномену "іміджева компетентність 

майбутнього вчителя початкової школи", виявлено компоненти (мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний, особистісний), критерії з відповідними показниками та 

схарактеризовано рівні її сформованості: елементарний, середній, достатній, 

високий. 

Теоретично обґрунтовано й апробовано модель, визначено та експериментально 

перевірено педагогічні умови формування професійного іміджу майбутнього вчителя 

початкової школи в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін. Розроблено 

й упроваджено у зміст підготовки студентів курс "Основи іміджології". 

 

598. Савчин, Т. О.  Сонети Д. Павличка. Поетика жанру [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступ. канд. філолог. наук : [спец.] 10.01.01 

"Українська література" / Савчин Тетяна Олександрівна ; Національний 

пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 20 с. – Екслібрис: 

штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації аналізується сонетна творчість українського поета Дмитра 

Павличка, лауреата Державної премії імені Т. Шевченка, республіканських премій 

імені М. Островського, імені М. Рильського. Ідейно-тематичне багатство, образна 

палітра, інваріантність жанру, самобутність таланту поета-сонетяра 

аналізується на широкому фоні розвитку українського і світового сонета - від Данте 

Аліг'єрі, Ф. Петрарки, В Шекспіра до "Покаянних псалмів" (1994) - Д. Павличка. 

Сонетарій Д. Павличка розглядається як оригінальне явище в українській поезії ХХ 

століття. 

 

599. Савчук, Н. М.  Функції мотиваційно зв'язаних слів в українському 

художньому тексті кінця ХХ-початку ХХІ ст. [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наукового ступеня канд. філологічних наук: [спец.] 10.02.01 

"Українська мова" / Савчук Наталія Михайлівна ; Національний пед. ун-т 

імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв.). 
Дисертацію присвячено роз'язанню наукової проблеми, що полягає у вивченні 

функцій мотиваційно зв'заних слів у художньому тексті на матеріалі української 

художньої літератури ХХ - початку ХХІ ст.  

Представлено науковий зміст поняття "мотваційно зв'язані слова" як об'єкта 

лінгвістичного дослідження, обґрунтовано доцільність вивчення функцій мотиваційно 

зв'язаних слів у художньому тексті (інформативно-текстотвірних та експресивних).  

У роботі конкретизовано значення та функціонування окремих лінгвістичних 

мотивологічних термінів; описано типи актуалізації відношень лексичної та 

структурної мотивації в текстах сучасної української художньої літератури; 

виділено, скласифіковано та проаналізовано фукціональні типи мотиваційно зв'язаних 

слів (інформативно-текстотвірні та експресивні); досліджено специфіку 

функціонування узуальних та оказіональних лексем -складників мотиваційних зчеплень. 

 

600. Сажієнко, О. П.  Формування фахової компетентності бакалаврів 

сфери комп'ютерних технологій у процесі професійної підготовки 
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[Текст] : дис. ... доктора філософії : 015 : захищена 04.05.2020 / Сажієнко 

Олександр Петрович. – Умань, 2020. – 272 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 

208–237. 
Дисертацію присвячено актуальній проблемі формування фахової компетентності 

бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у тому, що: вперше 

обґрунтовано педагогічні умови формування фахової компетентності бакалаврів 

сфери комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки (забезпечення 

мотивації бакалаврів сфери комп’ютерних технологій до формування фахової 

компетентності; оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки бакалаврів 

сфери комп’ютерних технологій на засадах компетентнісного підходу; удосконалення 

практичного складника професійної підготовки фахівців вказаного профілю). 

Розроблено модель формування у майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій 

фахової компетентності, що характеризується органічною єдністю таких 

компонентів: цільового (мета, завдання та принципи реалізації експериментальної 

моделі; субʼєкти взаємодії у процесі професійної підготовки; методологічні підходи), 

змістового (зміст Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за 

спеціальністю 015 «Професійна освіта (комп’ютерні технології)», педагогічної та 

технологічної практики, роботи студентського навчально-наукового гуртка «Soft 

skills (м’які навички)»; компонентів фахової компетентності бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій; педагогічних умов); операційно-діяльнісного (визначені 

форми, методи, засоби експериментальної професійної підготовки); результативного 

(критерії та рівні сформованості досліджуваної якості; результат функціонування 

моделі (підвищення рівня сформованості фахової компетентності бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки як вияв інформаційної, 

технічної, предметної, комунікативної, самоосвітньої, саморегуляційної, 

дослідницької компетентностей)).  

Виокремлено видові складники та критерії сформованості фахової 

компетентності майбутніх бакалаврів сфери комп’ютерних технологій з 

відповідними показниками: мотиваційно-ціннісний (показники: усвідомлення, 

ставлення, інтерес, мотивація, ціннісні установки, прагнення до набуття фахової 

компетентності, до самопізнання, саморозвитку та саморегуляції); когнітивний 

(показники: фахові знання (аналітичні, алгоритмічні, проектнодизайнерські, 

комунікативні, організаторські, контрольно-оцінні та творчі)); операційно-

діяльнісний (показники: здатності (організації, проектування, 

застосування/використання, виконання, дослідження, творчої діяльності)); 

суб’єктний (показники: рефлексія, особистісні якості, саморегуляція). Визначено рівні 

сформованості зазначеної якості (початковий, середній, високий). 

 

601. Сало, Л. В. Професійна підготовка фахівців з хореографії в 

університетах США [Текст] : . дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сало Леся 

Вікторівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. - Умань, 2021. - 322 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 192-231. 

Сало, Л. В. Професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах 

США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / Сало Леся 

Вікторівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. - Умань, 2021. - 20 с. - Бібліогр.: с. 18-19 (13 назв).   
Дисертаційне дослідження присвячено актуальній темі професійної підготовки 

фахівців з хореографії в університетах США. Охарактеризовано етапи розвитку 

вищої хореографічної освіти у США. З'ясовано концептуальні основи професійної 
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підготовки фахівців з хореографії в університетах США, до яких належать цінності, 

принципи і пріоритети розвитку вищої хореографічної освіти в США. Виявлено 

інституційні, організаційні і змістові особливості професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США. Здійснено порівняльний аналіз професійної 

підготовки фахівців з хореографії в університетах США і України та розроблено 

практичні рекомендації щодо творчого впровадження конструктивного 

американського досвіду в Україні. 

 

602. Санівський, О. М.  Українознавчий вимір педагогіки В. О. 

Сухомлинського [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : захищена 

24.02.17 / Санівський Олександр Михайлович. – Умань, 2017. – 217 с. – 

Бібліогр.: с. 178–217. 

Санівський, О. М.  Українознавчий вимір педагогіки В. О. 

Сухомлинського [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" 

/ Санівський Олександр Михайлович ; МОН України, Уманський і держ. 

пед. ун-т мені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–

18 (17 назв). 
На основі опублікованих та архівних джерел уточнено періодизацію педагогічної 

діяльності В. Сухомлинського в українознавчому вимірі, з’ясовано провідні чинники 

формування особистості відомого педагога; розкрито сутність ключового поняття 

дослідження «українознавчий вимір педагогіки В. Сухомлинського». 

Окреслено предметне поле та стрижневий зміст педагогіки В. Сухомлинського як 

етноформувального чинника; визначено механізми творення українського образу 

вчителя-українознавця на засадах педагогічної спадщини В. Сухомлинського; розкрито 

роль педагогіки В. Сухомлинського у контексті запитів освіти ХХІ століття. 

Педагогічну спадщину вченого розглянуто у контексті концентрів 

українознавства: «Україна – етнос», «Україна – природа», «Україна – мова», 

«Україна – нація, держава», «Україна – культура», «Україна – ментальність, доля». 

 

603. Сапун, М. В.  Мова новел Григорія Косинки: структурно-

функціональний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового 

ступеня канд. філологічних наук : [cпец.] 10.02.01 "Українська мова" 

/ Сапун Мар'яна Вікторівна ; Національний пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (5 назв.). 
У дисертації здійснено структурно-функціональний аналіз мови новел Григорія 

Косинки, з’ясовано основні принципи естетичної інтерпретації дійсності відомим 

українським письменником та визначено зумовлені цими принципами мовні домінанти 

авторського стилю. Встановлено особливості функціонування стилістично-

нейтральних та маркованих одиниць різних мовних рівнів в ідіостилі митця. 

Досліджено граматичні, структурні й семантичні різновиди авторських метафор, 

проаналізовано вжиту у новелах Григорія Косинки лексику на позначення архетипних 

стихій, визначено її стилістичну та смислотворчу роль, розглянуто специфіку 

використання стилістично маркованої військової термінології, фразеологічних та 

синтаксичних одиниць. 

 

604. Сарапин, В. В.  Поезія Юрія Клена та її місце в літературному процесі 

першої половини 20 століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література" 

/ Сарапин Віта Василівна ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 
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2000. – 20, [1] с. – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої 

б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Дисертацію присвячено проблемі з'ясування рис індивідуального художнього стилю 

Юрія Клена. У роботі схарактеризовано особливості світоглядної системи 

письменника, який поєднав у своїй творчості ознаки "неокласики" і "паризької школи". 

Проаналізовано збірку "Каравели" як ідейно-композиційну цілісність, доведено, що 

концептуальним центром книги поезій виступає постать ліричного героя-

мандрівника. Вивчено проблематику поеми-епопеї "Попіл імперій" і майстерність її 

художньої реалізації. 

Ідейно-тематичне багатство, образний світ, особливості функціонування 

жанрових і формальних структур, проблема міжтекстових зв'язків у творах 

письменника розглядаються в контексті розвитку вітчизняної поезії першої половини 

ХХ століття. 

 

605. Сасина, М. С.  Літературно-критична спадщина Івана Білика (Івана 

Яковича Рудченка) у контексті українського літературного процесу другої 

половини ХIX ст. [Текст] : автореф. дис. на здобуття вченого ступ. канд. 

філол. наук : спец. 10.01.02 "Українська література" / Сасина Марія 

Сергіївна ; Київський держ. пед. ін-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 

1992. – 17 с. – Бібліогр.: с. 16–17(6 назв). – Екслібрис: штамп синього 

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

Бевзенко". 
В дисертації простежено головні тенденції та фактори, що вплинули на 

формування суспільно-критичних засад Івана Білика; визначено основні критерії 

оцінок І. Біликом літературних явищ; охарактеризовано суспільно-критичну 

діяльність І. Білика, з'ясовано суть його літературознавчої концепції та її складових 

частин; осмислено ідейно-тематичну спрямованість, проблематику та пафос 

літературно-критичної спадщини І. Білика; встановлено місце і роль І. Білика в 

українському історико-літературному процесі другої половини ХІХ ст.; з'ясовано 

суть ідейно-естетичної концепції роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", 

створеної І. Біликом. 

 

606. Свертілова, Н. В.  Диференційно-психологічний аналіз переживання 

образи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психологічних наук : спец. 19.00.01 "Загальна психологія, історія 

психології" / Свертілова Наталія Валеріївна ; МОН України, Держ. заклад 

"Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 

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

В дисертації презентовано диференціально-психологічний аналіз переживання 

образи (образливості) що розглядається як системна багаторівнева властивість 

особистості і вивчається з позиції континуально-ієрархічного підходу.  

Експліковано, описано та емперічно вивчено структурні компоненти 

образливості: формально-динамічного (чутивість до переживання образи, стійкість 

переживання образи, широта переживання образи, виразність прояву переживання 

образи), та якісного (емоційний когнітивний, конативний, контрольно-регулятивний 

компоненти) рівнів. Для діагностики показників схильності до переживання образи 

(образливості) розроблено (у співавторстві) оригінальну психодіагностичну методику 

"тест-опитувальник схильності до переживання образи" (ТОСОБ-1). 

Досліджено індивідуально-психологічні характеристики осіб-представників 

полімодальних і мономодальних типів образливості. 
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607. Свиридюк, В. В. Формування професійної компетентності майбутніх 

електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування у 

процесі фахової підготовки в закладах професійно-технічної освіти 

[Текст] : дис. ... д-ра філософії : 011 : захищена 14.05.21 / Свиридюк 

Віталій Вікторович. - Умань, 2021. - 321 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 219-

245.  
Актуальність удосконалення професійної підготовки фахівців у сфері 

електротехнічних спеціальностей зусовлена низкою чинників: 1) стрімким 

зростанням необхідної кількості фахівців з даних спеціальностей. Ця ситуація 

зумовила зміни у цілях, змісті, структурі, а відповідно, й у функціях та завданнях 

діяльності фахівців електротехнічних спеціальностей; 2) електроенергетика посідає 

одне з перших місць в економіці України, немає жодної галузі виробництва, яка б не 

потребувала участі працівників електротехнічних спеціальностей; 3) стрімкий 

розвиток науки та техніки вносить динамічні зміни у зміст системи підготовки 

фахівців електротехнічних спеціальностей як на рівні робітничих професій, так і 

середньої та вищої ланки; 4) успішний перехід до демократичних засад має 

супроводжуватися процесами гуманізації та гуманітаризації технічної освіти. Це 

основний стратегічний напрям розвитку професійно-технічної освіти, мета якої 

полягає у формуванні не тільки кваліфікованого робітника із певної спеціальності , 

але і творчої особистості, наділеної високими соціально-психологічними та 

інтелектуальними якостями, який відповідає вимогам сучасного ринку праці. 

Зібраний і проаналізований фактичний матеріал, а також теоретичні положення 

і висновки можуть дістати застосування при розв'язанні наукових і практичних 

задань модернізації національної системи професійної освіти України; під час 

написання підручників, посібників, методичних рекомендацій для студентів, 

аспірантів, учителів, науковців. 

 

608. Свиридюк, О. В.  Полікультурне виховання в сучасній шкільній освіті 

Канади [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 01.12.17 

/ Свиридюк Ольга Володимирівна. – Умань, 2017. – 250 с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 215–233. 

Свиридюк, О. В.  Полікультурне виховання в сучасній шкільній освіті 

Канади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; Свиридюк Ольга Володимирівна. – 

Умань, 2017. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв). 
У дисертації здійснено аналіз теоретичних засад полікультурного виховання в 

сучасній шкільній освіті Канади та запропоновано рекомендації щодо вирішення 

актуальної проблеми у середніх навчальних закладах України. 

З’ясовано, що полікультурність і полікультурне виховання були предметом 

досліджень як зарубіжних так івітчизняних науковців: серед яких виділяємо праці, які 

розкривають питання полікультурності, ідентичності, рівності прав та 

необхідності ведення політики полікультурності на федеральному та провінційних 

рівнях; праці науковців, які обґрунтовують теоретичні підходи до формування 

полікультурного виховання в 20 шкільній освіті Канади; праці науковців, які 

розробляють методологічні засади полікультурного виховання в сучасній шкільній 

освіті Канади. Здійснено аналіз наукової літератури з питань полікультурного 

виховання, уточнено сутність понять «культура», «полікультурність» та 

«полікультурне виховання в шкільній освіті». 

Виявлено та охарактеризовано основні етапи розвитку полікультурного виховання 

в шкільній освіті Канади. З’ясовано чинники його актуалізації в ХХІ столітті. 
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Розкрито змістово-методичне забезпечення полікультурного виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах Канади. З’ясовано, що в загальноосвітніх 

навчальних закладах Канади проблема полікультурного виховання пронизує зміст 

навчальних програм усіх шкільних дисциплін. Проаналізовано особливості підготовки 

вчителів до полікультурного виховання учнів у школах Канади. 

Аналіз програм шкільних предметів показав, що полікультурне виховання 

включається у зміст окремих предметів. Однак, не в усіх програмах прослідковується 

полікультурна спрямованість. Розроблено рекомендації для застосування канадського 

досвіду полікультурного виховання в навчально-виховному процесі вітчизняних шкіл. 

 

609. Северіна, Т. М.  Ціннісна детермінація особистісного 

самовдосконалення студентів у навчально-виховному процесі вищих 

педагогічних навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Северіна Тетяна Миколаївна. – Умань, 2012. – 225, [5] c. 

Северіна, Т. М.  Ціннісна детермінація особистісного самовдосконалення 

студентів у навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних 

закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Т. М. Северіна. – Умань, 

2012. – 20 c. 
У дисертації досліджено проблему ціннісної детермінації особистісного 

самовдосконалення студентів у навчально-виховному процесі вищих педагогічних 

навчальних закладів.  

Вперше визначено педагогічні умови реалізації функціональної моделі ціннісної 

етермінації особистісного самовдосконалення студентів у навчально-виховному 

процесі вищих педагогічних навчальних закладів. 

Розглянуто проблему формування соціально відповідальної поведінки та її сутнісні 

характеристики. Обґрунтовано тезу, що відповідальність може розумітися як 

специфічна для зрілої особистості форма саморегуляції та самодетермінації, що 

виражається в усвідомленні студентом себе як причини вчинків та їх наслідків, в 

усвідомленні та контролі своєї здатності виступати причиною змін. 

Досліджено поняття особистісного росту, яке є достатньо вживаним у 

психологічній теорії і практиці. Розглянуто можливості тренінгових форм навчання у 

ВНЗ як умови забезпечення особистісного росту студента. 

 

610. Семенов, А. А.  Виховання лідерських якостей у молодших школярів 

засобами рухливих ігор [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Семенов Андрій Анатолійович. – Умань, 2014. – 220, [5] с. 

Семенов, А. А.  Виховання лідерських якостей у молодших школярів 

засобами рухливих ігор [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Андрій Анатолійович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань, 2014. – 19, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16 (11 

назв). 
У дисертації досліджено проблему виховання лідерських якостей у молодших 

школярів засобами рухливих ігор. Визначено педагогічні умови виховання лідеських 

якостей у молодщих школярів засобами рухливих ігор, якими є оптимізація взаємодії 

сім'ї та школи у вихованні лідерських якостей; підготовка вчителв початкової школи 

до виховання лідерських якостей у процесі організації рухливих ігор; удосконалнння 

змісту рухливих ігор.  
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Уточнено сутність понять "лідер" та "лідерство" і визначено змістовне 

наповнення лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор". 

Виокремлено критерії та відповідні їм показники вихованості лідерських якостей у 

молодших школярів, а також рівні вихованості лідерських якостей у молодших 

школярів – високий, задовільний, низький. 

Теоретично обґрунтовано, побудовано та експериментально перевірено 

педагогічну модель виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами 

рухливих ігор, яка складається з мети, завдань, педагогічних умов, суб'єктів виховної 

діяльності, етапів (інформаційно-збагачувальний, формувальний і рефлексно-

діяльнісний), форм та методів роботи, критеріїв, показників та рівнів вихованості 

лідерських якостей, результату. 

 

611. Семенова, О. В.  Формування художньо-творчої компетентності 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами композиції 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 27.04.17 / Семенова 

Олена Віталіївна. – Умань, 2017. – 278 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 202–

235. 

Семенова, О. В.  Формування художньо-творчої компетентності 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами композиції 

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

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Семенова Олена 

Віталіївна ; МОН України, Уманський  держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (27 назв). 
У дисертації науково-обґрунтовано теоретичні основи, з'ясовано сутність 

поняття "художньо-творча компетентність майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва"; визначено міждисциплінарний зміст категорії композиції, 

класифіковано її засоби у просторових мистецтвах і доведено їх визначальну роль у 

формуванні художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва. Розроблено структуру, критерії і показники художньо-

творчої компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва та 

схарактеризовано її рівні. Обґрунтовано експериментальну модель, що складається з 

нормативно-цільового, методологічного, процесуального, дидактико-змістового й 

результативного блоків та педагогічні умови формування художньо-творчої 

компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами 

композиції. 

612. Семчук, С. І.  Особливості впливу засобів масової інформації на 

соціалізацію дітей дошкільного віку [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.08 '"Дошкільна педагогіка" 

/ Семчук Світлана Іванівна ; ДЗ "Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені 

К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (17 

назв). 
Дисертація присвячена проблемі визначення особливостей впливу засобів масової 

інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. У дослідженні розкрито сутність і 

структуру соціальної компетентності дітей дошкільного віку; уточнені поняття 

"медіасоціалізація дитини дошкільного віку" і "медіа-розвивальне середовище 

дошкільного навчального закладу"; визначено провідні групи факторів та 

схарактеризовано особливості впливу ЗМІ на соціалізацію дітей п'яти-шести років; 

виявлені критерії (пізнавально-когнітивний, соціально-емоційний, діяльнісно-

поведінковий), показники і рівні сформованості соціальної компетентності 

дошкільників у контексті впливу ЗМІ; визначені педагогічні умови формування 

соціальної компетентності дітей дошкільного віку впливу ЗМІ; розроблено й 
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апробовано експериментальну модель і методику реалізації педагогічних умов з 

формування соціальної компетентності дошкільників у контексті впливу ЗМІ. 

 

613. Середюк, О. С.  Соціальне виховання учнів засобами музики в школах 

нового типу (на прикладі школи мистецтв) [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 "Соціальна 

педагогіка" / Середюк Оксана Станіславівна ; Луганський держ. пед. ун-т 

імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 

16–17 (10 назв). 
У дисертації досліджується процес соціального виховання учнів засобами музики. 

На підставі аналізу наукової літератури визначено теоретико-педагогічні засади 

соціалізації учнів, проаналізовано процес соціального виховання, розкрито суть та 

зміст понять "соціальна активність", "соціально-музична активність". 

Розглянуто вплив соціально-культурного середовища на соціальне виховання учнів 

засобами музики за умов сільського соціуму. 

Розроблено та апробовано факультативну програму "Я, музика, суспільство", яка 

забезпечує ефективність даного виховання учнів засобами музики у сільській гімназії. 

Визначено зміст, форми та методи соціального виховання учнів, визначено шляхи та 

умови підвищення ефективності педагогічного впливу на соціально-музичну 

активність особистості. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено доцільність і 

особливість форм роботи та різноманітних видів діяльності учнів, які водночас 

дають змогу здійснювати корекцію процесу соціального виховання. 

Визначено, що недостатній обсяг соціальних знань учнів, насамперед норм та 

правил, негативно впливає на їх поведінку, взаємовідносини з оточенням, ставлення до 

себе та інших осіб. 

 

614. Сивачук, Н. П.  Підготовка майбутніх учителів до народознавчої 

роботи в школі (на матеріалі філологічних факультетів) [Текст] : автореф. 

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

"Професійна педагогіка" / Сивачук Наталія Петрівна ; Ін-т педагогіки 

АПН України. – Київ,  1997. – 24 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 19–22 (12 

назв). 
У дисертаційному дослідженні визначені суть, зміст, компоненти готовності 

студентів-філологів педагогічного вузу до народознавчої роботи в школі. Теоретично 

обґрунтовані й експериментально перевірені педагогічні умови організації аудиторної, 

позааудиторної роботи студентів, різних видів практики: фольклорної, 

діалектологічної, етнографічної, педагогічної у формуванні цього складного 

особистісного утворення; висвітлені форми і методи використання у навчально-

пізнавальній, практично-педагогічній, пошуково-дослідницькій діяльності студентів-

філологів. 

 

615. Сивохоп, Я. М.  Формування здорового способу життя учнів 6-9 класів 

у процесі спортивно-краєзнавчої роботи в позашкільних навчальних 

закладах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 29.06.17 

/ Сивохоп Ярослав Михайлович. – Київ, 2017. – 304 с. : табл., схеми. – 

Бібліогр.: с. 195–222. 

Сивохоп, Я. М.  Формування здорового способу життя учнів 6-9 класів у 

процесі спортивно-краєзнавчої роботи в позашкільних навчальних 

закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сивохоп Ярослав 

Михайлович ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – 

Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 15–18 (23 назви). 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і розроблено новий підхід до 

розв’язання психолого-педагогічної проблеми формування здорового способу життя 

учнів 6–9 класів у процесі спортивно-краєзнавчої роботи в позашкільних навчальних 

закладах. У межах поняттєво-категоріального апарату розкрито зміст 

інтегрованого поняття «формування здорового способу життя учнів 6–9 класів у 

процесі спортивно-краєзнавчої роботи у позашкільних навчальних закладах». 

Виокремлено й розкрито сутність критеріїв (когнітивний, мотиваційний, 

діяльнісний), показників та рівнів (низький, середній, достатній) його сформованості. 

Визначено й схарактеризовано теоретичні засади та сутність навчально-

виховних підходів, психолого-педагогічних й соціально-адаптаційних напрямів, що є 

характерними саме у конструюванні й реалізації навчально-виховного змісту 

спортивно-краєзнавчої роботи; здійснено відбір і класифікацію принципів, форм, 

методів, засобів та педагогічних умов як складових розробленої методики формування 

здорового способу життя учнів 6–9 класів у позашкільних навчальних закладах та 

експериментальним шляхом підтверджено її педагогічну ефективність. 

Розроблено та впроваджено у навчально-виховний процес позашкільних навчальних 

закладів навчально-методичні матеріали щодо формування здорового способу життя 

учнів 6–9 класів у процесі спортивно-краєзнавчої роботи. 

 

616. Сизоненко, В. А.  Виховання наполегливості та впевненості в 

молодших школярів засобами хореографічного мистецтва [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Сизоненко Вікторія Анатоліївна. – Умань, 

2014. – 270, [5] с. 

Сизоненко, В. А.  Виховання наполегливості та впевненості в молодших 

школярів засобами хореографічного мистецтва [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / В. А. Сизоненко. – Умань, 2014. – 18, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід до 

виховання наполегливості та впевненості в молодших школярів засобами 

хореографічного мистецтва.  

На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень актуалізовано поняттєво-

категоріальний апарат дослідження, у межах якого уточнено поняття 

"наполегливість" і "впевненість", визначено їхні структурні компоненти. 

Обґрунтовано можливості застосування хореографічного мистецтва у вихованні цих 

особистісних якостей.  

Визначено й охарактеризовано критерії, показники та рівні вихованості 

досліджуваних феноменів у молодших школярів.  

Обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність психолого-

педагогічних умов виховання наполегливості та впевненості в молодших школярів 

засобами хореографічного мистецтва. 

 

617. Симоненко, Л. А.  Микологическая лексика украинского языка 

[Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : 

спец. 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский язык)" / Симоненко 

Людмила Александровна ; АН Украинской ССР, Ин-т языковедения 

имени А. А. Потебни. – Киев, 1973. – 21, [1] с. – Библиогр.: с. 21(3 

названия) и в подстрочных примечаниях. – Экслибрис: печать синего 
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цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
В диссертационной работе предпринята попытка исследовать микологическую 

лексику украинского языка с привлечением как общеупотребительных в современном 

украинском языке названий, так и узколокальных наименований, раскрыть семантико-

словообразовательные особенности названия грибов, определить пути возникновения 

и развития синонимических названий лексем, их способность входить во 

фразеологические сочетания, а также определить место микологической лексики в 

лексико-семантической системе современного украинского языка в целом. 

 

618. Синочкина, Б. М.  Синонимические пары слов в истории русского 

языка [Текст] : (на материале летописей 14-17 вв. : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 "Русский 

язык"" / Синочкина Бируте Михайловна ; М-во высшего и среднего спец. 

образования БССР, Белорусский гос. ун-т имени В. И. Ленина. – Минск, 

1975. – 15, [1] с. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки 

"Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации объектом рассмотрения является лексическая синонимика в 

древнерусской и старорусской письменности. Чрезвычайно ценную информацию 

может дать анализ некоторых речевых приемов русских книжников, выразительных 

средств древней литературы, которые обычно остаются вне поля зрения языковедов. 

Диссертация посвящена одному из таких приемов - необычному с точки зрения 

современного языкового сознания, но вполне объяснимому исторически употреблению 

сразу двух равнозначных или близкозначных лексем (дублетов, синонимов, 

разносистемных семантических эквивалентов) для выражения одного понятия. В 

распоряжении исследователя, таким образом, оказывается лексический материал, 

связанный заданными семантическими отношениями - а именно, отношениями 

тождества и сопредельности. 

 

619. Сирота, В. М.  Формування професійної готовності майбутніх вчителів 

початкових класів до викладання художньої праці [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.01 "Теорія та 

історія педагогіки" / Сирота Всеволод Маркович ; Ін-т проблем виховання 

АПН України. – Київ, 1998. – 16, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (11 

назв). 
В дисертації досліджена проблема підготовки майбутніх вчителів до викладання 

художньої праці в початковій школі. Розроблена структура та зміст компонентів 

готовності студентів до викладання художньої праці. Обґрунтована та 

експериментально апробована сукупність педагогічних умов, що забезпечують 

необхідний і достатній рівень підготовки майбутніх вчителів до навчання учнів 

початкових класів художній праці. 

 

620. Сирота, З. М.  Підготовка майбутніх учителів до музично-творчого 

розвитку учнів початкових класів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної 

освіти" / Сирота Зоя Миколаївна ; Ін-т педагогіки і психології професійної 

освіти АПН України. – Київ, 2005. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 

(14 назв). 
У дослідженні розроблено концепцію підготовки майбутніх учителів до музично-

творчого розвитку учнів, розглянуто педагогічні умови, проаналізовано ефективність 
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їх впровадження в практику вищих навчальних закладів на основі інтегративного 

підходу до різних видів творчої діяльності з домінантою музичного мистецтва.  

На захист винесено сутність поняття «музично-творчий розвиток», педагогічні 

умови підготовки майбутніх учителів до музично-творчого розвитку, критерії 

(когнітивний, сенситивний, креативний) та рівні готовності майбутніх учителів до 

музично-творчого розвитку учнів початкових класів. 

 

621. Ситник, О. І.  Міжзональний геоекотон "лісостеп-степ" Правобережної 

України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

географічних наук : [cпец.] 11.00.11 "Конструктивна географія і 

раціональне використання природних ресурсів" / Ситник Олексій 

Іванович ; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 

2011. – 19, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 13–17 (27 назв). 
У дисертації проаналізовані сучасні дослідження геокотонів як своєрідних 

феноменів ландшафтів земної кулі та окремих її регіонів, доповнено та удосконалено 

теоретичні засади дослідження антропогенних ландшафтів та антропогенних 

геокотонів у перехідних міжзовальних зонах. Обґрунтовано визначення геокотону як 

своєрідного і складного натурального, натурально-антропогенного обо 

антропогенного утворення, яке формується в ландшафтному просторі-часі на 

контакті різноманітних природних середовищ. На прикладі міжзонального геокотону 

"лісостеп-степ" Правобережної України розглянуто натуральні межі, природні 

умови і природні ресурси, ландшафти, а також типологічні особливості виділеної 

території. Визначено місце геокотону в структурі типологічної класифікації: за 

площею, походженням, віком, морфологічною виразністю, функцією, динамічними 

процесами. Розглянуто просторово-часові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

особливості формування, виділено етапи розвитку та досліджено сучасну структуру 

антропогенних ландшафтів, виокремлено їх специфічні ознаки. У структурі фонових 

сільськогосподарських і лісових антропогенних ландшафтів, а також ландшафтах 

техногенного походження досліджено процеси формування антропогенних геокотонів 

- селитебних, промислових, сільськогосподарських, дорожніх та інших, запропоновано 

шляхи їх оптимізації та раціонального використання у майбутньому. 

 

622. Сідорова, І. С.  Формування естетичної культури студентів 

педагогічних університетів у позааудиторній художній діяльності [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Сідорова Ірина Сергіївна. – Вінниця, 

2013. – 251, [6] с. 

Сідорова, І. С.  Формування естетичної культури студентів педагогічних 

університетів у позааудиторній художній діяльності [Текст] : автореф. 

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

методика виховання" / І. С. Сідорова. – Умань, 2013. – 20 с. 
Дисертацію присвячено проблемі формування естетичної культури майбутніх 

учителів. На основі аналізу теоретичних джерел уточнено сутність поняття 

естетична культура студентів педагогічних університетів. Доведено, що естетична 

культура є необхідним складником педагогічної культури вчителя та одним із 

показників його професійної компетентності. Проаналізовано виховний вплив 

художньої діяльності як одного із засобів формування естетичної культури 

студентів педагогічних університетів.  

Визначено структурні компоненти естетичної культури студентів (емоційно-

мотиваційний, інформаційно-когнітивний, творчо-діяльнісний), критерії, показники 

та рівні сформованості досліджуваного явища. Розроблено й апробовано 

організаційно-педагогічну модель формування культури майбутніх учителів. 
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Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

формування естетичної культури студентів. 

 

623. Сіліна, Г. О.  Педагогічні умови формування психосоціальної 

компоненти здоров'я молодших школярів [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступ. канд. пед.наук : [спец.] 13.00.07 "Tеорія і методика 

виховання" / Галина Олександрівна Сіліна ; Ін-т проблем виховання АПН 

України. – Київ, 2008. – 20, [с]. 
У дисертації з’ясовано сутність психосоціальної компоненти здоров’я дітей 

молодшого шкільного віку та проаналізовано передумови її формування у сучасний 

період. Визначено компоненти (когнітивний, емоційно-вольовий, діяльнісний), критерії 

та показники психосоціальної компоненти здоров’я молодших школярів, виявлено рівні 

її сформованості. Досліджено педагогічні умови формування психосоціальної 

компоненти здоров’я молодших школярів: удосконалення змісту, форм і методів 

виховного процесу; розвиток компетентності та узгодження діяльності педагогічних 

працівників, батьківської громадськості з питань збереження, зміцнення і відновлення 

здоров’я дітей; використання можливостей діагностико-корекційної діяльності для 

ефективного формування психічного та соціального здоров'я молодших школярів. 

Розроблено методичні рекомендації для педагогів та батьків. 

 

624. Сінгаївська, О. С.  Типологія контрастивних одиниць у лексиці 

російської мови [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Російська мова" / Сінгаївська Ольга 

Семенівна ; Український держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 

1995. – 25, [1] с. – Бібліогр.: с. 23–24 (5 назв). – Екслібрис: штамп синього 

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

Бевзенко". 
В дисертації в системному і функціональному аспектах досліджуються лексичні 

одиниці з контрастивним типом зв'язку між значеннями одного слова і різними 

словами. Зібраний і систематизований мовний матеріал, кваліфікований як мовна і 

мовленнєва енантіосемія, узагальнені результати досліджень з факторів її розвитку, 

здійснена тематична класифікація контрастивних одиниць, визначений характер 

поляризованих ознак. Встановлені теж семантичні різновиди і тематика синтагм з 

контрастивним семантичним зв'язком між компонентами, визначені фактори, 

породжуючі текстовий контрастив. 

 

625. Сіньтін, Л.  Виховання естетичної культури майбутніх хореографів у 

позааудиторній діяльності університету [Текст] : дис. ... канд. пед. наук 

(доктора філософії) : 13.00.07 : захищена 27.12.17. / Лю Сіньтін. – Київ, 

2017. – 217 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 185–194 та в тексті. 

Сіньтін, Л.  Виховання естетичної культури майбутніх хореографів у 

позааудиторній діяльності університету [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Лю Сіньтін ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань, 2017. – 22, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (14 

назв). 
У дисертації здійснено дослідження теоретичних засад та проведено аналіз 

сучасних підходів до виховання естетичної культури майбутніх хореографів у 

позааудиторній діяльності університету. 
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Проаналізовано становлення і розвиток вітчизняних та зарубіжних філософських, 

культурологічних і педагогічних теорій щодо сутності категорій «культура», 

«естетика», «естетична культура». Науково обґрунтовано сутність і структуру 

поняття «естетична культура майбутніх хореографів». Розкрито зміст концепту 

«естетична культура» в єдності когнітивного, емоційно-ціннісного, естетично-

діяльнісного компонентів. 

 

626. Скоропад, І. В.  Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка 

(1852-1919) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" 

/ Скоропад Ірина Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 

2005. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–18 (19 назв). 
У дисертації здійснено всебічний цілісний аналіз науково-просвітницької 

діяльності Володимира Павловича Науменка (1852–1919) – вчителя і методиста, 

редактора і видавця, вченого і політика, активного громадського діяча. 

Проаналізовано процес становлення й розвитку особистості В. Науменка на тлі 

національно-просвітницького руху в Україні у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ 

ст.; визначено основні чинники формування світогляду педагога. 

Розкрито зміст і спрямованість науково-просвітницької та педагогічної 

діяльності В. Науменка; визначено роль просвітителя у розбудові української 

національної школи; охарактеризовано загальнопедагогічні й методичні погляди та 

ідеї діяча стосовно розвитку національної освіти й виховання. 

До наукового обігу введено нові історико-педагогічні документи, що 

характеризують В. Науменко як ученого, педагога, методиста. Основні результати, 

положення та теоретичні висновки дослідження можуть бути використані при 

викладанні історії педагогіки, у процесі підготовки підручників, під час проведення 

навчальних занять з підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах 

України, що сприятиме творчому використанню науково-педагогічного досвіду в 

сучасних умовах. 

 

627. Скоропада, А. А.  Определительные придаточные предложения в 

украинском языке [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. филол. наук / Скоропада А. А. ; МВО СССР, Львовский гос. ун-т им. 

Ивана Франко. – Львов, 1958. – 18, [2] с. – Библиогр.: с. 20. – Книга с 

дарственной надписью. - Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
Диссертация посвящена исследованию развития придаточных определительных 

предложений в украинском языке. 

Основная цель работы - проследить пути развития и формирования придаточных 

определительных предложений, что в какой-то степени может помочь более глубоко 

осознать процесс развития сложноподчиненных конструкций вообще. 

Доказано, что сложные конструкции с определительными предложениями в 

памятниках древнерусского периода, в древнеукраинских памятниках и в 

произведениях украинской литературы XVII-XVIII веков, а также в устном народном 

творчестве весьма разнообразны. Архаическое их состояние чаще всего представлено 

в более древних памятниках и в народном тврчестве. Количество таких конструкций 

уменьшается по мере приблежения к XVIII веку. 

 

628. Скочко, М. О. Організаційно-змістові засади надання соціальних 

послуг у сільській місцевості [Текст] : дис. ... д-ра філософії : 231 : 
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захищена 14.05.21 / Скочко Максим Олександрович. - Умань, 2021. - 223 

с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 182-210.  
У дисертації вперше теоретично обґрунтовано організаційно-змістові засади 

надання соціальних послуг у сільській місцевості, на основі чого розроблено авторську 

інноваційну модель, що включає державний рівень (контроль якості надання 

соціальних послуг, нормативно-правове управління соціальної сфери; регулювання 

діяльності структурних підрозділів соціальної сфери), районний рівень (моніторинг 

якості; забезпечення послугами; забезпечення кадрового потенціалу; створення 

структурних підрозділів у громаді; дотримання державних стандартів; моніторинг 

потреб), рівень громади (виявлення об'єктів соціальних послуг, інформування 

населення, надання соціальних послуг, визначення потреб, консультування населення); 

представлено взаємодію структурних підрозділів кожного з рівнів як єдиного 

організму надання соціальних послуг. Практичне значення одержаних результатів 

полягає в можливості застосування наукових положень і висновків дослідження для 

вдосконалення системи надання соціальних послуг у сільській місцевості, для 

підвищення професійної кваліфікації соціальних працівників, представників 

менеджменту адміністративно-територіальних одиниць, а також у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери.  

 

629. Скрипник, Н. І.  Виховання толерантних взаємостосунків у дітей старшого 

дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Скрипник Неля Іванівна. – 

Умань, 2011. – 253, [5] c. 

Скрипник, Н. І.  Виховання толерантних взаємостосунків у дітей старшого 

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

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Скрипник Неля Іванівна ; Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – 20, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 15–

17 (20 назв). 

У дисертації досліджувалася проблема виховання толерантних взаємостосунків у 

дітей старшого дошкільного віку. Доведено актуальність теми, проаналізовано стан 

її розробки на теренах дошкільної освіти. Розкрито сутність поняття "виховання 

толерантних взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку" як процесу 

формування під впливом спеціально створених педагогічних умов особистості 

дошкільника, здатного до свідомих характерних проявів (безкорисної турботи та 

чуйності; доброзичливих емоційних проявів та емпатії; рівноправного, поступливого 

ставлення до оточуючих; позитивного прийняття себе та стриманого відстоювання 

своїх позицій), які виявляються у вчинках, спілкуванні та спільній діяльності з 

оточуючими. З'ясовано структуру вихованості старших дошкільників: компоненти, 

критерії, показники та рівні сформованості.  

Визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні 

умови ефективного виховання у дітей старшого дошкільного віку толерантних 

взаємостосунків (цілеспрямована і конструктивна взаємодія педагогів і сім'ї з метою 

створення толерантного виховного середовища; формування комплексу знань, умінь і 

навичок; застосування сукупності форм і методів, які забезпечують виховання у 

дітей толерантних взаємостосунків) та представлено поетапну реалізацію їх у 

навчально- виховному процесі дошкільного закладу. 

 

630. Скрипник, О. М.  "Велика хімія" в УРСР (1958-1988 рр.): 

соціоісторичний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [cпец.] 07.00.01 "Історія України" / Скрипник Олена 

Миколаївна ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – 

Черкаси, 2012. – [23] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–20 (11 назв) та в підряд. 

приміт. 
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У дисертаційному дослідженні здійснено спробу цілісного історико-педагогічного 

аналізу проблеми формування патріотизму в учнів початкових класів засобами 

українського фольклору в другій половині ХІХ – першій чверті ХХ ст. 

На основі системного аналізу наукової літератури виявлено рецепції патріотизму 

другої половини ХІХ – першої чверті ХХ ст. – імперську, національну, радянську та 

засоби українського фольклору, що сприяли формуванню патріотизму молодших 

школярів.  

Особливу увагу приділено українській сільській родині кінця ХІХ – першій чверті ХХ 

ст. як осередку патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку засобами 

фольклору. 

 

631. Скріннік, Є. О.  Підготовка майбутнього вчителя до формування 

сімейних духовно-моральних цінностей учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Є. О. 

Скріннік. – Умань, 2016. – 20, [1] с. 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення проблеми 

підготовки майбутнього вчителя до формування сімейних духовно-моральних 

цінностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів. На основі теоретичного аналізу 

філософської, психологічної, соціологічної, педагогічної літератури виявлено 

методологічні основи, зміст провідних понять та стан розробленості проблеми 

дослідження. Проаналізовано сучасні науково-педагогічні підходи у підготовці 

майбутнього вчителя до формування сімейних духовно-моральних цінностей учнів. 

Уточнено критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів до формування 

сімейних духовно-моральних цінностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Теоретично обґрунтовано й експерементально перевірено педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів до формування сімейних духовно-моральних цінностей 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

632. Скус, О. В.  Трансформація конфесійних осередків на Уманщині (1973-

1917 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[cпец.] 07.00.01 "Історія України" / Скус Ольга Володимирівна ; 

Державний ВНЗ "Переяслав-Хмельницький  держ. пед. ун-т імені Г. 

Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 

17–18 (11 назв) та в підрядкових прим. 
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню трансформаційних процесів у 

конфесійних осередках на Уманщині в умовах перебування Правобережної України в 

складі Російської імперії. Встановлено етноконфесійну характеристику населення 

краю. Розкрито і проаналізовано характер релігійного життя регіону в умовах 

інкорпорації Правобережної України російським царизмом. На основі аналізу нових 

джерел і попередніх досліджень, зокрема порівняно із радянською історіографією, 

простежено становище православного, греко-католицького і католицького 

духовенства. Охарактеризовано особливості релігійної організації євреїв на Уманщині 

Доведено, що правові норми, якими регулювалися релігійні відносини на 

Правобережжі, були спрямовані на посилення впливу і домінування російської 

православної церкви. Реконструйовано процес релігійних конверсій, які мали місце у 

досліджуваний період в регіоні. З'ясовано, що значний вплив на соціально-економічне 

становище конфесійних осередків Уманщини мали суспільні потрясіння ХІХ ст. та 

політика російського уряду. 
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633. Слатвінський, М. А.  Методи визначення економічної ефективності 

інвестицій в інноваційну діяльність [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. економічних наук : cпец. 08.00.03 "Економіка та 

управління національним господарством" / Слатвінський Максим 

Анатолійович ; Науково-дослідний економічний ін-т М-ва економіки 

України. – Київ, 2009. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17–18 (13 назв). 
Робота присвячена дослідженню методів визначення економічної ефективності 

інвестицій в інноваційну діяльність з урахуванням особливостей даного виду 

діяльності і можливостей проведення наукових досліджень в його межах. В 

дисертації розкривається сутність поняття "інвестиційно-інноваційна діяльність", її 

економічної ефективності, теоретичні аспекти визначення останньої, а також 

аналізуються існуючі методи розрахунку економічної ефективності інвестицій в 

інноваційну діяльність і встановлюються принципи, на основі яких вони побудовані. 

Проаналізовано стан інноваційної діяльності в Україні і розглянуті характерні 

особливості її здійснення в галузевому аспекті, встановлений порядок розрахунку 

економічної ефективності інвестицій в інноваційну діяльність, обґрунтовано 

можливість використання методів оцінювання реальних опціонів до обчислення 

ефективності інвестиційно-інноваційних проектів. Крім того, розроблено практичні 

аспекти застосування пропонованої методики визначення економічної ефективності 

інвестицій в інноваційну діяльність та описано порядок проведення відповідних 

розрахунків. 

 

634. Сліпенко, В. О.  Розвиток підприємницької компетентності в учнів 

середніх шкіл США [Текст] : дис. ... доктора філософії : 011 : захищена 

17.11.20 / Сліпенко Вікторія Олександрівна. – Умань, 2020. – 277 с. : 

табл. – Бібліогр.: с. 213–243. 
У дисертації запропоновано новий підхід до вирішення актуальної проблеми 

розвитку підприємницької компетентності учнів середніх закладів освіти України 

шляхом вивчення та впровадження перспективного американського досвіду. У XXI 

столітті українська система освіти зазнає значних змін у контексті нового Закону 

України «Про освіту», концепції «Нова українська школа», метою якої є створення 

ефективних програм, спрямованих на формування нового покоління економічно 

грамотних, підприємливих громадян, які зможуть розвивати ринкові відносини у 

країні, забезпечити створення нових робочих місць та підвищити свій матеріальних 

добробут. Реалізація соціального замовлення на підготовку молодої людини, яка 

володіє економічними знаннями, прикладними уміннями і навичками, здатна обирати 

індивідуальний життєвий шлях, незалежно від того, чи буде вона працювати у сфері 

підприємництва або в іншій сфері економічної діяльності, передбачає розвиток 

підприємницької компетентності в учнів на всіх етапах навчання у закладі середньої 

освіти. Проблема розвитку підприємницької компетентності є актуальною для усіх 

високорозвинених країн світу, оскільки орієнтація їхньої системи освіти на 

підприємництво і бізнес розглядається як підґрунтя для економічного процвітання 

демократичного суспільства, що базується на державній підтримці започаткування 

підприємництва, малого бізнесу і приватної власності.  

Значний інтерес для вітчизняної освіти представляє й американський досвід, 

оскільки Сполучені Штати Америки – країна зі сталими традиціями демократії, 

захисту свобод і прав людини, у якій законодавчо – на державному рівні 

підтримується й захищається приватна власність, індивідуальна діяльність, 

ініціативний спосіб життя і загальногромадянський дух підприємництва та 

здійснюється ефективна підготовка населення до самостійної підприємницької 

діяльності. Наукова новизна отриманих результатів дисертації полягає у тому, що: 

вперше обґрунтовано сучасні тенденції розвитку підприємницької компетентності в 
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учнів середніх шкіл США (активна позиція держави щодо модернізації системи 

підприємницької освіти; упровадження сучасних комплексних програм у галузі 

підприємництва; залучення до безпосередньої підприємницької діяльності учнів 

державних та громадських організацій; співробітництво підприємців із закладами 

середньої освіти; довготривале спостереження за становленням і розвитком 

особистості школяра та урахування індивідуальних інтересів, нахилів, здібностей 

молоді; введення спеціальних предметів, що ознайомлюють учнів із основами 

сучасного виробництва; використання різноманітних активних та інтерактивних 

форм і методів розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді; 

ґрунтовне інформаційно-методичне забезпечення процесу формування 

підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл; надання фінансової 

підтримки та створення значної кількості робочих місць з невисокою заробітною 

платою для учнівської молоді для набуття досвіду підприємницької діяльності). 

З’ясовано, що у середніх школах США розвиток підприємницької компетентності 

учнів здійснюється через зміст навчальних програм шкільних дисциплін переважно 

суспільного спрямування, оскільки підприємництво та бізнес існують і розвиваються 

тільки у суспільстві.  

Проаналізовано змістове наповнення підприємницької освіти (стандарти, курси, 

програми) у середніх навчальних закладах США, що створені та використовуються 

окремими штатами з опорою або без опори на «Національні стандарти бізнес-

освіти» та «Національні стандарти фінансової грамотності». Подальшого розвитку 

набули провідні форми (уроки, семінари, консультації, практичні заняття, лекції, 

практика «Робоча тінь», майстеркласи, тренінги; організація міні-підприємств, міні-

банків, самостійної роботи, наставництва, підробітку, шкільних майстерень, 

гуртків, суспільно корисної праці, дозвілля, випуску шкільної газети, свята «День 

підприємництва», ярмарків-розпродажей, екскурсій на виробництво; відвідування 

виставок, тижнів «Молодого підприємця»; роботу з батьками; тестування й 

анкетування), методи (проєктів, прикладу, розігрування різних ситуацій ділового 

спілкування, моделювання, частково-пошуковий, взаємонавчання в групах, проблемний 

(кейс-стаді), ігровий, стимулювання) та засоби (технічні засоби навчання: екранні, 

звукові, екранно-звукові) формування підприємницької компетентності в учнів 

середніх шкіл США. 

 

635. Смалько, О. В.  Формування відповідального ставлення до батьківства 

у студентів класичного університету в процесі позааудиторної виховної 

роботи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 14.12.16 

/ Смалько Оксана Василівна. – Луцьк, 2016. – 270 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 177–205. 

Смалько, О. В.  Формування відповідального ставлення до батьківства у 

студентів класичного університету в процесі позааудиторної виховної 

роботи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Смалько Оксана 

Василівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2016. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (15 назв). 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення проблеми 

формування відповідального ставлення до батьківства в студентів класичного 

університету в процесі позааудиторної виховної роботи. На основі уточнення змісту 

ключових понять дослідження розкрито сутність феномену "формування 

відповідального ставлення до батьківства в студентів класичного університету в 

процесі позааудиторної виховної роботи"; розглянуто структуру та функції 

відповідального ставлення до батьківства й особливості його формування в 

студентів класичного університету в процесі позааудиторної виховної роботи. 



290 
 

Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні сформованості 

відповідального ставлення до батьківства у студентів класичного університету. 

Розроблено модель формування відповідального ставлення до батьківства у 

студентів класичного університету в процесі позааудиторної виховної роботи, яка 

містить мету, методологічні підходи, принципи, етапи, зміст, методи, форми, 

педагогічні умови, а також критерії, рівні та очікуваний результат. 

 

636. Сніговська, О. В.  Формування міжкультурної компетентності 

майбутніх фахівців з міжнародних відносин в освітньому середовищі 

класичного університету [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

/ Сніговська Оксана Володимирівна. – Одеса, 2014. – 341, [8] с. 

Сніговська, О. В.  Формування міжкультурної компетентності майбутніх 

фахівців з міжнародних відносин в освітньому середовищі класичного 

університету [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / О. В. 

Сніговська. – Умань, 2014. – 22, [1] с. 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано новий підхід до розв'язування актуального завдання, що полягає у 

визначенні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування 

міжкультурної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин в 

освітньому середовищі класичного університету, яким є: систематизація та 

узагальнення знань студентів щодо специфіки міжкультурної комунікації; 

забезпечення фасилітаційного супроводу їх мовно-фахової підготовки; 

концептуалізація етнокультурної світоглядної настанови майбутніх фахівців з 

міжнародних відносин. Розроблено модель формування міжкультурної 

компетентності майбутніх фахівців в освітньому середовищі класичного 

університету, ефективність якої забезпечили визначені педагогічні умови. 

Розроблено і впровадженно в навчально-виховний процес ВНЗ навчально-

методичне забезпечення, а саме: спецкурс "Основи формування міжкультурної 

компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин", навчальний посібник 

"Основи підготовки студентів до іншомовного спілкування в мультикультурному 

середовищі класичного університету", навчально методичний посібник "Інтегративна 

підготовка майбутніх фахівців до професійно-орієнтованої міжкультурної 

комунікації: націоментальний та соціокультурний контекст" та методичні 

рекомендації "Інтегративна підготовка майбутніх фахівців до професійно-

орієнтованої міжкультурної комунікації: метакомунікативні стратегії". 

 

637. Соболенко, Л. Ю.  Амфібії та рептилії Західного Поділля: фауна, 

екологія і поширення видів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біологічних наук : [cпец.] 03.00.08"Зоологія" / Соболенко 

Любов Юліянівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. – 

Київ, 2010. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 21–22 (9 назв). 
Дисертацію присвячено вивченню сучасного стану фауни амфібій і рептилій 

Західного Поділля, їх поширенню та чисельності в регіоні. Виявлено 12 видів амфібій і 

одну гібридну форму (Pelophylax esculentus - ridibundus), а також 9 видів рептилій. 

Доведено появу регіонально нового виду жовточеревої кумки, що є наслідком постійно 

діючих інвазій за течією Дністра та регіональне зникнення лісового полоза, що 

знаходиться на межі ареалу. Вперше для Поділля одержані відомості про структуру 

гібридних популяцій зелених жаб, встановлено, що для них характерною є диплоїдна 

двостатева структура гібридів. В межах фауністичних нарисів описано 

морфометричні та морфологічні ознаки, подано поширення та чисельність видів, 
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розглянуто біотопічний розподіл та аутекологічні особливості. Встановлено, що 

комплекс рептилій та амфібій Західного Поділля історично формується за рахунок 

західнопалеарктичних видів, більшість яких мають чітке середземноморське 

походження, на фоні обмеженого впливу транспалеарктичних і повної відсутності 

видів центральноазіатського походження. 

 

638. Совік, Т. В.  Формування музично-естетичної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення музичних 

дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Совік Тетяна 

Віталіївна. – Кам'янець-Подільський, 2011. – 277, [5] с. 

Совік, Т. В.  Формування музично-естетичної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів у процесі вивчення музичних дисциплін 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Совік Т. В. – Кам'янець-

Подільський, 2011. – 19, [1] с. 
У дисертації досліджено проблему формування музично-естетичної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення музичних 

дисциплін. Доведено актуальність теми, проаналізовано зміст та стан музично-

естетичної компетентності в контексті педагогічних факультетів. Уточнено 

сутність поняття "музично-естетична компетентність майбутнього вчителя 

початкових класів" як набутого досвіду, що інтегрує елементарні музичні знання, 

практичні уміння і навички, розвиток музичних здібностей у процесі практичної 

діяльності та спрямованість на здійснення музично-естетичного виховання у 

початковій школі. Виокремлено структурні компоненти, визначено критерії, 

показники та рівні сформованості музично-естетичної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів. Обґрунтовано, розроблено й експериментально 

перевірено педагогічні умови формування музично-естетичної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення музичних дисциплін. 

 

639. Сокирська, В. В.  Наукова та громадсько-педагогічна діяльність Г. Ю. 

Храбана (1902-1990) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [cпец.] 07.00.01 "Історія України" / Сокирська Владилена 

Володимирівна ; Національний педагогічний ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ,  2008. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17(11 назв) та 

в тексті. 
Дисертація є першим в українській історіографії комплексним дослідженням 

наукової, громадської та педагогічної діяльності Григорія Юхимовича Храбана. У 

праці проаналізовано стан вивчення проблеми, використано широке коло 

опублікованих та архівних джерел, значну частину яких введено до наукового обігу 

вперше. Виявлено фактори, що вплинули на формування особистісного світогляду і 

громадянської позиції Г. Ю. Храбана, здійснено періодизацію його життя і 

творчості. Важливе місце відведено громадській діяльності історика та визначенню 

його ролі і місця в організації музейної, пам’яткоохоронної та краєзнавчої роботи. 

Детально розглянута участь Г. Ю. Храбана у підготовці матеріалів до написання 

тому «Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область». Висвітлено співпрацю 

історика з провідними науковими установами, діячами науки та літератури. 

Особливу увагу приділено аналізу внеску дослідника у розвиток історичної науки. 

Доведено, що дослідження Г. Ю. Храбана мали новаторський характер і є важливою 

складовою загального контексту історії України другої половини ХХ ст. 
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640. Соколенко, Л. С.  Формування культури здорового способу життя 

студентів вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Соколенко Людмила Степанівна. – Умань, 2011. – 202, [3] с. 

Соколенко, Л. С.  Формування культури здорового способу життя 

студентів вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Терія і методика 

виховання" / Соколенко Людмила Степанівна ; Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (17 

назв). 
У дисертації представлено теоретичне узагальнення і нове розв'язання проблеми 

формування у студентів ВНЗ культури здорового способу життя. Розкрито 

сутність поняття "культура здорового способу життя" як інтегративного 

особистісного утворення, яке характеризується наявністю знань про норми та 

цінності різних аспектів здоров'я, уявлення про способи його збереження та 

поліпшення, ставлення до нього як до найвищої особистісної цінності, позитивним їх 

переживанням, спонукою до виконання певних дій, умінь і навичок, що забезпечують 

реалізацію відповідних дій у власній життєдіяльності. Визначено структурні 

компоненти, критерії, показники та рівні сформованості у студентів цього 

особистісного утворення. Обґрунтовано такі педагогічні умови формування у 

студентів ВНЗ культури здорового способу життя, як розробка змісту валеологічної 

освіти, впровадження змістового та методичного забезпечення виховної 

позаудиторної діяльності, активізація самостійної усвідомленої роботи студентів з 

самовдосконалення з усіх аспектів здорового способу життя. 

641. Солодчук, А. В.  Соціальне виховання дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 / Солодчук Альона Валеріївна. – Умань, 2015. – 322, [5] с. 

Солодчук, А. В.  Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки 

/ Солодчук А. В. – Умань, 2015. – 22, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у вигляді виявлення і розкриття 

особливостей соціального виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в 

США та визначення можливостей використання американського досвіду у 

вітчизняній педагогічній практиці. Виокремлено вісім етапів становлення та 

розвитку системи соціального піклування, улаштування і виховання дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в США. Охарактеризовано основні форми 

влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, в американському 

суспільстві та визначено найбільш застосовувані з них в практиці соціально-

педагогічної роботи в ХХІ ст. Виокремлено принципи, зміст і методи соціального 

виховання у різних формах улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, 

в США. Здійснено порівняльний аналіз пріоритетних форм улаштування дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та особливостей соціального виховання дітей у 

США та Україні в другому десятилітті ХХІ ст. Розроблено рекомендації щодо 

врахування позитивного американського досвіду із соціального виховання дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та його використання у вітчизняній практиці 

(на законодавчому, теоретико-педагогічному, організаційно-методичному, 

організаційно-адміністративному і практичному рівнях). 
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642. Сорока, І. А.  Психологічна профілактика конфліктів у педагогічному 

колективі вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психологічних наук : спец. 19.00.10 "Організаційна 

психологія; економічна психологія" / Сорока Ірина Анатоліївна ; Ун-т 

економіки та права "Крок". – Київ, 2015. – 20, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 

17–19 (16 назв). 
Дисертацію присвячено аналізу психологічних особливостей профілактики 

конфліктів у педагогічному колективі вищого навчального закладу. У дослідженні 

наведено теоретичну модель профілактики конфліктів, яку перевірено емпірично. 

Визначено психологічні особливості розвиненості складових конфліктологічної 

компетентності (когнітивної, емоційної, поведінкової) викладачів гуманітарних та 

суспільних дисциплін державних та приватних вищих навчальних закладів України та 

Угорщини залежно від їх сімейних, демографічних, національних та професійних 

характеристик. Висвітлено результати ефективності впровадження авторського 

семінару-тренінгу «Розвиток конфліктологічної компетентності викладачів вищого 

навчального закладу». 

 

643. Сорокіна, С. І.  Вибірна фітотоксичність гербіцидів при їх 

комплексному застосуванні в посівах сої [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біологічних наук : [cпец.] 03.00.12 

"Фізіологія рослин" / Сорокіна Світлана Іванівна ; НАН України, Ін-т 

фізіології рослин і генетики. – Київ, 2014. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 

16–18 (24 назви). 
У польових дослідах в посівах сої досліджено ефективність контролювання 

бур'янів при різних програмах застосування гербіцидів. Селективність окремих 19 

гербіцидів та їх сумішей щодо культури оцінювалась у польових та вегетаційних 

дослідах за впливом на біометричні параметри, вміст фотосинтетичних пігментів 

та інтенсивність фотосинтезу, а також за змінами симбіотичної азотфіксації. 

Встановлено, що внесення у ґрунт до появи сходів культури суміші гербіцидів 

метрибузину та метолахлору розширює спектр контрольованих видів бур'янів, що 

зумовлює підвищення ефективності захисту. Показано, що селективність щодо сої 

при застосуванні даної суміші збільшується порівняно з дією окремих препаратів. 

Визначено, що чинником негативного впливу гербіцидів інгібіторів 

ацетолактатсинтази на утворення та подальше функціонування апарату 

симбіотичної азотфіксації сої є стресова реакція рослин на дію гербіцидів. Вперше 

встановлено, що суміш, яка складається з гербіцидів інгібіторів 

ацетолактатсинтази похідного імідазолінону - імазамоксу та похідного 

сульфонілсечовини тифенсульфурон-метилу, характеризується синергічно 

підвищеною фітотоксичністю, що при обробці посіву забезпечує високу ефективність 

контролювання бур'янів при зменшених нормах внесення компонентів. При 

застосуванні у суміші, в якій норма внесення тифенсульфурон-метилу вдвічі, а 

імазамоксу - на третину менші від мінімальних рекомендованих норм внесення цих 

гербіцидів, селективність щодо сої перевищує селективність дії одного імазамоксу у 

мінімальній рекомендованій нормі. 

 

644. Спринська, З. В. Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних 

орієнтацій особистості [Текст] : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук : 19.00.01 - загальна 

психологія, історія психології / Спринська З. В. ; Зоряна Валентинівна 
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Спринська ; Південноукраїнський ДПУ ім. К. Д. Ушинського. - Одеса : [б. 

в.], 2008. - 20, [1] c. 
Дисертаційне дослідження присвячене вивченню співвідношення агресивної 

поведінки та ціннісних орієнтацій особистості. У роботі проаналізовані різні 

психологічні підходи до розуміння феномену агресивної поведінки та ціннісних 

орієнтацій особистості, розкрито характер їх співвідношення. Встановлено, що міра 

значимості термінальних цінностей та сфер людського існування, що представлені в 

житті кожної особистості пов’язана з певними показниками агресивної поведінки, 

за допомогою яких особистість реалізує свої бажання та прагнення. 

У дисертації на вибірці студентів та вихованців колонії досліджені показники 

агресивної поведінки, ціннісних орієнтацій, сфер життєдіяльності та властивостей 

особистості, що пов’язані з ними. Показано взаємозв’язок агресивної поведінки з 

ціннісними орієнтаціями, сферами життєдіяльності людини та адаптивними і 

комунікативними властивостями особистості, що мають важливе значення для 

соціальної регуляції поведінки. 

Досліджено психологічні характеристики осіб з різним рівнем прояву агресії, а 

саме, з високим та низьким рівнем індексів агресивності та ворожості. 

Проаналізовано розбіжності у значеннях ціннісних орієнтацій та сфер 

життєдіяльності у студентів та вихованців колонії 

. 

645.  Старостенко, Н. А.  Славянские народные термины, соотносимые с 

названиями животных [Текст] : автореф. диc. на соискание ученой 

степени канд. філол. наук : [cпец.] 10.02.03 "Славянские языки" 

/ Старостенко Надежда Александровна ; АН БССР, Ин-т языкознания им. 

Якуба Коласа. – Минск, 1984. – 18, [1] с. – Библиогр.: с. 18 (8 названий). 
Реферируемая работа посвящена изучению путей формирования славянской 

народной терминологии. В славянских языках существует значительная группа слов, 

формально идентичных названием животных. Как правило, эти слова имеют 

терминологическое значение и служат обозначениями технических деталей, 

приспособлений, природных явлений и объектов, мифологических персонажей. 

Исследованию происхожденния указаных терминов и их связи с названиями 

животных и посвящена реферируемая работа. Славянская народная терминология не 

была предметом специального исследования, а изучалась лишь попутно, при 

рассмотрении вопросов древности метафорических переносов. Обработка 

славянского диалектного материала проведена в данной работе впервые. Анализ 

генетически связанной с зоонимом славянской региональной терминологии позволил 

выделить в каждой лексической группе семемные ряды, неактуальные для каждого 

конкретного поля зоонима, а также проекцировании семантических признаков 

соответствующих семем на поле зоонима с котрым данные номинации совпадают по 

форме. 

 

646. Статеева, В. И.  Дедеминутивация в украинском языке [Текст] : 

автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02. 

" Языки народов СССР (украинский язык)" / Статеева Валентина 

Ивановна ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; 

Ужгородский гос. ун-т. – [Ужгород], 1982. – 19 с. – Экслибрис: печать 

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

Бевзенко". 
В предлагаемой диссертации впервые в украинистике специально исследуется 

значительная группа дедеминутивация функционирующих в украинском языке 

(литературном и диалектном) на всех этапах его исторического развития.  
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В процессе исследования получены некоторые сведения, которые могут быть 

применены для характеристики одного из древнейших продуктивнейших и до сих пор 

наименее изученых способов деривации – семантического в одной разновидностей - 

дедеминутивации.  

Дедеминутивация позволяет проиллюстрировать закон экономии в языке, ибо 

здесь новое содержание закрепляется в старом оформлении.  

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в вузовских 

курсах современного украинского литературного языка, спецкурсах, спецсеминарах 

при изучении разделов по словообразованию, лексикологии, вшкольном курсе 

украинского языка при изучении аналогическх разделов. 

 

647. Стеценко, В. П.  Профессионально-педагогическая подготовка учителя 

труда и физики к обучению сельских школьников технологиям сельского 

хозяйства (на примере технологий растениеводства) [Текст] : автореф. 

дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.01 

"Теория и история педагогики" / Стеценко Владимир Петрович ; М-во 

образования Российской Федерации, Брянский ордена "Знак почета" Гос. 

пед.  

ин-т. – Брянск, 1992. – 16 с. : табл. – Библиогр.: с. 15–16 (11 названий). 
В диссертации раскрывается анализ состояния и динамика развития кадрового и 

материально-технического обеспечения трудового обучения в сельской школе, 

выполненный в процессе специального четырехлетнего исследования 500 средних и 475 

девятилетних сельских школ Черкасской области, как одного из крупных 

сельскохозяйственных регионов Украины. В процессе исследования выявлена 

значительная текучесть кадров учителей трудового обучения сельских школ с 

высшим специальным педагогическим образованием; установлено, что в настоящее 

время только каждый четвертый в средней и каждый пятый в девятилетней 

сельской школе из пяти учителей трудового обучения имеют указанное образование и 

работают они в условиях недостаточной материально-технической базы, на 

морально устаревшем и основательно изношенном оборудовании. Складывается 

острая и значительная потребность в подготовке учителей труда и физики сельской 

школы, проявляется необходимость в улучшении работы по их профессиональной 

адаптации и закреплении в сельской школе, в совершенствовании их подготовки по 

рациональной эксплуатации, обслуживанию, ремонту и наладке станков, машин и 

другого оборудования. 

 

648. Стеценко, Г. В.  Методика використання освітніх веб-ресурсів у 

процесі підготовки майбутніх учителів інформатики [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання (інформатика)" / Стеценко Галина Володимирівна ; 

НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 

16–18 (14 назв). 
У роботі побудована і науково обґрунтована методика використання освітніх веб-

ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики, яка орієнтована на 

розв'язування таких завдань як впровадження сучасних веб-технологій в сферу освіти, 

активізація навчально-пізнавальної та самостійної діяльності студентів, 

формуванню інформаційної культури, підвищення рівня навчальних досягнень 

студентів та поліпшенню їхньої професійної підготовки. На основі аналізу науково-

методичної літератури наведено класифікацію освітніх веб-ресурсів; уточнено 

поняття "освітній веб-ресурс"; розроблено спецкурс "Методика використання та 

проектування освітніх веб-ресурсів" та методичні рекомендації щодо організації 
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лабораторних робіт; розроблено зміст практики зі створення мультимедійних 

освітніх проектів; в підтримку спецкурсу розроблено сайт "Освітні веб-ресурси" та 

організовано локальну вікі-енциклопедію. Виділено особливості, найбільш адекватні 

форми, методи, засоби навчання; розроблено систему вивчення теоретичного 

матеріалу та проведення лабораторних робіт. У роботі наведено результати 

педагогічних експериментів, які підтверджують ефективність запропонованої 

методики використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх 

учителів інформатики. 

 

649. Столяренко, О. В.  Педагогічні умови виховання толерантності у 

студентів вищих навчальних закладів технічного профілю [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Столяренко Оксана Василівна. – Вінниця, 

2013. – 291, [3] c. 

Столяренко, О. В.  Педагогічні умови виховання толерантності у 

студентів вищих навчальних закладів технічного профілю [Текст] : 

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

"Теорія і методика виховання" / О. В. Столяренко. – Умань, 2013. – 20, [1] 

c. 
У дисертації досліджено проблему виховання толерантності у студентів вищих 

навчальних закладів технічного профілю.  

На підставі теоретичних та емпіричних результатів дослідження обґрунтовано 

педагогічні умови виховання толерантності у цієї категорії студентів: забезпечення 

особистісно-зорієнтованої суб'єкт-суб'єктної взаємодії і створення ситуацій колективного 

співробітництва та довіри; оптимізацію міжособистісного спілкування студентів у 

академічних групах за рахунок розвитку в них здатності до розуміння й прийняття власної 

особистості (прояву рефлексії) та стійкості до зовнішніх негативних впливів (емоційної 

стабільності); активізацію зусиль, спрямованих на сприйняття іншої людини, розвиток у 

вихованців емпатії та асертивності.  

Визначено сутність поняття "толерантність студентів вищих навчальних закладів 

технічного профілю"; розроблено функціональну модель її виховання у майбутніх інженерів, 

дієвість якої забезпечують визначені педагогічні умови, експериментально апробовані шляхом 

впровадження активних форм, методів виховання. 

650. Столярова, Т. О.  Формування творчої активності майбутнього 

вчителя трудового навчання в процесі професійної підготовки [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 -

теорія і методика професійної освіти / Столярова Тетяна Олександрівна ; 

Вінницький держ. пед. ун-т імені М. Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – 

19, [1] с. 
Вперше розроблено й апробовано модель формування творчої активності 

майбутнього вчителя трудового навчання у процесі його професійної підготовки. 

Визначено комплекс організаційно-педагогічних умов, які забезпечують ефективність 

формування даного особистісного утворення. Розкрито основні положення про 

механізми, форми, методи розвитку творчої активності майбутнього вчителя в 

процесі професійної підготовки. Обґрунтовано цілісну методику формування даної 

професійно необхідної якості як органічної єдності її компонентів: мотиваційно-

цільового, рефлексивно-діагностичного, когнітивно-змістового й операційно-

технологічного. Визначено якісні характеристики та критеріальні показники рівнів 

творчої активності, що забезпечують можливість управління процесом професійної 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання. Експериментально 

підтверджено ефективність запропонованої моделі формування творчої активності 

майбутнього вчителя трудового навчання. Основні результати наукового 



297 
 

дослідження впроваджено в навчально-виховний процес педагогічних університетів 

України. 

 

651. Стріха, С. В.  Індивідуальні особливості майбутніх психологів 

пенітенціарних установ як чинники їх професійного зростання [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : [спец.] 

19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Стріха Сергій 

Володимирович ; Держ. прикордонна служба України, Нац. академія 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – 

Хмельницький, 2018. – 20 c. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (10 назв). 
Дослідження присвячено вивченню важливих індивідуальних особливостей 

особистості майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ, які відображені 

в індивідуально-психічних рисах особистості, а саме: емоційно-вольовій стійкості, 

рівні інтелекту, самоконтролі поведінки та наполегливості у досягненні мети. 

Виявлено, що професійний розвиток фахівців детермінує зміну мотиваційної сфери 

особистості, а саме: прагнення до досягнення вищих результатів у професійній 

діяльності, подолання труднощів, що виникають на шляху досягнення визначеної 

мети; вдосконалення та розвиток власних здібностей; формування та розвиток 

важливих індивідуально-психічних рис особистості, що необхідні для покращення їх 

професійної діяльності. 

Здійснено розвиток індивідуально-психічних рис особистості психологів 

пенітенціарних установ щодо ефективного виконання ними посадових функцій та 

доведено їх значущі позитивні зміни після проходження ними авторського 

тренінгового курсу. 

 

652. Стромило, А. П.  Формування гуманних стосунків студентів в умовах 

освітньо-виховного середовища [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Стромило Анна Петрівна. – Черкаси, 2016. – 272, [5] с. 

Стромило, А. П.  Формування гуманних стосунків студентів в умовах 

освітньо-виховного середовища [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / А. 

П. Стромило. – Умань, 2016. – 19, [1] с. 
У дисертації досліджено освітньо-виховне середовище ВНЗ як чинник формування 

гуманних стосунків студентів. Уточнено сутність понять: «гуманізм»; 

«гуманність»; «гуманні стосунки студентів»; «освітньо-виховне середовище»; 

«формування гуманних стосунків студентів в умовах освітньо-виховного 

середовища». 

Визначено критерії (когнітивно-пізнавальний, емоційно-ціннісний, поведінково-

практичний), показники та рівні (початковий, середній, високий) сформованості 

гуманних стосунків студентів. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури та результатів 

констатувального етапу експерименту розроблено та апробовано модель 

формування гуманних стосунків студентів, яка складається з блоків (мотиваційно-

цільовий, змістово-процесуальний, діагностично-результативний) та етапів 

(підготовчо-демонстраційний, практично-орієнтувальний, реалізації стосунків). 

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

формування гуманних стосунків студентів в умовах освітньо-виховного середовища: 

урахування індивідуально-вікових та гендерних особливостей студентів; збагачення 

теоретичної обізнаності студентів із сутністю та способами реалізації гуманного 

педагогічного спілкування на суб’єкт-суб’єктній основі; змістове і методичне 

забезпечення гуманізації освітньо-виховного середовища у ВНЗ. 
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653. Стычишина, Л. П.  Проблемы пограничной топонимии (на материале 

междуречья Кодымы и Савранки и прилегающих территорий) [Текст] : 

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : [cпец.] 

10.02.02 "Языки народов СССР (украинский язык)" / Стычишина 

Людмила Павловна ; Киевский гос. ун-т имени Т. Г. Шевченко. – Київ, 

1976. – 20 с. : табл. – Библиогр.: с. 19 (7 названий) и в тексте. – 

Автореферат с дарственной надписью автора (3425/1). - Экслибрис: печать 

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

Бевзенко". 
Автор данной работы поставил перед собой задачу исследования научной 

проблемы топонимии, ее специфики на пограничной территории. В работе 

осуществлен историко-этимологический анализ географических названий, 

предлагается и другим особенностями их систиматизация по лексико-

семантическим, словообразовательным и другим особенностям.  

Главной целью анализа и систематизации являются не просто описание 

топонимического материала, а выяснения разноплановых аспектов отражения в 

топонимии факта ее нахождения на пограничной территории.  

Поставленные задачи требуют изучения географических названий в синхронном и 

диахронном планах. Для определения языковой принадлежности названий, их 

смысловой нагрузкии строения используются структурно-образовательный метод, с 

помощью которого выясняется структура и значения названий. На основе 

форматного метода названия объединяются в топонимические типы, выделяются 

словообразовательные модели. 

  

654. Сухопара, І. Г.  Формування толерантності у молодших школярів у 

позаурочній діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 : 

захищена 30.04.17 / Сухопара Ірина Геннадіївна. – Київ, 2016. – 332 с. : 

табл., іл. – Бібліогр.: с. 193–220 та в тексті. 

Сухопара, І. Г.  Формування толерантності у молодших школярів у 

позаурочній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ірина Геннадіївна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (19 назв). 
У дисертації здійснено аналіз філософської, соціологічної, психологічної, 

педагогічної літератури з питань формування толерантності, уточнено сутність і 

структуру понять "толерантність", "сформованість толерантності у молодших 

школярів". Визначено особливості формування толерантності в учнів початкової 

школи у позаурочній діяльності. Розроблено критерії, показники та виявлено рівні 

сформованості толерантності. Теоретично обґрунтовані й експериментально 

перевірено педагогічні умови формування толерантності в молодших школярів у 

позаурочній діяльності, а саме: підвищення рівня готовності вчителів початкової 

школи до формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності; 

змістове і методичне забезпечення процесу формування толерантності в молодших 

школярів у позаурочній діяльності; залучення молодших школярів до суспільно 

значущої діяльності, спрямованої на виявлення толерантності. 

 

655. Суятинова, К. Є.  Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в 

сім'ях розлучених батьків [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 

/ Суятинова Катерина Євгеніївна. – Умань, 2016. – 294, [12] с. 
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Суятинова, К. Є.  Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в сім'ях 

розлучених батьків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / К. Є. Суятинова. – 

Умань, 2016. – 19, [1] с. 
У дисертації на основі теоретичного аналізу психологічної та соціально-

педагогічної літератури визначено педагогічну сутність феноменів: «соціалізація 

дитини в сім’ях розлучених батьків», «педагогічна підтримка соціалізації дитини в 

сім’ях розлучених батьків».  

З’ясовано особливості соціалізації дітей дошкільного віку в сім’ях розлучених 

батьків. Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні соціалізованості 

дітей старшого дошкільного віку: соціально-емоційний, соціально-комунікативний, 

соціально-діяльнісний з відповідними показниками.  

Розроблено технологію педагогічної підтримки процесу соціалізації дітей 

старшого дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків та апробовано соціально-

педагогічні умови її реалізації, спрямовані на виправлення відхилень у процесі 

соціалізації дошкільників за рахунок цілеспрямованої допомоги дітям та їхнім 

одиноким матерям з метою підтримки соціально-особистісного розвитку дитини 

задля її подальшої успішної соціалізації. 

 

656. Сыч, В. Ф.  Синтаксис украинской полемической литературы конца 

XVI - начала XVII ст. [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степ. 

канд. филол. наук / В. Ф. Сыч ; МВССО УССР, Киевский гос. ун-т имени  

Т. Г. Шевченко. – Киев, 1960. – 17, [1] с. – Библиогр.: с. 18 (3 названия). – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена исследованию синтаксиса полимической литературы 

конца XVI – начала XVII ст. В работе установлено: наиболее характерные 

синтаксические особенности памятников, обусловленные их жанровой спецификой 

или же индивидуальными приемами авторов; наличие у них пережиточных элементов 

в общем плане исторического развития синтаксиса украинского литературного 

языка, а также ведущих (господствующих и зарождающихся) тенденций, которые со 

временем становятся основой литературного языка; степень проникновения 

иноязычных элементов, связь книжных традиций с живой разговорной речью; 

наиболее характерные диалектные особенности памятников. 

 

657. Танасійчук, Ю. М. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури 

до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров'я [Текст] : 

дис. ... д-ра філософії : 011 : захищена 13.05.21 / Танасійчук Юлія 

Миколаївна. - Умань, 2021. - 416 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 240-275.  
У дисертації вперше обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного 

здоров'я (розвиток у майбутніх учителів фізичної культури ціннісного ставлення до 

здоров'я, мотивації та усвідомленої потреби здорового способу життя на основі 

створення здоров'язбережувального середовища; актуалізація знань про зміцнення 

здоров'я учнів, активізація їхньої індивідуальної оздоровчої активності через 

оновлення змісту і вдосконалення організаційного процесу їх підготовки; включення у 

здоров'язбережувальну діяльність на особистому і професійному рівнях через 

застосування здоров'язбережувальних освітніх технологій). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та впровадженні у 

освітній процес закладів вищої освіти авторських навчальних програм та навчально-

методичного забезпечення: оновлення змісту дисциплін "Педагогіка", "Вступ до 
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спеціальності", "Психологія", "Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/Сніду", 

"Контроль у фізичному вихованні". Матеріали дослідження можуть бути 

використані в освітньому процесі ЗВО при викладанні дисциплін гуманітарної, 

фундаментальної та фахової підготовки з оновленим здоров'язбережувальним 

змістом, спецсемінарів, практикумів, тренінгів фізкультурно-оздоровчої 

спрямованості та в закладах загальної середньої освіти для формування в учнів 

ціннісного ставлення до власного здоров'я. 

 

658. Танасюк, В. Л. Створення та функціонування українського 

представництва Всесоюзного об'єднання по торгівлі з іноземцями 

"Торгзін" (1931-1936 рр.) [Текст] : дис. ... д-ра філософії : 032 : захищена 

17.05.21 / Танасюк Вікторія Леонідівна. - Умань, 2021. - 229 с. : табл., 

фотоіл. - Бібліогр.: с. 194-218. 
Регулювання економічних процесів є однією із форм участі держави в 

господарському житті суспільства, а її активне втручання у ці процеси посилюється 

у часи нестабільності. На період 1920–1930-х рр. в історії України припало 

формування державної моделі радянської влади, здійснення соціально-економічних, 

політичних та культурних експериментів. Важливий аспект актуальності теми 

полягає в необхідності вивчення становища суспільства , що перебувало в умовах 

тривалої і важкої кризи, однією зі сторін якої стала криза постачання населення в 

період соціалістичної модернізації. У тогочасних умовах сама держава виступила 

комерсантом. Саме через діяльність магазинів системи "Торгзін" держава показала 

себе самим великим спекулянтом в умовах нею ж створеного продовальчого дефіциту 

та голодомору. Така державна комерційна діяльність стала важливим джерелом 

наповнення бюджету. Історія створення та діяльності торгзінівської системи в 

УРСР першої пол. 1930-х рр. – це переважно історія людських стратегій у боротьбі 

за виживання. Результати дослідження можуть мати прикладне значення і 

використовуватися при підготовці навчальних курсів з історії України, історичного 

краєзнавства, джерелознавства. 

 

659. Тараненко, І. В.  Особистісно орієнтований підхід до виховання 

важких підлітків у процесі занять фізичною культурою [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 28.02.17. / Тараненко Ірина 

Вадимівна. – Полтава, 2017. – 262 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 191–214 

та в тексті. 

Тараненко, І. В.  Особистісно орієнтований підхід до виховання важких 

підлітків у процесі занять фізичною культурою [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Тараненко Ірина Вадимівна ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 17–18 (12 назв). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення проблеми виховання важких 

підлітків у процесі занять фізичною культурою. На основі аналізу соціологічної, 

психологічної, педагогічної літератури розкрито стан вивчення проблеми. Уточнено 

сутність понять: «важкі підлітки», «особистісно орієнтований підхід», «вихованість 

морально-вольових якостей». 

З’ясовано особливості виховного потенціалу фізичної культури у формуванні 

особистісних морально-вольових якостей важких підлітків. Визначено критерії 

(особистісно-ціннісний, мотиваційно-вольовий, адаптивно-суб’єктний, 

комунікативно-поведінковий) показники та рівні (достатній, середній, низький) 

вихованості особистісних морально-вольових якостей важких підлітків. 
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Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено комплекс педагогічних 

умов реалізації особистісно орієнтованого підходу до виховання морально-вольових 

якостей важких підлітків у позашкільній фізкультурній діяльності. 

 

660. Тарновецкая, Л. А.  Становление украинских фамилий Буковинского 

Поднестровья [Текст] : (на материале ревизских сказок первой половины 

XIX века) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 

спец. 10.02.02 "Языки народоа СССР (украинский язык)" / Тарновецкая 

Людмила Александровна ; АН Украинской ССР, Ин-т языковедения 

имени А. А. Потебни. – Киев, 1990. – 21, [1] с. – Библиогр.: с. 20–21 (7 

назв.). – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации исследован процесс становления фамилий Буковинского 

Поднестровья. Общие подходы к изучению призвищних антропонимов базируются на 

понимании фамилии как определенного исторического этапа развития всей системы 

собственных личных имен в направлении стабилизации ее компонентного состава в 

официальной сфере функционирования. 

Необходимость многоаспектного изучения ономастического наследия, 

содержится в лексической системе любого национального языка, обоснование в 

трудах многих исследователей украинской и славянской антропонимии, поскольку 

именно Ономастическая аккумулирует материальный, духовный, исторический опыт 

общественной среды, в которой она зарождается и функционирует. 

Исследования украинских фамилий остается актуальной проблемой современной 

ономастической науки несмотря на достижение значительных успехов в этой 

области. Определены их лексическая база и основные словообразовательные типы, 

проведенные региональные антропонимический исследования в отдельных 

этнографических зонах - в Приднепровье, Правобережной Побужье, Бойковщине, 

Лемкивщини, Закарпатье. Вместе с тем остается немало регионов, особенно в 

пределах древних украинских говоров, в которых даже не собран соответствующий 

материал. 

 

661. Тацієнко, В. С.  Повсякденне життя православного парафіяльного 

духовенства київської єпархії в кінці XVIII на початку ХХ ст. [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [cпец.] 07.00.01 

"Історія України" / Тацієнко Віталій Сергійович ; МОН України, 

Чорноморський НУ імені П. Могили. – Миколаїв, 2017. – 20, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв) та в підрядкових прим. 
Дисертація присвячена комплексному дослідженню повсякденного життя 

православного парафіяльного духовенства Київської єпархії в кінці ХVIII – на початку 

ХХ ст. 

У роботі з'ясовано правовий статус та головні обов'язки парафіяльного 

духовенства, розкрито стосунки священно- і церковнослужителів з поміщиками, 

інтелігенцією, селянством. Схарактеризовано головні джерела матеріального 

забезпечення православного духовенства: прибутки від землі, плата парафіян за 

здійснення потреб та утримання від казни. Відображено рівень житлового 

забезпечення, способи утримання бідного духовніцтва, особливості шлюбно-сімейних 

відносин православного духовенства. Звернено увагу на заходи церковної 

адміністрації, спрямовані на підвищення морального рівня священно- і 

церковнослужителів. Досліджено еволюцію освітнього рівня парафіяльного 

духовенства Київської єпархії. З'ясовано місце благочинницьких та церковних 

бібліотек у самоосвіті кліру. 
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662. Терещук, С. І.  Методична система вивчення будови і властивотей 

речовини в курсі фізики основної школи [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 01.00.02 " Теорія і 

методика навчання фізики" / Терещук Сергій Іванович ; Нац. педагогічний 

ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 

с. 16–17 (14 назв). 
Дисертація присвячена питанням методики вивчення будови речовини у курсі 

фізики 7-8 класів. В роботі обґрунтовано варіанти методичної системи вивчення 

будови речовини у 7-8 класах та методика їх використання в навчальному процесі. 

Виявлено психолого-педагогічні умови послідовного і ефективного вивчення 

відомостей про атоми і молекули та їх застосування учнями під час вивчення 

теплових явищ. Основні положення дисертації висвітлено у 12 друкованих працях. 

Пропоновані методичні рекомендації та посібники сприяють підвищенню 

ефективності засвоєння учнями 7-8 класів навчального матеріалу про будову та 

властивості речовини. Результати дослідження впроваджені у процес навчання 

фізики учнів основної школи (7-8 класи). Розроблена методична система може бути 

використана під час навчання студентів педагогічних спеціальностей, методистами, 

вчителями в середній школі. 

 

663. Тищенко, Л. Т.  Семантико-синтаксичне поле з'ясувальності в сучасній 

російській мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Російська мова" / Тищенко Людмила 

Тихонівна ; КДПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1994. – 21 с. – Бібліогр.: 

с. 20 (5 назв). – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої б-

ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В даній роботі досліджувалась семантика, структура і відношення 

співвідносності з'ясувальних конструкцій як елементів польового системно-

структурного об'єднання. 

Визначено арсенал синтаксичних одиниць, виражених у з'ясувальних відношеннях; 

встановлено семантико-синтаксичні умови реалізації деліберативного значення в 

простому і складному реченнях; описана структура поля з'ясувальності. Матеріали 

дисертації використовувались в навчальному процесі при вивченні синтаксису 

словосполучення і речення. Дослідження поля з'ясувальності в даній роботі базувалося 

на вивченні експліцитних засобів вираження з'ясувальних відношень. Російській мові 

властиві також конструкції з імпліцитною з'ясувальністю. 

 

664. Тищенко, О. М.  Метафора у поезіях Євгена Маланюка [Текст] : 

(семантико-функціональний аспект) : автореф. дис. на здобуття наукового 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова" / Тищенко 

Оксана Миколаївна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1997. – 16, [1] 

c. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв). – Екслібрис: штамп синього кольору власника 

особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації здійснено комплексний аналіз метафоричної мови поезії Євгена 

Маланюка, орієтований на визначення особливостей лінгвальних засобів ідіостилю 

автоора.  

Встановлено, що переважна більшість метафор поезій Є. Маланюка мають 

одним із компонентів (базовим чи інтродуктивним) певне ключове слово, яке є 

стрижневим елементом наскрізного образу; введено і обґрунтовано теоретичні 

поняття "базові наскрізні образи", "інтродуктивні наскрізі образи"; здійснено 
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класифікацію названих образів за лексико-семантичними ознаками; виявлено 

найпродуктивніші види граматичних моделей метафор у поезії Є. Маланюка.    

Визначено вплив поетичної мовотворчості Є. Маланюка на формування стилістики 

української мови за рахунок розширення усталених значень слів шляхом їх видозміни за 

певною естетичною ідеєю. 

 

665. Тищенко, Т. М.  Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світлі  

ізоглос [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук 

: [cпец.] 10.02.01 "Українська мова" / Тищенко Тетяна Миколаївна ; НПУ 

імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 19, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: 

с. 16 (8 назв). 
У дисертації проаналізовано склад, структурну організацію, семантику й 

географічне поширення сільськогосподарської лексики подільсько-

середньонаддніпрянської межі.  

У результаті вивчення ареалогічних особливостей лексики визначено умовну межу 

між подільським і середньонаддніпрянським говорами, виділено смугу говірок 

подільсько-середньонаддніпрянського типу; з’ясовано внутрішнє членування 

перехідного ареалу; виявлено міждіалектні зв’язки та паралелі сільськогосподарської 

лексики суміжжя; охарактеризовано специфічні явища у лексиці перехідних говірок; 

створено “Атлас сільськогосподарської лексики подільсько-середньонаддніпрянської 

межі”, який містить 142 атомарних і 11 зведених карт. У науковий обіг вводиться 

новий значний за обсягом емпіричний матеріал, що прислужиться при укладанні 

Словника українських говорів та Лексичного атласу української мови. 

 

666. Тімець, О. В.  Підготовка майбутніх учителів географії і біології до 

краєзнавчо-туристської роботи з учнями [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / Тімець Оксана Володимирівна ; АПН України, Ін-т 

педагогіки і психології професійної освіти. – Київ, 2001. – 24 с. : табл., 

схеми. – Бібліогр.: с. 19–20 (13 назв). 
Дисертація присвячена дослідженню проблеми підготовки майбутніх учителів 

географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи з учнями. В роботі 

розглядаються питання змісту та організації процесу підготовки майбутніх учителів 

географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи з учнями. 

У ході дослідження визначено чітку систему підготовки майбутніх учителів 

географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи. Обґрунтовано актуальність 

теми дослідження, визначена мета, об'єкт, завдання дослідження, розкрито методи і 

технологію роботи, етапи експериментального дослідження, подано дані про 

апробацію запропонованої методики підготовки майбутніх учителів географії і 

біології до краєзнавчо-туристської роботи. 

Розкрито мету, завдання, суть краєзнавства і туризму, визначено головні напрями 

краєзнавчих досліджень, розкрито стан проблеми в теорії і практиці вищих 

навчальних закладів освіти, теоретичні основи і особливості професійної краєзнавчо-

туристської підготовки майбутніх учителів. 

Встановлено, що ефективність підготовки майбутніх учителів географії і біології 

до краєзнавчо-туристської роботи зростає за умов збагачення їх мотиваційної 

сфери, підвищення відповідного рівня знань, умінь і навичок. Розроблена теоретична 

модель підготовки майбутніх учителів до краєзнавчо-туристської роботи, спецкурс 

"Загальне краєзнавство і туризм" та технологія такої підготовки обґрунтовані й 

перевірені за допомогою методів математичної статистики. Основні результати 

роботи знайшли практичне застосування в організації навчального процесу 

університету. 
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667. Ткаченко, І. А.  Методичні основи застосування системи засобів 

навчання з астрономії у підготовці майбутніх учителів фізики і астрономії 

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

13.00.02 "Теорія і методика навчання фізики" / Ткаченко Ігор 

Анатолійович ; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ,  

2005. – 21, [1] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 17–19 (20 назв). 
Дисертація присвячена теоретико-методичному обґрунтуванню та практичній 

реалізації методичної підготовки майбутніх учителів фізики і астрономії до 

застосування системи традиційних засобів навчання й створення сучасного 

навчального обладнання з астрономії через комплекс програмно-педагогічного 

забезпечення навчального процесу відповідно до вимог реформування фізичної та 

астрономічної освіти. 

Створений навчально-виховний центр "Планетарій" є центром розробок і 

впровадження інформаційно-комп'ютерних засобів навчання; прообразом особистісно 

орієнтованого навчально-виховного середовища. На підставі комплексного аналізу 

методики викладання фізики і астрономії у дослідженні зроблено висновок про 

доцільність використання планетарію шкільного типу, організації та проведення в 

ньому занять зі студентами й учнями різних вікових груп. Обґрунтовано і 

впроваджено нову методичну систему підготовки майбутніх учителів фізики і 

астрономії, адекватну сучасним вимогам Державного стандарту. 

 

668. Ткаченко, О. А.  Удосконалення системи мотивації праці в умовах 

інноваційного розвитку економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. економічних наук : [cпец.] 08.00.07 "Демографія, 

економіка праці, соціальна економіка і політика" / Ткаченко Олена 

Анатоліївна ; МОН України, Кіровоградський національний технічний 

університет. – Кіровоград, 2014. – 20, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 

16–18 (23 назв). 
Дисертацію присвячено науково-теоретичному обґрунтуванню методичних основ і 

практичних рекомендацій щодо формування і вдосконалення системи мотивації праці 

в умовах інноваційного розвитку економіки. У роботі систематизовано наукові 

підходи до визначення понять «мотивація праці» та «система мотивації праці» як 

соціально-економічних категорій, уточнено їх зміст в умовах інноваційного розвитку 

економіки. Визначено та узагальнено чинники розвитку системи мотивації праці, 

методичні підходи та показники для її комплексної оцінки під час становлення 

інноваційної моделі економіки. Проведено оцінку стану та особливостей системи 

мотивації праці в Україні на макро-, мезо- і мікроекономічному рівнях. 

У дисертації визначено шляхи вдосконалення системи мотивації праці на всіх 

етапах життєвого циклу підприємства та виділено її базові елементи. Розроблено 

соціально-економічний механізм мотивації праці та обґрунтовано шляхи його 

подальшого розвитку в умовах становлення інноваційної моделі економіки. 

Запропоновано інноваційні заходи щодо підвищення рівня мотивації праці на засадах 

розвитку відносин соціального партнерства. 

669. Ткачук, Л. В.  Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших 

школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / Ткачук Лариса Василівна ; Ін-т 

педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17 (10 

назв). 
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Дисертаційна робота присвячена аналізу сучасних психолого-педагогічних знань 

про феномен "успіх у навчанні" та визначенню педагогічних умов забезпечення успіху в 

навчанні учнів молодшого шкільного віку в педагогічній спадщині  

В. О. Сухомлинського. У роботі здійснено методологіний та змістовий аналіз 

категорії "успіх", прослідковано генезу проблеми успіху в навчанні в історії 

філософсько-педагогічної думки. Проаналізовано теоретико-практичний досвід 

видатного педагога та його погляди на шляхи, чинники та умови забезпечення успіху в 

навчанні молодших школярів. Показано можливості творчого застосування ідей В. О. 

Сухомлинського щодо визначеної проблеми в сучасній педагогічній практиці. 

Розроблено і експериментально перевірено методику забезпечення успіху в навчанні 

молодших школярів на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського. 

 

670. Ткачук, М. М.  Зміст національного виховання в педагогічній думці 

України другої половини ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.01 / Ткачук Мирослава Михайлівна. – Умань, 2016. – 

275, [5] с. 

Ткачук, М. М.  Зміст національного виховання в педагогічній думці 

України другої половини ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / Ткачук Мирослава Михайлівна ; МОН 

України, Уманський  держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2016. – 

20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–18 (19 назв). 
У дисертації подано цілісний, комплексний, системний аналіз змісту національного 

виховання в педагогічній думці України другої половини ХІХ - початку ХХ століття: 

визначено основні принципи та закономірності його еволюції; встановлено етапи 

еволюції, виявлено основні виховні цінності у структурі змісту кожного з них та 

провідні тенденції і суперечності.  

Уточнено сутність понять "зміст національного виховання", "українська 

педагогічна думка". Подальшого розвитку набуло наукове уявлення про внесок 

представників української педагогічної думки другої половини ХІХ - початку ХХ 

століття у формування змісту національного виховання, що знайшло відображення у 

тогочасній пресі, педагогічній та художній літературі. 

Визначено перспективи творчого використання результатів наукового пошуку 

змісту національного виховання науковців, вчителів та культурно-громадських діячів 

означеного періоду на сучасному етапі державотворення України. 

671. Товкайло, Т. І.  Наголошення суфіксальних іменників чоловічого роду 

в сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття вченого 

ступеня канд. філол наук : спец. 10.02.02 "Українська мова" / Товкайло 

Тамара Іванівна ; Київський держ. пед. ін-т імені М. П. Драгоманова. – 

Київ, 1993. – 14 с. – Бібліогр.: с. 14 (4 назви). – Екслібрис: штамп синього 

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

Бевзенко". 
Головна мета даної дисертаційної роботи – встановлення основних тенденцій 

наголошування морфем, кінцевих у іменниках чоловічого роду сучасної української 

літературної мови, виявлення і порівняння наголосових характеристик синонімічних 

та полісемічних суфіксів, визначення обсягу паралельного наголошування.  

Робота полягає у розкритті наголосових характеристик іменникових морфем, 

показі основних тендецій наголошення суфіксальних іменників чоловічого роду, 

встановленні залежності між морфемною будовою слова і акцентуаційними ознаками 

морфем.  
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Висновки і спостереження одержані в дослідженні, можна використати в 

розділах "Морфеміка" та "Морфологія української мови", доповнивши їх даними про 

акцентуацію морфем. У такий спосіб будуть поєднанні опис фонемної структури 

морфем, чергування на морфемних швах унаслідок переходу твірного слова в похідні 

при словотворенні, а також наголошення морфем у словах і видозміну їхніх 

наголосових характеристик, що зумовленні перетворенням твірної одиниці в похідну. 

У цьому практична цінність даного дослідження. 

 

672. Товкач, І. Є.  Індивідуальні особливості пізнавальної активності 

старших дошкільників [Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового 

ступеня канд психол. наук: [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова 

психологія" / Товкач Ірина Євгеніївна ; НАПН України, Ін-т психології 

імені Г. С. Костюка. – Київ, 2017. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 19–21 (18 

назв). 
Дисертацію присвячено проблемі індивідуальних особливостей пізнавальної 

активності дітей старшого дошкільного віку в процесі мовленнєвої діяльності. 

Уточнено дефініції понять: "активність", "пізнавальна активність", "індивідуальні 

особливості", "індивідуальні особливості пізнавальної активності старших 

дошкільників". Проаналізовано низку особливостей розвитку пізнавальної активності 

дітей старшого дошкільного віку у мовленнєвій діяльності. З'ясовано існування 

взаємозв'язку динаміки прояву між структурними компонентами пізнавальної 

активності у мовленнєвій діяльності дітей старшого дошкільного віку. 

Індивідуалізація психолого-педагогічної роботи з дітьми виявлених шести підгруп 

включає розроблену та апробовану розвивальну систему роботи, спрямовану на 

гармонізацію структурних компонентів пізнавальної активності старших 

дошкільників у мовленнєвій діяльності шляхом збалансування рівнів розвитку 

показників її структурних компонентів на різних етапах роботи із низьким, середнім, 

високим рівнями пізнавальної активності. 

 

673. Тополя, Р. В.  Адміністративно-правове регулювання експертно-

криміналістичних досліджень транспортних засобів [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : [cпец.] 12.00.07 

"Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" 

/ Тополя Руслан Володимирович ; Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (8 

назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове розв'зання наукового 

завдання щодо визначення та удосконалення питань, пов'язаних з адміністративно-

правовим регулюванням експертно-криміналістичних досліджень транспортних 

засобів. 

Проаналізовано експертно-криміналістичні дослідження транспортних засобів як 

об'єкт адміністративно-правового регулювання. У роботі автором виявлено, що 

об'єктом адміністративно-правового регулювання досліджень транспортних засобів 

є право водіїв та інших учасників дорожнього руху на проведення законної, 

незалежної, об'єктивної і повної судової експертизи транспортних засобів та 

реєстраційних документів, що їх супроводжують, на основі спеціальних знань 

стосовно транспортних засобів та реєстраційних документів, а також 

організаційно-правову діяльність публічної адміністрації стосовно забезпечення 

діяльності експертів та експертних установ, що здійснюють дослідження 

транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують. 
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674. Торчинський, М. М.  Ойконімія Південно-Західного Поділля [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 

"Українська мова" / Торчинський Михайло Миколайович ; Український 

держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1995. – 22 c. – Бібліогр.: с. 

21–22 (5 назв). – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої б-

ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертаційному дослідженні автор підіймає проблему становлення та 

функціонування ойконімної системи, зокрема у роз'язанні таких завдань: вивчення 

історії формування ойконімії досліджуваної території у зіставленні з назвами 

населених пунктів суміжних регіонів, аналіз їх семантико-словотворчої структури, 

встановлення типології, виявлення зв'язку ойконімів з іншими мовними 

мікросистемами, характеризує вплив екстралінгвальний факторів на місцевий 

ойконімікон.  

У дослідженні стан ойконімної системи показаний у статиці і динаміці, тому 

використовувалися і синхронічний, і діахронічний методи, як допоміжні, 

функціонують також прийоми лінгвістичної статистики і лінгвогеографії.       

Структурна робота полягає в тому, що за основу дослідження взято регіональну 

методику, яка дає змогу включати у сферу вивчення практично всі найменування 

поселень невеликої території, у зіставленні з місцевими природно-географічними 

даними, розглянути кожен ойконім. Також використаний другий спосіб як такий , що 

не тільки характеризує семантико-словотворчі особливості ойконімії 

досліджувального регіону, а й дозволяє зареєструвати всі форми існуючих і зниклих 

поселень з надією на майбутні дослідження. та узагальнення. 

675. Тоцкая, Н. И. Синтаксические особенности произведений Панаса 

Мирного (на материале романов: "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" и 

"Повія")[Текст] : автореф. дис. соискание ученой степени канд. филол. 

наук / Н. И. Тоцкая ; М-во культуры СССР, Киевский гос. ун-т имени Т. Г. 

Шевченко. - Киев, 1953. - 15, [1] c. - Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В данной диссертации освещается путь развития украинской литературного 

языка.  

Панас Мирный сразу стал одним их активных поборников принципов эстетики, в 

утверждении неразрывной связи исскуства с жизнью. Работа излагает краткую 

характеристику языка П. Мирного, подчеркивается, что П. Мирный был 

продолжателем Т. Г. Шевченко в деле создания украинского литературного языка на 

широкой народной основе. П. Мирный старался максимально обогатить украинский 

литературный язык разнообразными средствами общенародного языка. Он его 

старательно обрабатывал, развивал и, сочетая с некоторыми традиционными 

книжными языковыми средствами, а также индивидуальными премами, поднимал его 

до уровня литературного языка. 

Стилические приемы П. Мирного особенно ярко выражаются в авторской речи. 

Синтаксические формы выступают как средство художественного изображения и 

как средство выразительности языка. Таким образом, в лице П. Мирного украинский 

литературный язык имеет достойного участника его создания.  

 

676. Трохимчук, І. М.  Формування екологічної вихованості учнів основної 

школи у процесі дослідницької діяльності з екології у загальноосвітніх 

навчальних закладах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 

/ Трохимчук Ірина Михайлівна. – Рівне, 2014. – 278, [9] с. 
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Трохимчук, І. М.  Формування екологічної вихованості учнів основної 

школи у процесі дослідницької діяльності з екології у загальноосвітніх 

навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / І. М. 

Трохимчук. – Умань, 2014. – 20, [1] с. 
У дисертації визначено провідні теоретичні основи вдосконалення екологічного 

виховання учнів основної школи у процесі дослідницької діяльності з екології.  

З'ясовано стан розробленості проблеми у педагогічній теорії та виховній 

практиці, виокремлено й охарактеризовано ефективні теоретичні напрями 

розв'язання проблеми – формування екологічної вихованості учнів основної школи у 

процесі дослідницької діяльності з екології в загальноосвітньому навчальному закладі. 

У межах поняттєво-термінологічної парадигми актуалізовано сутність ровідних 

понять та визначено поняття "екологічна вихованість учнів основної школи". 

Розроблено й експериментально апробовано структуру педагогічного супроводу 

організації і здійснення дослідницької діяльності учнів основної школи з екології, 

доведено ефективність педагогічних умов формування досліджуваного феномену. 

Доведено ефективність розробленого навчально-виховного змісту, провідних підходів, 

удосконалених форм і методів як складових методики формування екологічної 

вихованості учнів основної школи у процесі дослідницької діяльності з екології в 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

 

677. Туляєв, В. В.  Організаційно-педагогічні умови підготовки 

старшокласників до професійного самовизначення у спеціалізованих 

загальноосвітніх навчальних закладах художнього профілю [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Володимир Володимирович Турляєв ; Ін-т 

проблем виховання АПН України. – Львів, 2008. – 18 с. 
У дисертації представлене теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми 

підготовки старшокласників до професійного самовизначення у сфері художньої 

діяльності, яке полягає у подоланні суперечності між існуючою традиційною 

системою художнього навчання і виховання учнів у спеціалізованих загальноосвітніх 

навчальних закладах художнього профілю та сучасними професійними вимогами. 

Розроблені організаційно-педагогічні умови дають змогу ознайомлювати 

старшокласників із сучасними художніми спеціальностями, визначати, розвивати 

спеціальні здібності і професійно важливі якості учня. Суть полягає в узгодженні 

змісту програм “Композиція”, “Комп’ютерна графіка”, а також “Художня 

культура”, проведення на їх основі професійних випробувань, що враховують сучасні 

вимоги ринку художньої праці. 

 

678. Тягай, І. М.  Форми інтерактивного навчання математичних дисциплін 

майбутніх учителів математики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання 

(математика)" / Тягай Ірина Михайлівна ; МОН України, Національний 

пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ,  2017. – 25, [1] с. : табл., 

схеми. – Бібліогр.: с. 19–22 (29 назв). 
Дисертацію присвячено проблемі впровадження форм інтерактивного навчання 

математичних дисциплін майбутніх учителів математики. У роботі з’ясовано стан 

розробки проблеми впровадження інтерактивного навчання в науково-методичній 

літературі та у практиці навчання математичних дисциплін у педагогічних 

університетах; розкрито шляхи формування професійної компетентності майбутніх 
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учителів математики у процесі впровадження інтерактивного навчання; визначено 

та теоретично обґрунтовано педагогічні умови впровадження інтерактивного 

навчання математичних дисциплін у педагогічних університетах; розроблено 

методику практичної реалізації визначених педагогічних умов у системі підготовки 

майбутніх учителів математики та створено відповідне методичне забезпечення; 

експериментально перевірено дієвість визначених педагогічних умов та ефективність 

розробленої методики їх реалізації.  

Проведене експериментальне впровадження результатів дослідження свідчить, 

що використання форм інтерактивного навчання математичних дисциплін майбутніх 

учителів математики на різних формах організації навчання забезпечує: підвищення 

якості навчання з математичних дисциплін; ефективність формування професійної 

компетентності у майбутніх учителів математики; покращення ставлення 

студентів до педагогічної діяльності та вивчення математичних дисциплін; 

готовність майбутніх учителів математики до впровадження інтерактивного 

навчання у своїй подальшій професійній діяльності. 

 

679. Тягунова, М. М.  Вставные конструкции со значением признака в 

семантико-синтаксической структуре предложения [Текст] : автореф. дис. 

на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 "Русский 

язык" / Тягунова Марта Михайловна ; Киевский гос. пед. ин-т имени А. М. 

Горького. – Киев, 1990. – 20 c. – Библиогр.: с. 20 (2 назви). – Экслибрис: 

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

доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации исследуются специфика вставных конструкций в предложениях как 

компонент семантической и синтаксической структур предложения, выяснения 

совокупности семантико-синтаксических признаков, релевантных для ограничения 

вставных конструкций от смежных элементов и их внутренней дифференциации. 

Поставленные задачи решаются в диссертации при помощи описательного и 

трансформационного методов. Результаты работы важны для познания 

семантических и синтаксических закономерностей осложнения структуры 

предложения, а также выработки методики описания вставных конструкций. 

Выводы, полученные в ходе исследования позволяют уточнить существующиие 

взгляды на грамматическую природу анализируемых единиц, конкретизировать их 

синонимические связи, создать системное описание различных вставных 

конструкций. 

 

680. Уйсімбаєва, М. В.  Виховання соціальної активності старшокласників 

засобами проектної діяльності в позакласній роботі [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.07 : захищена 28.02.17 / Уйсімбаєва Маріям 

Валіханівна. – Київ, 2017. – 248 с. : табл. – Бібліогр.: с. 188–215. 

Уйсімбаєва, М. В.  Виховання соціальної активності старшокласників 

засобами проектної діяльності в позакласній роботі [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Уйсімбаєва Маріям Валіханівна ; МОН України, 

Уманський і держ. пед. ун-т мені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] 

с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (20 назв). 
На підставі археологічних та писемних пам'яток, зразків усної народної творчості 

та синтезу здобутків різних гуманітарних і соціальних наук (громадянської історії, 

етнографії, фольклористики, історії культури і декоративно-прикладного 

мистецтва, історичної демографії) здійснено цілісний системний аналіз виховання 
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дітей східних слов'ян VI-XIII століть у процесі їхньої життєдіяльності як складного 

окремого утворення. 

Проаналізовано й систематизовано погляди науковців на основі сфери 

життєдіяльності східних слов'ян VI–XIII ст. – господарську, сімейну, общинну, 

релігійну. З'ясовано світоглядні основи педагогіки східних слов'ян VI–XIII століть та 

їх вплив на виховання дітей. Розкрито значення природного середовища для 

формування у дітей шанобливого ставлення до навколишнього світу. Визначено та 

проаналізовано особливості сімейного виховання у давніх східних слов'ян на різних 

вікових періодах життя дитини. Висвітлено оволодіння дітьми землеробськими 

званнями і вміннями та домашніми промислами як важливими складовими виховного 

процесу. Визначено й обґрунтовано зміст, форми та шляхи соціально спрямованого 

виховання дітей східних слов'ян VI–XIII ст. 

 

681. Ульянова, Т. Ю.  Індивідуально-психологічні особливості 

конфліктності як властивості особистості [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук [спец.] 19.00.01 "Загальна 

психологія, історія психології" / Ульянова Тетяна Юріївна ; МОН України, 

Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. 

Ушинського". – Одеса, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв). 
У дисертації надано психологічний аналіз феномену "конфліктність ", як стійкої 

багаторівневої властивості особистості. З позицій континуально-ієрархічного 

підходу досліджено індивідуально-психологічні особливості конфліктності 

особистості через виявлення її структури, експлікації її структурних компенентів, 

що презентують формально-динамічний рівень (потреба у конфліктній поведінці, 

чутливість до конфліктних ситуацій, ініціативність, широта зон проявів 

конфліктності, легкість, усталеність, виразність); якісний рівень (емоційний, 

когнітивний, конативний компонент); змістовий рівень (установчий компенент). 

Згідно з існуючими правилами психометрики для дослідження показників 

конфліктності та її проявів розроблено у співавторстві з науковим керівником 

психодіагностичний комплекс методик: процедура "Експрес-діагностика показників 

конфліктності" (ЕДІКО), тести-опитувальники "Експрес-діагностика суб'єктивного 

ставлення до конфлікту" (ЕДІСС) та "Диференціальна діагностика схильності до 

конфліктності" (ДИДІКО). Апробація створених оригінальних методик довела їх 

надійність, валідність, що уможливлює їхнє використання з теоретичною та 

практичною метою. Докладно висвітлено взаємозв'язки показників конфліктності з 

таки мирисами особистості, як агресивність, ворожість, схильність до ризику, 

впевненість у собі, толерантність, емпатія, товариськість, асертивність, 

екстраверсія, сила Я тощо. Досліджено індивідуально-психологічні характеристики 

осіб-представників в полімодальних (високі та низькі значення загального показника) і 

мономодальних (домінування одного з якісних показників) типів конфліктності. 

 

682. Ускова, А. Л.  Формування в учнів основної школи цінності 

піклування про іншу людину в позакласній виховній роботі [Текст] : дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ускова Альона Леонідівна. – Мелітополь, 

2016. – 214, [57] с. 

Ускова, А. Л.  Формування в учнів основної школи цінності піклування 

про іншу людину в позакласній виховній роботі [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / А. Л. Ускова. – Умань, 2016. –  

20, [1] с. 
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Дисертація присвячена актуальній проблемі формування в учнів основної школи 

цінності піклування про іншу людину в позакласній виховній роботі. З’ясовано стан 

дослідженості проблеми в теорії та практиці позакласної виховної роботи. 

Виокремлено й охарактеризовано ефективні педагогічні підходи до розв’язання 

проблеми формування в учнів основної школи цінності піклування про іншу людину в 

позакласній виховній роботі. У межах поняттєво-термінологічної парадигми 

актуалізовано сутність провідних понять та визначено поняття «формування 

цінності піклування про іншу людину в учнів основної школи». Визначено критерії 

(розуміння сутності піклування про іншу людину та її значення в житті суспільства; 

здатність до співпереживання емоцій та почуттів іншої людини; піклувальна 

поведінка), показники (знання про цінність піклування, аналіз і оцінка власної 

діяльності щодо здійснення вчинку-піклування, розуміння сенсу піклування про іншу 

людину в конкретній ситуації; емоційний відгук щодо сприйняття вчинку-піклування 

від іншої людини, вольовий вияв щодо прийняття рішення про піклування про іншу 

людину, прагнення керуватися отриманими знаннями щодо здійснення вчинку-

піклування про іншу людину; готовність до здійснення вчинку-піклування в 

соціокультурному середовищі, здійснення вчинку-піклування, рефлексія щодо вчинку 

стосовно іншої людини) та охарактеризовано рівні сформованості в учнів основної 

школи цінності піклування про іншу людину. 

 

683. Фасоля, О. І.  Екологічне виховання старшокласників загальноосвітніх 

шкіл сільської місцевості у процесі профільного навчання [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 01.03.17 / Фасоля Олег Іванович. – 

Рівне, 2017. – 299 с. : табл., схеми. –Бібліогр.: с. 189–213 та в тексті. 

Фасоля, О. І.  Екологічне виховання старшокласників загальноосвітніх 

шкіл сільської місцевості у процесі профільного навчання [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Фасоля Олег Іванович ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] 

с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (20 назв). 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення проблеми 

екологічного виховання старшокласників у процесі профільного навчання, 

схарактеризовано сутність провідних філософсько-культурологічних, психолого-

педагогічних і екологічно орієнтованих парадигм (гуманістичної, культурологічної, 

дитиноцентричної, природовідповідності, екоцентричної (природоцентричної), 

антиаетропоцентричної та коеволюції). 

На основі уточнення змісту ключових понять дослідження розкрито сутність 

феномену "сформованість екологічної культури старшокласника у процесі 

профільного навчання". 

Визначено критерії, показники і схарактеризовано рівні сформованості екологічної 

культури старшокласників загальноосвітніх шкіл сільської місцевості у процесі 

профільного навчання. Експериментально підтверджено ефективність 

методологічних підходів, дидактичних і специфічних принципів, обґрунтовано 

навчально-виховного змісту, удосконалених форм, методів та засобів, визначених 

педагогічних умов як складових методики формування екологічної культури 

старшокласників загальноосвітніх шкіл сільської місцевості у процесі профільного 

навчання. 

 

684. Федоренко, Д. О.  Виховання екологічної культури старшокласників у 

навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів 
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[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Федоренко Дар'я 

Олександрівна. – Мелітополь, 2015. – 236, [4] с. 

Федоренко, Д. О.  Виховання екологічної культури старшокласників у 

навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Д. О. Федоренко. – Умань, 

2015. – 18, [1] с. 
Уперше обґрунтовано методику виховання екологічної культури старшокласників 

у навчально-виховному процесі ЗНЗ, яка охоплює зміст, форми, методи та педагогічні 

умови. Визначено критерії (потребнісно-мотиваційний, компетентнісно-когнітивний, 

діяльнісно-вчинковий), показники й охарактеризовано рівні (високий, середній, 

низький) вихованості екологічної культури старшокласників. Уточнено сутність 

поняття "виховання екологічної культури старшокласників" (цілеспрямований, 

спеціально організований процес виховання ціннісного ставлення учнів до природи, що 

передбачає послідовне розгортання трьохкомпонентної структури дій учителя: 

емоційне захоплення старшокласників гармонією природи; розкриття основних 

положень екологічної етики та естетики; формування навичок етичної поведінки у 

природі). Удосконалено принципи, форми, методи виховання екологічної культури 

старшокласників у навчально-виховному процесі ЗНЗ. 

685. Федчук, Л. И.  Семантико-структурная характеристика 

таксономических предложений современного русского языка [Текст] : 

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. : 

10.02.01 "Русский язык" / Федчук Лилия Ивановна ; Киевский гос. пед. ин-

т им. А. М. Горького. – Киев, 1990. – 20 с. – Библиогр.: с. 20. – Экслибрис: 

печать синего цвета владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Цель настоящей диссертации состоит в изучении и описании логико-

семантической структуры, формальной организациии особенностей 

фкнкционирования ТП, а также в выявлении внутренней упорядочности 

предикативных единиц рассмативаемого класса.  

Специфика объекта изучения, а также цель и задача данной работы определили её 

методологическую основу и выбор лингвистических методов исследования. 

Метологической базой изучения семантической стороны ТП являются положения о 

всеобщей связи явлений объективной действительности, о соотношении языка и 

мышления.  

Анализ структурной организации рассматриваемых конструкций базируется на 

учении неразрывной связи формы и содержания исследуемых единиц. Описание 

типологии ТП углубляет предствление о системной организации языковых средств и 

содействует выполнению одной из кардинальных задач синтаксиса – созданию 

образцов построения предложений, несущих заданную информацию. 

 

686. Фекета, И. И.  Женские личные названия в украинском языке [Текст] : 

(образование и употребление) : автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. филол. наук : спец. 661 "Языки народов СССР" / И. И. Фекета ; 

Киевский гос. ун-т имени Т. Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 21, [2] c. – Книга 

с дарственной надписью автора. - Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
Автор поставил целью в этой работе изучить закономерности образования и 

употребления женских личных названий и на этом основании внести некоторые 
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предложения относительно использования этой группы слов как в письменном так и в 

устном языке. Женские личные названия, их образование и употребление все шире 

привлекают внимание исследователей славянских языков. В пособиях научных работах 

им отводится специальное место.  

Украинский язык имеет все средства для того, чтобы образовывать, где это 

нужно, возможно, специальные названия для наименований женщин. Поэтому 

кажется, что наши лексикографы должны уделять внимание словам этой категории 

и активнее влючить их в реэстр словарей. Что касается специальных женских 

личных названий, то в современной языковой практике, по нашему мнению, они 

должны использоватся значительно шире.  

Таким образом женские личные названия являются прогрессирующей группой слов 

в украинском языке. В связи с этим женские личные названия заслуживают больше 

внимания как в теоретическом, так и в практическом плане. 

 

687. Фещенко, О. В.  Екзамен як педагогічне явище у навчально-виховному 

процесі вітчизняної загальноосвітньої школи [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.01 : захищена 03.10.18 / Фещенко Олена Василівна. – Умань, 

2018. – 246 с. : табл. – Бібліогр.: с. 199–228 та в тексті. 

Фещенко, О. В.  Екзамен як педагогічне явище у навчально-виховному 

процесі вітчизняної загальноосвітньої школи [Текст] : автореф. дис. на 

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

педагогіка та історія педагогіки" / Фещенко Олена Василівна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 

20, [1] с. – Бібліогр.: с. 15–16 (12 назв). 
У дисертації окреслено історіографію проблеми, джерельну базу. Уперше у 

вітчизняній педагогічній науці здійснено дослідження цілісності екзамену як 

педагогічного явища. Обґрунтовано авторську періодизацію розвитку змісту й форм 

контролю, проведення екзаменів у школах України залежно від історичного 

контексту: І період - імперський (початок XIX ст. - початок XX ст. (до 1917 р.); II 

період - радянський (початок XX ст. - кінець XX ст. (до 1991 р.) (І етап: початок XX 

ст. - І половина XX ст. (1917-1949 рр.);ІІ етап: II половина XX ст. (1950- 1960 рр.); ІІІ 

етап - кінець XX ст. (1970-1980-і рр.); ІІІ період - сучасний (з 1991 р. - по 2017 р.). 

Дослідження екзамену у визначені періоди допомогло виявити цілісність 

екзаменаційного процесу: від загального явища - до конкретного (екзаменаційний 

процес в цілому - виявлення рівня навчання окремо взятого учня), від простого до 

складного (від шкільної системи екзаменів до національної системи екзаменів). З 

допомогою комплексу загальнонаукових та конкретнонаукових методів (аналіз, 

синтез, абстрагування, порівняння, узагальнення; історико-структурний, 

конструктивно-генетичний, порівняльно-зіставний, історико-системний, проблемно-

тематичний і хронологічний) виявлено й розкрито зміст, види, форми, організаційно-

методичні й технологічні особливості екзаменів та підготовку вчителів до їх 

проведення на різних етапах історії розвитку шкіл України.  

Установлено факти про екзамени, що розширюють уявлення про їх суб'єктів: 

організаторів освітнього процесу, учнів - учасників екзаменаційного процесу, учителі 

в-екзаменаторів, інспекторів, попечителів, представників земств, громадських 

організацій, Міністерства народної освіти в імперський та радянський періоди, а 

також представників Міністерства освіти і науки України, Українського та 

регіональних центрів оцінювання якості освіти, пунктів тестування та їхній 

персонал, учнів - випускників початкової, базової та старшої шкіл, громадські 

спостерігачі та ін. в сучасний період; про організаційно-педагогічний та нормативно-

правовий супровід екзаменів у школах на території України від узаконеного 

започаткування (перша половина ХІХ ст.) - до сьогодення (початок XXI ст.); про 
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технології проведення екзаменів у визначені автором періоди; про інновації та 

перспективи розвитку екзаменаційного процесу в сучасних закладах України в умовах 

реалізації Концепції "Нова українська школа" та нових Державних стандартів. 

Уточнено ключові поняття дослідження "екзамен/іспит", "педагогічне явище", 

"навчально-виховний процес", "державна підсумкова атестація", "зовнішнє незалежне 

оцінювання" та ін., виведено власну дефініцію поняття "екзамен": це педагогічне 

явище, що реалізується у формі підсумкового контролю за рівнем навчання учнів і 

може зазнавати змін залежно від мети та завдань освітнього процесу. Установлено, 

що процес розвитку вітчизняної школи в імперський та радянський періоди мав 

поступальний характер, набував розвитку й екзаменаційний процес. У педагогічній 

практиці сучасного періоду з'явилися нові технології та нові методики організації й 

проведення екзаменів - державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне 

оцінювання, освітні вимірювання, незалежний іспит.  

З'ясовано, що екзамени у формі зовнішнього незалежного оцінювання упродовж 

останніх років, стали невід'ємним складником освітньої системи, дієвим 

інструментом педагогічних вимірювань, джерелом важливої інформації, необхідної 

для організації та модернізації різних освітніх процесів сучасної української школи. 

Починаючи з 2015 року, екзамени у формі зовнішнього незалежного оцінювання від 

організації та проведення конкурсного відбору на навчання до закладів вищої освіти 

перейшли до проведення державної підсумкової атестації випускників старшої школи, 

а з 2017/2018 н. р. - студентів закладів системи професійно-технічної освіти та 

закладів до вищої освіти, які бажають одержати повну загальну освіту.  

Подано науково-методичні рекомендації на основі ретроспективи проведення 

екзаменів та авторські пропозиції щодо вдосконалення освітніх вимірювань у 

перспективі, а саме: продовжити державну підсумкову атестацію у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання для забезпечення випускникам рівних умов у 

здобутті повної загальної середньої освіти, а зовнішнє незалежне оцінювання - для 

забезпечення рівності в здобутті вищої освіти; розвивати освітні вимірювання із 

використанням тестових технологій, створивши банк тестів на основі 

компетентнісної освіти; здійснювати пошук нових відкритих тестових завдань з 

математики, іноземної мови, української мови та літератури, історії України та 

створення різних моделей систематизації, узагальнення знань, формування 

компетентностей в учнів. Визначено прогностичні тенденції підсумкового контролю 

у формі екзаменів, оцінки знань учнів у контексті сучасних вимог до якості загальної 

середньої освіти та відповідно до основних положень Концепції "Нова українська 

школа". 

 

688. Фицик, І. Д.  С. С. Гогоцький як історик філософії [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософських наук : [спец.] 09.00.05 

"Історія філософії" / Фицик Ігор Дмитрович ; Київський університет імені 

Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – [25], [1] с. – Бібліогр.: с. 23 та в підряд. 

приміт. 
      В дисертації вперше здійснений систематичний аналіз історико-філософських 

поглядів С. С. Гогоцького. З'ясовано його внесок в розвиток вітчизняної філософської 

думки. В результаті дослідження проблеми обгрунтовано ряд положень, що 

характерні новизною: всупереч поширеній точці зору, згідно з якою Гогоцький 

однозначно негативно ставиться до матеріалізму та загадок поділяє гегелівську 

світоглядну ідеалістичну позицію, у дисертації відстоюється теза, "що матеріалізм" 

та ідеалізм в історико-філософському процесі розглядаються мислителем як 

взаємодоповнюючі напрямки; всі історико-філософські набутки Гогоцького 

підпорядковані пошуку філософського фундаменту православ'я, "що вбачався ним як 

синтез кращих досягнень західноєвропейської та східнослов'янської філософських 

традицій"; Гогоцький вперше у вітчизняній історико-філософській літературі дав 
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грунтовний аналіз історії світової історико-філософської думки; мислитель був 

одним з перших критиків гегелівської методології історико-філософського 

дослідження; окремі оцінки поглядів Гогоцького як компілятивних є необ'єктивними. 

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані 

результати дають можливість, з одного боку, адекватніше відтворити сутність та 

особливості філософії Гогоцького. з іншого - збагатити загальні уявлення про 

розвиток релігійної філософії в Україні у XIX ст. та впливи на неї німецької класичної 

філософії. 

 

689. Філімонова, І. А.  Формування професійної компетентності майбутніх 

бакалаврів харчових технологій у процесі вивчення фахових дисциплін 

[Текст] : дис. ... доктора філософії : 015 : захищена 25.08.20. / Філімонова 

Ірина Афанасіївна. – Умань, 2020. – 296 с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 207–

233. 
Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей формування професійної 

компетентності майбутніх бакалаврів харчових технологій у процесі вивчення 

фахових дисциплін у закладах вищої педагогічної освіти. Наукова новизна одержаних 

результатів дослідження полягає в тому, що: вперше були обґрунтовані педагогічні 

умови формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів харчових 

технологій під час вивчення фахових дисциплін (наявність мотиваційно-ціннісного 

середовища в навчальному процесі для вироблення в студентів ціннісного ставлення до 

опанування фаху фахівця-технолога у галузі харчових технологій; спрямування 

майбутніх бакалаврів харчових технологій на розширення професійно-практичного 

компонента професійної компетентності через запровадження інноваційних 

технологій навчання; розвиток особистісних та професійно значущих якостей, 

морально-етичне вдосконалення особистості майбутнього фахівця, рефлексія) у 

закладах вищої освіти; запропонована модель формування професійної 

компетентності майбутніх бакалаврів харчових технологій, що відображає зв’язок 

між метою, принципами побудови змісту навчання у закладах вищої освіти з 

урахуванням цілей, теорії та практики, засобів і способів навчання, форм організації 

навчального процесу; удосконалено діагностичний апарат для визначення стану 

сформованості професійної компетентності майбутніх бакалаврів харчових 

технологій за чітко визначеними компонентами (аксіологічний, професійно-

практичний, особистісний), критеріями й показниками, що характеризують високий, 

середній, низький рівні. 

 

690. Філоненко, Л. В.  Формування ціннісного ставлення до іншої людини 

в учнів шкіл-інтернатів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора 

філософії) : 13.00.07 : захищена 21.03.19 / Філоненко Леся Вікторівна. – 

Вінниця ; Умань, 2019. – 245 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 189–209. 

Філоненко, Л. В.  Формування ціннісного ставлення до іншої людини в 

учнів шкіл-інтернатів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

/ Філоненко Леся Вікторівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–16 

(18 назв). 
У дисертації шляхом теоретичного аналізу наукових джерел з проблеми 

дослідження уточнено сутність і структуру понять "ціннісне ставлення до іншої 

людини", "формування ціннісного ставлення до іншої людини". Схарактеризовано 

особливості формування ціннісного ставлення до іншої людини в учнів шкіл-

інтернатів. Розроблено критерії і показники сформованості ціннісного ставлення до 
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іншої людини в учнів шкіл-інтернатів. Обгрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови формування ціннісного ставлення до іншої людини в учнів шкіл-

інтернатів: оновлення і впровадження варіативного змістово-методичного 

забезпечення процесу формування ціннісного ставлення до іншої людини; залучення 

учнів шкіл-інтернатів до ціннісного орієнтованої діяльності; гуманізація взаємин в 

системі "педагог-учитель", "учень-учень"; теоретико-методична та організаційна 

підготовка вихователів шкіл-інтернатів до формування ціннісного ставлення до іншої 

людини в учнів. 

 

691. Фуркало, В. І.  Філософський аналіз проблеми насильства і 

ненасильства в суспільному розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філософських наук : спец. 09.00.03 "Соціальна 

філософія та філософія історії" / Фуркало Володимир Ісакович ; 

Львівський держ. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 1998. – 17 с. – 

Бібліогр.: с. 13–14 (7 назв). 
Дисертацію присвячено філософському дослідженню насильства і ненасильства. 

Розглядаються насильство і ненасильство в різні історичні періоди, аналізуються 

детермінуючі чинники, форми, типи, методи, функції, зміст насильства і 

ненасильства. Зроблений аналіз трансформації насильства в ненасильство. 

 

692. Фуркало, В. С. Феномен хасидизму: його сутність та історичні 

трансформації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософських наук: [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Фуркало Вікторія 

Станіславівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченко. - Київ, 2004. - 

22 с. - Бібліогр.: с. 20 (6 назв).  
Досліджено хасидизм як напрямок іудейської традиції у ретроспективі та його 

змістові характеристики. Здійснено політичний огляд літератури та історичних 

джерел з проблем хасидизму. З'ясовано політичні, економічні, психологічні чинники й 

містичні ідеї, що вплинули на появу цього руху, розглянуто особливості формування 

віроповчальних принципів хасидизму та перетворення його в ідейний рух єврейства. 

Запропоновано типологію хасидського руху, виділено його концептуальні форми, 

систематизовано доктринальні та культові особливості хасидизму, спричинені 

діяльністю основоположників окремих напрямків. Розглянуто історію виникнення 

різновидів хасидизму та з'ясовано їх ідейний потенціал з врахуванням притаманного 

їм конфлікту між містичним та раціоналістичним елементами. 

 

693. Фусул, О. В.  Лексико-граматичні та синтаксичні засоби передачі 

фазовості в російському і українському фольклорі [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Російська 

мова", 10.02.02. "Українська мова" / Фусул Олена Василівна ; Український 

держ. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1995. – 23 с. – Бібліогр.: 

с. 20–21 (6 назв). – Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої 

б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенка". 
Дисертація присвячена дослідженню лексико-граматичних та синтаксичних 

засобів передачі фазовості в російському і українському фольклорі в аспекті 

функціональної граматики. 

В роботі визначено коло семантичних типів предикатів, здатних до модифікації у 

відношенні фазових операторів початку, кінця, обмеження, однофазовості, 

з'ясувавши при цьому ознаки, релевантні для сполучуваності предикатних типів із 

фазовими операторами; згруповано в мовах, що зіставляються, лексико-граматичні 
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та синтаксичні засоби на основі семантичного компонента фазовості, визначені при 

цьому ознаки, які зумовлюють їх сполучуваність із предикатними знаками, і 

розмежовані мовні одиниці, що реалізують фазове значення і фазову функцію; 

виділено в російській і українській мовах систему функціонально-семантичних 

мікрополів, що об'єднують названі вище засоби; з'ясовано їх компонентний склад, 

тобто набір афіксів та аналітичних конструкцій, об'єднаних спільним семантичним 

компонентом - значенням фазового оператора; визначено в кожному з функціонально-

семантичних мікрополів ядро, периферію, структурний тип, а також зв'язки та 

відношення між компонентами в межах поля чи (при наявності фактів) поза ними; 

виявлено особливості репрезентації семантичного фазового компонента в мові 

фольклору, зумовлені жанровою своєрідністю. 

 

694. Халанская, Н. Н.  Обособленные определения синкретичного 

значения в семантической структуре предложения [Текст] : автореф. дис. 

на соискание ученой степени канд. филол. наук : [спец.] 10.02.01 "Русский 

язык" / Халанская Наталья Николаевна ; Киевский ГПИ им. А. М. 

Горького. – Киев, 1987. – 22 с. – Библиогр.: с. 22 (4 названия). – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена семантико-синтаксическому анализу предложений с 

обособленными определениями синкретичного значения. В предложениях такого типа 

обособленные определения на семантическом уровне выражают, помимо основного 

атрибутивного значения, дополнительные обстоятельственные (причинные, 

уступительные, временные и условные) значения. 

В работе уточнено грамматический статус предложений с обособленными 

определениями синкретичного значения; установлены факторы, формирующие 

синкретизм значений в обособленных определениях; определено разновидности 

дополнительных значений обособленных определений; прослежено взаимосвязь 

смысловой и формальной организации предложений с обособленными определениями 

синкретичного значения; рассмотрено лексическое наполнение компонентов, 

формирующих смысловую организацию предложений с обособленными определениями 

синкретичного значения, и показано их взаимодействие; определено характер 

синонимических отношений обособленных конструкций с придаточными 

предложениями. 

 

695. Харлан, О. Д.  Творчість Катрі Гриневичевої в контексті 

західноукраїнської літератури першої половини ХХ століття [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.03 

"Українська література" / Харлан Ольга Дмитрівна ; Український нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1997. – 16 с. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 
У дисертації досліджується творчість Катрі Гриневичевої; вивчається генезис 

та ідейно-естетична парадигматика її художньої спадщини, тематична 

направленість прози письменниці, особливості її індивідуального стилю. 

 

696. Харченко, Н. А.  Вікові особливості учнів як предмет педагогічної 

психології у науковій спадщині Г. С. Костюка [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата псих. наук : [cпец.] 19.00.01 "Загальна 

психологія, історія психології" / Харченко Надія Анатоліївна ; НАПН 

України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – Київ, 2017. – 23 с. : рис. – 

Бібліогр.: с. 20–21 (9 назв). 
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У дисертації досліджуються проблеми вікових особливостей учнів у працях Г. С. 

Костюка та його послідовників. З’ясовано, що вікові психічні особливості зумовлені 

історичним розвитком, спадковістю, вихованням, змістом і характером спілкування і 

діяльності людини. При цьому спілкування і діяльність, на його думку, безпосередньо 

впливають на терміни переходу від однієї вікової стадії до іншої. Проаналізовано 

періоди професійного становлення Г. С. Костюка та його наукові інтереси, зокрема 

пов’язані із вивченням ролі навчання у становленні особистості учнів. Встановлено, 

що, ставлячи перед школярами пізнавальні практичні завдання, озброюючи їх 

способами розв’язання цих завдань, навчання йде попереду розвитку. Разом з тим, 

воно спирається не лише на те, що уже досягнуто дитиною впродовж її розвитку, а й 

на її потенційні можливості. Доведено, що розвиток особистості є результатом 

діалектичної взаємодії середовища, спадковості і активної діяльності людини, при 

цьому особистість – це складне утворення, цілісна «структура структур» психічних 

особливостей, що охоплюють низку компонентів у їх взаємозв’язках: індивідуальна 

своєрідність мотивів, цілей, розумових та інших якостей, спрямованість на 

усвідомлення суспільних цінностей, самовиховання, самореалізацію. 

697. Хаценко, Л. И.  Изменение в суфиксальном словообразовании 

отглагольных существительных в украинском языке средины ХІХ-второй 

половины ХХ века [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой канд. 

филол. наук : спец. 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский язык)" 

/ Хаценко Лариса Ивановна ; Киевский ГПИ им. А. М. Горького. – Киев, 

1990. – 23, [1] с. – Библиогр.: с. 22–23 (5 назв.). – Экслибрис: печать 

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

Бевзенко". 
Цель исследования состоит в описании изменений в суффиксальном 

словообразовании отглагольных существительных с суфиксами -иц(я), -л(о), -ар, -ник 

и общим словообразовательным значением "носитель процессуального признака" в 

украинском языке середины ХІХ - второй половины ХХ века. 

В работе раскрывается взаимосвязь изменений в лексике и словообразовании 

украинского языка середины ХІХ - второй половины ХХ века, излагается методика 

анализа динамики СТ (СП), уточняются понятия и термины, применяемые в 

диссертации. Анализируются изменения в суффиксальном словообразовании 

отглагольных существительных, относящихся к малопродуктивным во второй 

половины ХХ века СТ. Анализируются изменения в суффиксальном словообразовании 

отглагольных существительных с суффиксом -ник и общим СЗ "носитель 

процессуального признака", относящихся к продуктивному во второй половине ХХ 

века СТ. 

 

698. Хитрук, В. І.  Вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх 

навчальних закладах на основі інтегративно-предметного підходу [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання (фізика) / Хитрук Валентин Іванович ; 

Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 

20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (12 назв). 
Досліджено питання вивчення властивостей твердих тіл учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів за умов упровадження нового змісту та структури загальної 

середньої (зокрема фізичної) освіти. На підставі дидактичного аналізу навчального 

матеріалу з фізики та інших природничо-наукових дисциплін і трудового навчання 

виявлено шляхи, засоби та форми інтеграції змісту навчання стосовно властивостей 

твердих тіл на всіх етапах організації навчального процесу на базі внутрішньо-, 

міжпредметної та міжгалузевої взаємодії. Розроблено методичну систему вивчення 
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властивостей твердих тіл, яка передбачає створення "зони найближчого розвитку" 

знань з використанням методу навчальних проектів і сучасних інформаційно-освітніх 

технологій. Доведено необхідність цілеспрямованої методичної підготовки вчителя 

до роботи за умов інтегративно-предметного навчання. 

 

699. Хітрова, Г. В.  Громадянське виховання студентської молоді в 

навчально-виховному процесі вищого навчального закладу [Текст] : дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.07 / Хітрова Ганна Вікторівна. – Ялта, 2014. – 

285, [6] с. 

Хітрова, Г. В.  Громадянське виховання студентської молоді в навчально-

виховному процесі вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / Г. В. Хітрова. – Умань, 2014. – 19, [1] с. 
Досліджено проблему громадянського виховання студентської молоді в навчально-

виховному процесі ВНЗ. На підставі теоретичних та емпіричних результатів 

дослідження обґрунтовано педагогічні умови громадянського виховання студентства, 

якими є формування позитивної мотивації до виявів громадянськості як важливої 

якості особистості; запровадження активних та інтерактивних методів і форм 

роботи, активно-творчої громадської діяльності; використання потенціалу дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу щодо формування громадянськості студентської 

молоді; використання в навчально-виховному процесі спецкурсу "Громадянське 

виховання студентської молоді”; виховання єдності правової, соціальної, професійної, 

поведінкової та особистісної спрямованості майбутнього фахівця. Перевірено модель 

та педагогічні умови громадянського виховання студентської молоді в навчально-

виховному процесі ВНЗ. 

 

700. Хлистун, І. В.  Власна назва в українській поезії ІІ половина ХХ ст. 

(семантико-функціональний аспект) [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філологічних наук : [cпец.] 10.02.01 "Українська мова" 

/ Хлистун Ірина Валентинівна ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 

2006. – 26 с. – Бібліогр.: с. 23 (5 назв). 
Розглянуто особливості семантики власних назв та їх функціонування в 

українських поетичних творах II половини XX ст. Окреслено межі та структуру 

ономастичного простору української поезії даного періоду. Проаналізовано склад і 

лексичні значення онімів різних тематичних груп. Охарактеризовано закономірності 

функціонування пропріальної лексики в поезії, визначено умови семантичних 

переосмислень власних назв. З'ясовано функції власних назв на фонетичному, 

лексичному та граматичному мовних рівнях. Визначено місце онімних одиниць, 

зокрема конотонімів, у структурі поетичного дискурсу, показано їх роль у досягненні 

основних художньо-естетичних завдань твору. 

 

701. Хмизова, О. В.  Формування лідерської позиції у молодших школярів у 

позаурочній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Хмизова Ольга 

Василівна ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2010. – 21 с. 
Дисертаційне дослідження присвячене теоретико-експериментальному вивченню 

процесу формування лідерської позиції у молодших школярів у позаурочній діяльності. 

Проаналізовано основні напрями наукових розробок у галузях психолого-педагогічного 

розуміння лідерства і позиції особистості, уточнено сутність поняття "лідерська 

позиція". Розроблено типологію лідерської позиції на основі обраних критеріїв та 

визначено рівні розвитку лідерської позиції у молодших школярів. Теоретично 
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обґрунтовано та експериментально перевірено технологію формування лідерської 

позиції в учнів початкових класів, яка містить концептуальний, цільовий, змістовий, 

процесуальний й оцінно-результативний компоненти і побудована з урахуванням 

таких організаційно-педагогічних умов: формування лідерської позиції на засадах 

особистісно орієнтованого виховання у початковій школі; формування мотивації 

лідерства у молодших школярів; забезпечення у виховному процесі можливостей для 

прояву учнями лідерської поведінки; вдосконалення психолого-педагогічної 

компетентності вчителя-вихователя та підвищення рівня психолого-педагогічних 

знань батьків з питання виховання лідерської позиції у молодших школярів. 

 

702. Холод, І. В.  Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в 

університетах Великобританії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 

/ Холод Ірина Василівна. – Умань, 2015. – 240 с. 

Холод, І. В.  Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в 

університетах Великобританії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

педагогіки" / Холод Ірина Василівна ; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені П. Тичини. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: c. 17–19 

(21назва). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і обґрунтовано новий підхід до 

вирішення важливого й актуального завдання, що полягає у виявленні та розкритті 

організаційно-педагогічних засад педагогічної підтримки обдарованої студентської 

молоді в університетах Великобританії та визначенні можливостей використання 

досвіду цієї країни у вітчизняних вищих навчальних закладах. Визначено організаційно-

педагогічні засади педагогічної підтримки обдарованої студентської молоді в 

університетах Великобританії (створення умов для гармонійного розвитку 

здібностей студентів, поєднання наукових досліджень з навчанням, індивідуалізація 

навчального процесу, активізація самостійної роботи, урізноманітнення форм і 

методів навчальної діяльності); обґрунтовано зміст, форми і методи забезпечення 

педагогічною підтримкою обдаровану студентську молодь в університетах 

Великобританії; розкрито нормативно-законодавче та програмне забезпечення 

підтримки обдарованої молоді у Великобританії. Уточнено сутність ключових 

понять дослідження («обдарованість», «педагогічна підтримка», «педагогічна 

підтримка обдарованої молоді» тощо). Запропоновано практичні рекомендації щодо 

використання досвіду Великобританії у вищій системі освіти України. 

 

703. Хоменко, В. И.  Фразеологический состав украинских народных 

сказок, записанных на Полтавщине [Текст] : автореф. дис. на соискание 

ученой степени канд. филол. наук / Хоменко В. И. ; МВССО УССР, 

Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1962. – 18, [2] с. – 

Библиогр.: с. 19 (5 названий). – Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена исследованию фразеологического состава украинских 

народных сказок, записанных на Полтавщине. В работе классифицировано 

фразеологический материал украинских народных сказок, записанных на Полтавщине, 

дано описание композиционно-семантических групп; охарактеризировано некоторые 

грамматические, художественные, функциональные особенности устойчивых 

сказочных оборотов; отмечено основные факторы, которые обусловили 

устойчивость этих оборотов; путем сопоставления фразеологического материала 

украинских сказок вообще прослежено территориальное распространение 

устойчивых жанровых выражений и выделено типичные для полтавских говоров; 
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сделано некоторые теоретические обобщения относительно устойчивых сказочных 

оборотов; определено значения выражений для развития языка детей. 

 

704. Хоменко, Г. И.  Романтические тенденции в украинской поэзии конца 

ХІХ-начала ХХ века [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. филол. наук. : спец. 10.01.03 "Литература народов СССР 

(украинская)" / Хоменко Галина Ивановна ; Киевский ГПИ имени А. М. 

Горького. – Киев, 1988. – 16 с. – Библиогр.: с. 16 (3 названия). – 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации сделана попытка осуществить системный подход к изучению 

украинской романтической поезии рубежа ХІХ и ХХ вв. К исследованию привлекаются 

художественные образцы (творчество декадентов и символистов). до сих пор не 

изученные или рассматривамые чаще всего ттолько с целью критики с позицей 

реализма. Подвергаются критике некоторые стереотипные взгдяды, отдельные 

произведения получают новую оценку. 

 

705. Хоменко, Н. С.  Семантические типы предикатов в государственных 

законодательных актах [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой 

степени канд. филол. наук : [спец.] 10.02.01 "Русский язык" / Хоменко 

Наталия Сергеевна ; Киевский ГПИ имени М. П. Драгоманова. – Киев, 

1991. – 23 с. – Библиогр.: с. 23 (5 назв.). – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертационная работа посвящена изучению в указаных текстах семантических 

типов предикатов. Постановка проблемы определяется ее недостаточной 

теоретической разработаностью и отсутсвием класиффикации предикатов, 

созданной в результате анализа госсударственных законодательных актов. 

Изучение природы предиката, его синтагмачиских свойств и структурно-

семантических признаков, анализ закономерностей и особенностей употребления 

системы предикатов в тематически близких текстах, относящихся к одному стилю, 

является актуальным как для семантического синтаксиса, так и функциональной 

стилистики. 

 

706. Хомула, Н. А.  Субстантивы с препозитивным параметрическим 

форматом в семантической структуре предложения [Текст] : автореф. дис. 

на соиск. ученой степ. канд. филол. наук : [спец.] 10.02.01 "Русский язык" 

/ Хомула Нина Андреевна ; Киевский ГПИ имени М. П. Драгоманова. – 

Киев, 1992. – 24 с. – Библиогр.: с. 23–24 (6 названий). – Экслибрис: печать 

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

Бевзенко". 
Реферирумая диссертация посвящена исследованию семантической структуры 

предложений, содержащих субстантивы с препозитивным параметрическим 

формантом. 

В работе определено объём и структуру ЛСГ субстантивов с ППФ; произведено 

семный анализ субстантивов с ППФ; установлено взаимодействие субстантивов, 

содержащих ППФ, с другими компонентами семантической структуры 

предложения; указано сочетаемостные возможности субстантивов с ППФ; 

раскрыто характер воздействия семантических отношений субстантивов с ППФ и 

других компонентов предложения на формирование общего смысла высказывания; 

показано особенности функционирования субстантивов с ППФ в предикатной и 
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аргументных позициях; проанализировано индетифицирующую и характеризующую 

функции субстантивов с ППФ; исследовано характер оценочного значения 

(положительного или отрицательного) у субстантивов с ППФ; выявлено условия 

метафорического употребления субстантивов с ППФ. 

 

707. Хренова, В. В.  Підготовка майбутніх учителів технологій до 

профільного навчання учнів старших класів основам швейної справи 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хренова Вікторія Валеріївна. – 

Умань, 2015. – 353, [5] с. 

Хренова, В. В.  Підготовка майбутніх учителів технологій до профільного 

навчання учнів старших класів основам швейної справи [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / В. В. Хренова. – Умань, 2015. – 20, [1] с. 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано новий підхід щодо розв’язання актуального наукового завдання, що 

полягає в обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів старших класів основам 

швейної справи. 

Доведено, що узагальненим індикатором підготовки майбутніх учителів 

технологій до профільного навчання учнів старших класів основам швейної справи є їх 

спеціальна компетентність. Визначено критерії та показники спеціальної 

компетентності студентів з основ швейної справи, схарактеризовано рівні її 

сформованості. 

 

708. Хрипун, Д. М.  Педагогічна та науково-просвітницька спадщина 

Василя Дмитровича Сиповського (1844-1895 рр.) [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.01 : захищена 16.03.17 / Хрипун Дар'я Миколаївна. – 

Умань, 2016. – 226 с. : іл. – Бібліогр.: с. 184–204. 

Хрипун, Д. М.  Педагогічна та науково-просвітницька спадщина Василя 

Дмитровича Сиповського (1844-1895 рр.) [Текст] : автореф. дис. на 

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

педагогіка та історія педагогіки" / Хрипун Дар'я Миколаївна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 

20, [1] с. – Бібліогр.: 16–18 (15 назв). 
У дисертації здійснено цілісне дослідження педагогічної та науково-

просвітницької спадщини Василя Дмитровича Сиповського (1844–1895) – педагога, 

науковця, просвітника, редактора, видавця, вченого і активного громадського діяча. 

Визначено і проаналізовано основні періоди життєдіяльності ученого:  

1) 1868–1871 р.р. – початок педагогічної та викладацької діяльності;  

2) 1871–1874 р.р. – виховна та викладацька діяльність у Київській Колегії Павла 

Галагана;  

3) 1874–1885 р.р. – повернення до Санкт-Петербурга та інспекторська діяльність 

у Василеостровській гімназії;  

4) 1885–1895 р.р. – перебування на посаді директора Санкт-Петербурзького 

училища глухонімих. 

Схарактеризовано зміст і спрямованість наукової та просвітницької спадщини  

В. Сиповського; визначено роль просвітника у розвитку жіночої освіти; розкрито 

загальнопедагогічні погляди В. Сиповського та висвітлено особливості його методики 

викладання історії у школі. 
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709. Хромова, В. С.  Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів 

до інноваційної професійної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / В. С. Хромова. – Луганськ,  

2012. – 20, [1] с. 
Дисертаційну роботу присвячено проблемі розробки та обґрунтування 

педагогічних умов підготовки майбутніх менеджерів до інноваційної професійної 

діяльності. 

У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми підготовки майбутніх 

менеджерів до інноваційної професійної діяльності в науцово-педагогічній літературі; 

на основі теоретичного аналізу розкрито сутність та структуру готовності 

майбутніх менеджерів до інноваційної професійної діяльності, визначено її критерії, 

показники та рівні сформованості; досліджено педагогічний потенціал навчальних 

дисциплін та їхній вплив на формування готовності майбутніх менеджерів до 

інноваційної професійної діяльності в умовах реальної освітньої практики ВНЗ; 

виокремлено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

менеджерів до інноваційної професійної діяльності, що передбачають розвиток 

мотиваційної спрямованості , реалізацію індивідуальної траєкторії професійного 

становлення та формування суб'єктної позиції майбутніх менеджерів у процесі 

фахової підготовки; здійснено експериментальну перевірку ефективності розроблених 

педагогічних умов. 

 

710. Хрустик, Н. М.  Типология семантики в микросистеме мотивирующее-

мотивированное в современном украинском языке [Текст] : (отглагольные 

существительные со словообразовательным значением "носитель 

процессуального признака") : автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. филол. наук : спец. 10.02.02 "Языки народов СССР (украинский 

язык)" / Хрустик Надежда Михайловна ; Киевский гос. пед. ин-т имени А. 

М. Горького. – Киев, 1988. – 24 с. – Библиогр.: с. 24 (4 названия) и в 

подстроч. примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-

ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации сделано выборку отглагольных существительных с общим СЗ 

"носитель процессуального признака" и установлено множество глаголов, которыми 

они соответственно мотивируются; выработано методику анализа семантической 

структуры мотивирующего слова и деривата; сопоставлены компонентный состав 

структуры значения мотивирующих слов и дериватов, определено семантическую 

разницу между ними; установлено виды семантических сдвигов для СТ и 

словообразовательных подтипов; осуществлено классификацию СТ и СП с учетом 

семантических сдвигов; Объяснено нерегулярность преобразования семантических 

компонентов; установлено зависимость между формальными грамматическими 

признаками мотиватора и семантикой деривата. 

 

711. Цзиці, Л.  Виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в 

освітньому середовищі університету [Текст] : дис. ... канд. пед. наук 

(доктора філософії) : 13.00.07 : захищена 27.12.17. / Лі Цзиці. – Київ, 

2017. – 198 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 174–184 та в тексті. 

Цзиці, Л.  Виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в 

освітньому середовищі університету [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика 
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виховання" / Лі Цзиці ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 18 (12 назв). 
У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми виховання лідерських 

якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету. На підставі 

узагальнення досліджень українських і зарубіжних науковців визначено сутність 

феноменів «лідер», «лідерство» та уточнено поняття «лідерські якості». Науково 

обґрунтовано та проаналізовано потенціал освітнього середовища університету в 

контексті виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів, яке визначено як 

багатофакторний континуум, який акумулює цілеспрямовано створені умови 

взаємодії суб’єктивного світу особистості, що розвивається, з її унікальними 

характеристиками, й об’єктивного світу закладу освіти, у яких метою та цінністю 

постає підвищення власної суб’єктності на основі знаходження ніші для реалізації 

свого особистісного потенціалу. Виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів 

в освітньому середовищі університету визначено як цілісний процес формування 

необхідного рівня професійної готовності до прийняття управлінських рішень та 

набуття досвіду швидкої мобілізації інтелектуальних, фізичних і духовних сил, 

саморегуляції, самонастрою, зміни виду діяльності; прояву професійно-особистісних 

функцій у змінних умовах буття. Визначено критерії (особистісно-управлінський, 

харизматичний, комунікативний, творчий), показники та рівні (високий, середній, 

низький) вихованості лідерських якостей майбутніх менеджерів. Спроектовано 

модель освітнього середовища університету, спрямованого на виховання лідерських 

якостей майбутніх менеджерів. 

 

712. Цзін, У.  Психологічні особливості переживання страху молодшими 

школярами і підлітками із повних та неповних сімей [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 

"Педагогічна та вікова психологія" / У Цзін ; МОН України, Держ. заклад 

"Південноукраїнський нац. педагогічний ун-т імені К. Д. Ушинського". – 

Одеса, 2016. – 20, [1] c. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 17–18 (5 назв). 
Дисертація присвячена дослідженню психологічних особливостей переживання 

страху у молодших школярів та підлітків з повних та неповних сімей. 

Уточнено поняття страх, яке є базовою емоцією людини, що сигналізує про стан 

загрози, залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх , вроджених та здобутих 

факторів. Визначено, що чинникиами виникнення страхів виступають особливості 

сімейного виховання, стиль взаємостосунків у сім'ї, соціальні умови розвитку дитини. 

Розглянуті поняття неповнв сім'я та психологічні особливості емоційної та 

особистісної сфери школярів з неповних сімей. 

 

713. Цибульська, В. В.  Формування мотивації до професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей на різних 

формах навчання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фізичного виховання та спорту : [cпец.] 24.00.02 "Фізична культура, 

фізичне виховання різних груп населення" / МОН України, 

Дніпропетровський державний ін-т фізичної культури і спорту ; 

Цибульська Вікторія Вікторівна. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. : табл., 

рис. – Бібліогр.: с. 18–19 (8 назв). 
У дисертації вперше визначено особливості професійно-прикладної фізичної 

підготовленості студентів педагогічних спеціальностей на різних формах навчання, 

які відрізняються недостатнім рівнем теоретико-методичних знань на заочній формі 

навчання і фізичною підготовленістю, що у більшості студенток знаходиться на 

рівні учнів молодших класів. Визначено лімітуючі чинники, що негативно впливають 
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на стан професійно-прикладної фізичної підготовленості студентів заочної форми 

навчання, серед яких: відсутність обов’язкових занять із фізичного виховання, низький 

рівень рухової активності, необізнаність з нормами професійно-прикладної фізичної 

підготовленості вчителів початкових класів, відсутність цілеспрямованих 

предметних самостійних занять і низький рівень мотивації до самовдосконалення. 

Визначено структуру мотиваційних чинників, що впливає на активність самостійних 

занять студентів, серед яких: адекватність самооцінки фізичних можливостей, 

мотивація до успіху, мотив отримання знань, мотив оволодіння професією, емпатія 

до дітей. Визначено можливість формування мотивації до професійно-прикладної 

фізичної підготовки студенток заочної форми навчання при дотриманні спеціальних 

педагогічних умов організації і методичного забезпечення навчально-виховного процесу 

з фізичного виховання з використанням системи предметних цілеспрямованих 

самостійних занять.Одержало подальший розвиток уявлення про ціннісні орієнтації 

студентів педагогічних спеціальностей і динаміку їх ієрархії на різних курсах 

навчання; структура мотивації студентів до занять фізичними вправами з 

урахуванням емпатіїй адекватності самооцінки фізичних можливостей. 

 

714. Циганок, О. О.  Підготовка майбутнього вчителя-філолога до 

українознавчої роботи в школі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

/ Циганок Оксана Олександрівна. – Умань, 2016. – 288, [4] с. 

Циганок, О. О.  Підготовка майбутнього вчителя-філолога до 

українознавчої роботи в школі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної 

освіти" / Циганок Оксана Олександрівна ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2016. – 20, [1] с. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 16–19 (26 назв). 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і обґрунтовано новий підхід до 

проблеми підготовки вчителів-філологів до українознавчої роботи в школі. Доведено 

актуальність теми, проаналізовано стан її розробки. Визначено сутність понять 

«українознавча робота в школі», «готовність до українознавчої роботи в школі», 

осмислено зв’язки понять «українознавство» і «народознавство» як родового і 

видового, визначено зміст, структуру та місце українознавства у процесі підготовки 

майбутнього вчителя-філолога. Уточнено компоненти, критерії, показники та 

охарактеризовано рівні сформованості готовності майбутніх учителів-філологів до 

українознавчої роботи. Розроблено модель підготовки вчителів-філологів до 

українознавчої роботи в школі. Теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено педагогічні умови підготовки вчителів-філологів до українознавчої роботи 

в школі та представлено результати дослідно-експериментальної роботи. 

 

715. Цимбал, В. О.  Організаційно-правові засади діяльності народного 

комісаріату фінансів УСРР (1919-1936 рр.) [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : [cпец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політичних та правових учень" / Цимбал 

Вадим Олександрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – 

Київ, 2014. – 19, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 15–17 (16 назв). 
У дисертації на основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних 

документів і матеріалів здійснено комплексний історично-правовий аналіз засад 

діяльності Народного комісаріату фінансів УСРР та його місцевих органів у 1919 – 

1936 рр. Досліджено правові підстави становлення, розвитку та реорганізації цих 

органів, трансформації їх завдань і функцій у зв'язку з реалізацією фінансово-

господарської політики радянської влади в Україні. Автором розкрито особливості 
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функціонування Наркомфіну УСРР у конкретних історичних умовах, форми та 

методи його діяльності, виявлено взаємозв'язок з іншими органами державної влади і 

управління УСРР, СРСР та інших союзних республік. З огляду на це аналізуються 

основні політико-правові аспекти державотворчого процесу на сучасному етапі, 

пропонуються заходи щодо реформування та вдосконалення державно-правових 

механізмів управління системою фінансів України. 

 

716. Цимбал, Н. А.  Формування української термінології органічної хімії в 

90-ті роки ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [cпец.] 10.02.01 "Українська мова" / Цимбал Наталія 

Андріївна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 

19, [1] с. – Бібліогр.: с. 16 (12 назв) та в тексті. 
Дисертація присвячена з'ясуванню лексико-семантичної структури сучасної 

української термінології органічної хімії, опису процесів її формування і розвитку. 

Дослідження проведене на основі текстів і словників української термінології 

органічної хімії. Визначено концептуальне поле термінології органічної хімії та засоби 

його репрезентації в українській мові, з'ясовано особливості номінації наукових 

понять органічної хімії в українській мові, тенденції використання способів і засобів 

термінотворення, вивчено особливості стану термінології органічної хімії в аспекті 

лексичної парадигми (синонімія, анатомія тощо) на сучасному етапі розвитку 

терміносистеми. 

 

717. Цимбал-Слатвінська, С. В.  Проблеми розумового виховання на 

сторінках часопису "Советская педагогика" (1937-1991) [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / Цимбал-Слатвінська Світлана 

Володимирівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира 

Винниченка. – Кіровоград, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–18 (16 назв). 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявилося в аналізі й обґрунтуванні основних 

напрямів проблем розумового виховання на сторінках часопису "Советская 

педагогика" (1937 – 1991), а саме: проблема розумового виховання у контексті 

розвитку ідеї про всебічний гармонійний розвиток особистості; комплексний підхід до 

проблеми розумового виховання на сторінках часопису "Советская педагогика"; 

проблема розумового розвитку особистості як основа розумового виховання на 

сторінках часопису "Советская педагогика"; стимулювання пізнавальної активності 

та самостійності як ефективний спосіб розумового виховання; педагогічна думка 

щодо проблеми розумового виховання на сторінках часопису. Проаналізовано 

зарубіжний досвід розумового виховання на сторінках освітянського часопису 

"Советская педагогика".  

Конкретизовано етапи в історії розвитку та становлення часопису "Советская 

педагогика" (1937 – 1991) відповідно до статусу та підпорядкування. Уточнено 

окремі факти з історії провідного освітянського часопису в контексті розвитку 

радянської педагогічної науки. Подальшого розвитку набуло обґрунтування значення 

педагогічної періодики як важливого джерела історико-педагогічних досліджень. 

 

718. Цуркан, Т. Г.  Формування педагогічної культури батьків молодших 

школярів у взаємодії сім'ї і школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора 

філософії) : 13.00.07 : захищена 28.03.18 / Цуркан Таісія Георгіївна. – 

Чернівці, 2018. – 340 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 211–237 та в тексті. 
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Цуркан, Т. Г.  Формування педагогічної культури батьків молодших 

школярів у взаємодії сім'ї і школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" 

/ Цуркан Таісія Георгіївна ; МОН України, Уманський  держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 

(23 назви). 
На основі узагальнення вітчизняних і зарубіжних філософських та психолого-

педагогічних досліджень проаналізовано теоретичні засади процесу формування 

педагогічної культури батьків молодших школярів. Розкрито сутність та структуру 

феномену "педагогічна культура батьків" та визначено особливості її формування у 

взаємодії сім'ї і школи.  

Визначено критерії, показники і схарактеризовано рівні сформованості 

педагогічної культури батьків молодших школярів. Розроблено та апробовано модель 

формування педагогічної культури батьків молодших школярів у взаємодії сім'ї і 

школи. Обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність педагогічних 

умов її реалізації (оптимізація учительсько-батьківської взаємодії на засадах 

партнерства; розробка та реалізація авторської програми батьківських студій із 

використанням інноваційних форм і методів; особистісно-професійний розвиток 

учителів щодо роботи з батьками молодших школярів). Зміст моделі передбачає 

реалізацію означених педагогічних умов через проведення батьківських студій із 

використанням традиційних та інноваційних методів, форм, технологій, 

застосування ресурсного забезпечення взаємодії сім'ї і школи, використання засобів 

медіасфери та упровадження спецкурсу "Психолого-педагогічні умови роботи 

вчителя з батьками молодших школярів" в освітній процес вищої школи та систему 

післядипломної освіти. 

 

719. Цухровска, А.  Сельскохозяйственная лексика со значением "Трудовой 

процесс" в современном русском языке [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 "Русский 

язык" / Цухровска Анна ; Киевский гос. пед. ин-т имени А. М. Горького. – 

Киев, 1988. – 22 с. – Библиогр.: в подстрочных примеч. – Экслибрис: 

печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка и 

доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена изучению глагольной и именной лексики зернового 

хозяйства с семантикой "трудовой процесс" в современном русском языке. В работе 

выявлено состав изучаемых лексем и распределено их по тематическим и лексико-

семантическим группам; охарактеризировано данные наименования в семантическом 

аспекте; изучено названия сельськохозяйственных трудовых процессов с точки зрения 

происхождения, их функционирования в современном русском языке и в его истории; 

вскрыто общенародные и диалектные названия трудовых процессов; рассмотрено 

указанную лексику с точки зрения словообразования. 

 

720. Чвертко, Л. А.  Трудовий потенціал Східного Поділля та 

Центрального Придніпров'я: демографічний та працересурсний вимір 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук : 

спец. 08.09.01 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка та 

політика" / Чвертко Людмила Андріївна ; НАН України, Ін-т демографії та 

соціальних досліджень. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 ( 12 назв). 
Дисертацію присвячено вивченню трудового потенціалу в демографічному і 

працересурсному вимірах з урахуванням чинників його відтворення на регіональному і 
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локальному рівнях. У дисертації розкрито сутність трудового потенціалу, проблеми 

його формування та розвитку; застосовано комплексний підхід до характеристики і 

оцінки трудового потенціалу. Здійснено демометричну оцінку трудового потенціалу 

Східного Поділля та Центрального Придніпров’я, визначено умови і чинники 

відтворення трудового потенціалу регіону в їх взаємозв’язках. Обґрунтована 

необхідність розробки і реалізації заходів демографічної політики, які враховували б 

специфіку демографічної кризи в цілому і в перехідному до ринку етапі зокрема. 

Проаналізовано динаміку та домінуючі тенденції розвитку ринку праці Східного 

Поділля та Центрального Придніпров’я. Виділено проблемні локальні ринки праці 

регіону. Відповідно до цього розроблено й обґрунтовано заходи політики зайнятості 

та оздоровлення ринку праці. Основні результати дисертаційної роботи впроваджені 

в економічну практику. 

 

721. Чепка, О. В.  Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах 

навчально-виховного комплексу "Школа - дошкільний заклад" [Текст] : 

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

"Дошкільна педагогіка" / Чепка Олена Володимирівна ; Ін-т проблем 

виховання АПН України. – Київ, 2006. – 28 с. : схеми. – Бібліогр.: с. 23–24 

(12 назв). 
У дисертації досліджена проблема наступності ігрових форм навчальної 

діяльності в умовах навчально-виховного комплексу “Школа – дошкільний заклад”. 

Охарактеризовано структуру наступності навчальної діяльності, яка включає 

готовність старших дошкільників до навчальної діяльності та адаптацію 

першокласників до шкільних умов навчання.  

Визначені умови реалізації наступності ігрових форм навчальної діяльності 

старших дошкільників та молодших школярів із урахуванням специфіки діяльності 

освітнього комплексу.  

Розроблено, обґрунтовано та апробовано модель забезпечення наступності 

ігрових форм навчальної діяльності, в основі якої  взаємоперехід провідних видів 

діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку: гри і навчання. 

Розроблено систему ігрових форм навчальної діяльності дітей старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

722. Черевченко, В. В.  Вербальні знаки етнокультури в українському 

дитячому фольклорі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : cпец.10.02.01 "Українська мова" / Черевченко Вікторія 

Валентинівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 

19, [1] с. – Бібліогр.: с. 15–17 (17 назв). 
Матеріал українського дитячого фольклору ілюструє особливий підхід до сфери 

впливу на дитину посередництвом мовних засобів. У цьому контексті особлива увага 

звертається на такі важливі чинники виховання, як рідна мова, материнська мова, 

народні звичаї, пізнання довкілля.  

Слово при цьому стає основним інструментом виховання. Входження дитини у 

духовний світ, традиційне життя та культуру народу починається через ліричні 

пісенні твори – колискові пісні. 

Спостереження над їх змістом, формою дозволяють помітити спільність 

колисанок із замовляннями, явищем, породженим особливостями світосприймання 

наших далеких предків. Серед них чимало назв на позначення помешкань, засобів 

виробництва, одягу, продуктів харчування, прикрас тощо.  

У системі дитячого фольклорного мовлення одне з чільних місць посідають 

календарно-обрядові пісні, які виконувалися переважно у періоди ритуальних дійств. 
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Серед них колядки, щедрівки, посівальні, водохресні пісні, веснянки, гаївки, які 

належать до найдавніших фольклорних жанрів.  

Ці величальні пісні співалися на честь створення світу, на вшанування його 

вирішальних сил – Сонця, Місяця, зірок, води і символізували народження нового 

господарського року. 

 

723. Чередник, А. А.  Підготовка майбутніх учителів-реабілітологів до 

роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів [Текст] : диc. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 

12.06.2020 / Чередник Анна Анатоліївна. – Умань, 2020. – 331 с. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 226–257. 

Чередник, А. А.  Підготовка майбутніх учителів-реабілітологів до роботи 

в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Чередник Анна 

Анатоліївна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (14 назв). 
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення проблеми підготовки 

майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів закладів 

загальної середньої освіти, запропоновано шляхи її розв’язання, зокрема розроблено модель 

забезпечення цього процесу, яка охоплює такі блоки: методологічно-цільовий (мета, підходи, 

принципи), змістово-процесуальний (етапи, зміст, форми, методи, технології), оцінно-

результативний (діагностичний інструментарій, критерії, показники, рівні результативний. 

Визначено та експериментально перевірено педагогічні умови.  

Уточнено сутність ключових понять: «підготовка майбутніх учителів-реабілітологів до 

роботи в умовах інклюзивного навчання учнів закладів загальної середньої освіти», 

«готовність понять: «підготовка майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах 

інклюзивного навчання учнів закладів загальної середньої освіти», «готовність майбутніх 

учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів закладів загальної 

середньої освіти».  

Розкрито критерії готовності майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах 

інклюзивного навчання учнів: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інтелектуальний, 

практично-діяльнісний; визначено їх показники та рівні: високий, середній, низький. За 

результатами реалізації педагогічних умов у ході формувального експерименту встановлено 

переважання високого рівня готовності здобувачів вищої освіти до інклюзивного навчання 

учнів у експериментальній групах та середнього – в контрольній, що свідчить про позитивну 

динаміку показників готовності здобувачів вищої освіти експериментальних груп до роботи в 

умовах інклюзивного навчання учнів під впливом запропонованих інновацій. 

 

724. Чередніченко, Н. Ю.  Професійна підготовка вчителів інформатики в 

університетах Нідерландів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

/ Чередніченко Наталя Юріївна. – Кіровоград, 2014. – 235, [4] с. 

Чередніченко, Н. Ю.  Професійна підготовка вчителів інформатики в 

університетах Нідерландів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

освіти" / Н. Ю. Чередніченко. – Умань, 2014. – 20, [1] с. 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано новий підхід до 

розв'язання актуального завдання, що полягає у виявленні особливостей професійної 

підготовки вчителів інформатики в університетах Нідерландів та визначені напрямів 

використання досвіду цієї країни у професійній підготовці вчителів інформатики в 

Україні.  
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У процесі дослідження проведено порівняльний аналіз професійної підготовки 

вчителів інформатики в Нідерландах та в Україні й узагальнено актуальний для 

розвитку сучасної системи вітчизняної освіти зарубіжний, а саме голландський , 

досвід професійної підготовки вчителів інформатики в Нідерландах, які в Україні ще 

не публікувались; удосконалено професійну підготовку вчителів інформатики в 

педагогічних університетах України шляхом творчого застосування голландського 

досвіду; надано поштовху подальшому розвитку теоретичних засад осмислення 

професійної підготовки вчителів інформатики Нідерландів та України в умовах 

формування єдиного світового освітнього простору і професійної підготовки 

вчителів у сфері інформаційно-комунікативних технологій. 

 

725. Черная, Г. А.  Высшая водная флора бассейна р. Северный Донец 

(Харьковская область) [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степ. 

канд. биолог. наук : [cпец.] 03.00.05 "Ботаника" / Черная Галина 

Анатольевна ; АН УССР, Центральный республиканский ботанический 

сад. – Киев, 1982. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23 (6 назв). 
У диссертации установлен видовой состав высшей водной флоры бассейна р. Сев. 

Донец. По даным наших сборов, в районе исследований встречачается 172 вида 

высших водных и прибрежноводных растений.  

В исследуемой флоре преобладают виды рода Potamogeton произрастающих в 

данном регионе по вегетативным признакам, что облегчит определение видов в 

вегетативном состоянии.  

Анализ ценотического состава исследуемой флоры показал преобладание в ней 

доминантов-коннекторов – 32%. Виды, проявляющие свойства эдификаторов, 

преобладают в экологической группе гидрофитов. Большенство видов из группы 

гигрофитов выступают в исследуемой флоре в качестве ингридиентов. Отмечены 

изменения, произошедшие за последние 50 лет в характере флоры и растительности 

Лиманской группы озер. Боровое произошло объеднение их флористического состава 

и сокращение числа ценозообразователей.  

Результати работы по биоморфологическому и экологофитоценотическому 

анализу высшей водной флоры р. Сев. Донец могут быть использованы при 

составлении флоры и определителя высших водных растений, а данные о современном 

распространении видов исследуемой флоры – при составлении хорологии флоры 

Украины. 

 

726. Чернов, Е. И.  История названий денег и денежных единиц в 

украинском языке [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. филол. наук / Чернов Е. И. ; АН УССР, Отделение общественных 

наук. – Киев, 1980. – 15, [1] c. – Библиогр.: с.15 (6 названий). – Экслибрис: 

печать синего цвета владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена исследованию истории развития значений и форм 

денежных наименований в украинском языке, рассмотрению их этимологии, 

элементов словообразования и фразиологических единиц, компонетнами которых 

выступают денежные названия. 

 

727. Чернякова, А. В.  Організаційно-педагогічні засади запобігання та 

подолання насильства в загальноосвітніх школах США [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.01 / Чернякова Аліна Вікторівна. – Суми, 2011. – 

308 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 266–308. 
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Дисертацію присвячено визначенню організаційно-педагогічних засад запобігання 

та подолання насильства в загальноосвітніх школах США, що передбачало три рівні 

розгляду проблеми: теоретико-педагогічний, організаційно-правовий та методичний. 

У межах висвітлення теоретично-педагогічних засад здійснено аналіз розробленості 

проблеми шкільного насильства у порівняльних психолого-педагогічних дослідженнях; 

визначено сутність та види шкільного насильства; систематизовано основні теорії 

детермінації насильства серед учнівської молоді в зарубіжній психолого-педагогічній 

науці. На основі історико-хронологічного аналізу виокремлено етапи розвитку 

державної політики у напрямі запобігання та подолання насильства в 

загальноосвітніх школах США. У роботі схарактеризовано адміністративно-правові 

засади розв’язання досліджуваної проблеми, зокрема документи реформ, законодавчі 

ініціативи, які регулюють функціонування американської школи як соціально 

безпечного навчального середовища. Проаналізовано організаційні засади освітньо-

профілактичної роботи в загальноосвітніх школах США: принципи, підходи, напрями, 

форми, методи та цільові групи. Обґрунтовано методичні засади реалізації 

педагогічних стратегій запобігання та подолання насильства в американських 

школах, зокрема проективних, реактивних та комплексних стратегій. Окреслено 

можливості використання прогресивного досвіду американської школи в аспекті 

досліджуваної проблеми в загальноосвітніх школах України. 

 

728. Черняховская, Е. М.  Топонимия Львовщины [Текст] : автореф. дис. 

на соискание ученой степени канд. филол. наук / Черняховская Е. М. ; 

МВССО УССР, Львовский гос. ун-т имени Ивана Франко. – Львов, 1966. – 

18, [2] c. – Библиогр.: с. 19–20 (14 названий) и в подстрочных примеч. – 

Автореф. с дарственной надписью. - Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
В диссертации расматривается место, роль и значение топонимики в системе 

науки о языке, дан краткий исторический обзор развития восточнославянской 

топонимики, историческая и географическая справка о Львовщине и ее 

административно-территориальном составе, обзор использованных материалов и 

характеристика источников.  

В работе дан обзор классификаций топонимических названий, обоснован выбор 

автором структурно-семантического принципа классификации топонимов 

Львовщины и проанализирована словообразовательная структура Львовщины. 

 

729. Чикалова, Т. Г.  Організаційно-педагогічні умови реалізації 

етнопедагогічної складової підготовки майбутніх учителів гуманітарних 

спеціальностей [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чикалова 

Тетяна Григорівна. – Херсон, 2013. – 264, [4] c. 

Чикалова, Т. Г.  Організаційно-педагогічні умови реалізації 

етнопедагогічної складової підготовки майбутніх учителів гуманітарних 

спеціальностей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня 

канд. педагогічних наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної 

освіти" / Т. Г. Чикалова. – Умань, 2013. – 20, [1] с. 
Дослідження присвячено актуальній проблемі сучасної педагогічної теорії та 

практики – реалізації етнопедагогічної складової у підготовці майбутніх учителів на 

основі теоретичного пошуку уточнено сутність і визначено компонентний склад 

етнопедагогічної складоваї, який включає: етопедагогічну культуру, етнопедагогічну 

компетентність, етнопедагогічне мислення, етнопедагогічну рефлексію, які 

інтегруються в загальному понятті "етнопедагогічна готовність".  
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У дисертації теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

організаційно-педагогічні умови, що сприяють ефективній реалізації етнопедагогічної 

складової. Розроблено модель упровадження організаційно-педагогічних умов, що 

інтегрує у собі блоки – цільовий, змістовний, технологічний та результативний, 

взаємодія яких забезпечує її цілісність та функціонування.  

Процес етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів гуманітарних 

спеціальностей охоплював чотири етапи – мотиваційно-орієнтаційний, 

репродуктивно-діяльнісний, практико-творчий, рефлексивно-оцінний, кожен із яких 

супроводжувався доцільною реалізацією визначених організаційно-педагогічних умов. 

 

730. Чирва, Г. М.  Безличные предложения украинского языка [Текст] : (на 

материале литературы 50-70 гг. ХХ в.) : автореф. дис. на соискание ученой 

степени канд. филологических наук : спец. 10.02.02 "Языки народов СССР 

(украинский язык)" / Чирва Гарик Михайлович ; МВССО СССР, 

Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с 

Россией. – Днепропетровськ, 1975. – 26, [2] c. – Библиогр.: с. 28 (5 

названий). – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация основывается на достижениях передового марксистско-ленинского 

отечественного и зарубежного языкознания и является попыткой монографического 

описания синтаксической структуры безличных предложений современного 

украинского литературного языка. 

В работе выявлено и систематизировано безличные предложения украинского 

литературного языка новейшего периода его развития; охарактеризировано лексико-

грамматические средства оформления предикативной основы предложения; описано 

синтаксическое строение предикативной основы и конститутивной структуры 

предложения; определено соотнесенность безличных предложений и других 

коммуникативных едениц в современном украинском литературном языке; определено 

переходные процессы в синтаксической оппозиции "личность-безличность"; 

отграничено от безличных предложений внешне подобные синтаксически личные 

конструкции; выявлено сферу употребления разных видов безличных предложений, 

частность их функционирования в четырех основных стилях современного 

украинского литературного языка. 

 

731. Чопик, Я. М.  Зони атрибутивності у структурі простого речення 

(семантика і засоби вираження) [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

вченого ступеня канд. філолоічних наук : [спец.] 10.02.02 "Мови народів 

СРСР (українська мова)" / Чопик Ярослав Михайлович ; Київський ДПІ 

імені О. М. Горького. – Київ, 1991. – 22 с. – Бібліогр.: с. 21–22 (10 назв). – 

Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. 

П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В дисертації з'ясовано логіко-лінгвістичну сутність атрибутивних відношень; 

проведено семантико-синтаксичний аналіз атрибутивних компонентів ядерної зони 

функціонально-семантичного поля; проаналізовано периферійну зону функціонально-

семантичного поля і з'ясовано семантико-синтаксичні властивості її атрибутивних 

компонентів; схарактеризовано словотвірно-семантичні особливості атрибутивних 

компонентів ядерної і навколоядерної зони функціонально-семантичного поля; 

з'ясовано причини функціонального синкретизму у сфері атрибутивних засобів; 

визначено специфіку категорії атрибутивності у лінгвістичній інтерпретації. 
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732. Чорномаз, Б. Д.  Національно-патріотичне підпілля Уманщини у 

Другій світовій війні (військово-політичний аспект) [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. історичних наук : [cпец.] 20.02.22 

"Військова історія" / Чорномаз Богдан Данилович ; НУ "Львівська 

Політехніка". – Львів, 2005. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13–14 (11 назв) та в 

тексті. 
На основі аналізу нововідкритих документів, які стосуються діяльності ОУН та 

свідчень безпосередніх учасників подій, у дисертації досліджуються процеси 

зародження збройної боротьби за незалежність України під час Другої світової війни 

в одному з регіонів ВеликоїУкраїни – Уманщини. Показано масштаби боротьби 

місцевого підпілля ОУН та рівень популярності в середовищі місцевого населення ідеї 

побудови незалежної держави. Прослідковується логіка та мотивація конкретних дій 

місцевого активу ОУН після відступу радянських військ у 1941 р.  

Автор прослідковує передумови і процес зародження структур ОУН у регіоні 

Уманщини і доводить, що прагнення до побудови незалежної держави було спільним і 

консолідуючим чинником для всього українського народу. У дисертаційному 

дослідженні застосовано нові методологічні підходи до висвітлення досліджуваних 

подій, сформульовано концепцію досліджень, що в сукупності являє собою новий 

системний підхід до дослідження проблеми національно-визвольної боротьби на 

території України. 

 

733. Чуба, Г. В.  Лінгво-текстологічний аналіз Учительних Євангелій другої 

половини XVI-XVII ст. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Чуба Галина 

Вікторівна ; Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1998. – 18 с. – 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). – Автореф. з дарчим написом автора. 
У дисертації на матеріалі 93 рукописних копій другої половини XVI — XVII ст. із 

залученням відомостей історико-культурологічного та мовно-історичного характеру 

вперше системно і комплексно висвітлено питання виникнення, типологічного 

розрізнення і текстологічної класифікації списків УЄ, проведено їх лінгвістичний 

аналіз, з’ясовано значення цих пам’яток для формування української літературної 

мови, її стильової розбудови, унормування та становлення на народнорозмовній 

основі. 

 

734. Чукавіна, Т. Е.  Педагогічне спілкування як умова активізації 

навчальної діяльності студентів вищих медичних навчальних закладів 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук 

: [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Тетяна Едуардівна 

Чукавіна ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – Київ, 

2018. – 23, [1] c. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 18–20 (19 назв). 
У дисертації досліджується феномен педагогічного спілкування викладачів 

медичних ВНЗ властиві стилі педагогічного спілкування: владно-лідируючий, 

спонтанно-ліберальний і креативно-демократичний. Створено дослідницьку модель 

операційних характеристик педагогічного спілкування викладачів за результатами 

кореляційного аналізу використання методик.  

Розроблено та апробовано програму тренінгу спрямованого на удосконалення 

комунікативних навичок викладачів медичних ВНЗ. Після участі в тренінгу у 

викладачів як спеціальних, так і гуманітарних дисциплін підвищилися показники за 

владно-лідируючими і креативно-демократичними стилями педагогічного спілкування, 

натомість суттєво зменшилася кількість викладачів зі спонтанно-ліберальним 

стилем.  
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Доведено, що запропонована тренінгова програма спрямована на усвідомлення 

мотивів і стилю спілкування та збагачення комунікативної компетентності, є 

ефективним чинником розвитку комунікативної компетентності і продуктивної 

взаємодії із студентами медичних ВНЗ.  

 

735. Чумак, В. В.  Составное сказуемое в сербохорватском языке (в 

сопоставлении с русским и украинским языками) [Текст] : автореф дис. на 

соикание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.03 "Славянские 

языки" / Чумак Владимир Васильевич ; Ин-т языкознания имени А. А. 

Потебни. – Киев, 1978. – 25 с. – Библиогр.: с. 25 (2 назв.). – Автореф. с 

дарственной надписью автора. - Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации доказано, что наряду с синтаксической формой выражения 

грамматического и вещественного значений сказуемого – простым сказуемым, в 

сербохорватском языке широко применяется свойственная и другим славянским 

языкам двучленная аналитическая предикативная структура, в которой один из 

компонентов является основным и выражается знаменательными частями речи 

(существительными, прилагательными, причастиями, местомениями, 

числительными, наречиями, глаголами), а второй – вспомагательным (глагол или 

глагольное словосочетание). 

Наиболее существенные отличия сербохорватского языка связаны с параллельным 

употреблением инфинитива и конструкции с "-да", с преобладанием именительного 

падежа предикативного имени над творительным и с некоторыми особенностями 

употребления предложно-падежных конструкций в составном сказуемом. 

 

736. Чучалін, О. П.  Київська єпархія в умовах взаємин радянської держави 

і Православної церкви (1920-1930-х рр.) [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. історичних наук : cпец. 07.00.01 "Історія 

України" / Чучалін Олександр Петрович ; МОН України, Чорноморський 

нац. ун-т імені Петра Могили. – Миколаїв, 2018. – 20, [1] c. – Бібліогр.: с. 

16–18 (20 назв). 
Дисертація присвячена комплексному дослідженню Київської єпархії в умовах 

взаємин радянської держави і Православної церкви (1920 – 1930-х рр.). 

У роботі досліджено церковно-територіальну організацію та структуру 

управління Київської єпархії в умовах реалізації радянської моделі державноцерковних 

відносин. Визначено засади радянської державної політики щодо церковного майна в 

межах Київської єпархії. Проаналізовано становище православного духовенства 

єпархії в умовах взаємин держави і церкви та атеїстичної пропаганди.  

З’ясовано наслідки радянської державної політики для Київської єпархії. 

 

737. Чучаліна, Ю. М. Формування економічної культури майбутніх 

учителів початкової школи у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. 

... канд. пед. наук :13.00.04 / Чучаліна Юлія Миколаївна ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань, 2021. - 326 с. : 

табл.. - Бібліогр.: с. 231-251. 

Чучаліна, Ю. М. Формування економічної культури майбутніх учителів 

початкової школи у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / Чучаліна Юлія Миколаївна ; МОН 
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України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань, 2021. - 

20 с. : рис. - Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв).  
У дисертації охарактеризовано процес формування економічної культури 

майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки як педагогічну 

проблему; уточнено категоріальний апарат дослідження; розкрито вимоги до 

формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи в аспекті їх 

професійної діяльності. Проаналізовано стан формування економічної культури 

майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки; уточнено 

критерійно-рівневий склад економічної культури майбутніх учителів початкової 

школи; розкрито мету, завдання дослідно-експериментальної роботи та методику 

констатувального етапу. Розроблено модель, обґрунтовано й експериментально 

перевірено педагогічні умови формування економічної культури майбутніх учителів 

початкової школи у процесі професійної підготовки; узагальнено результати 

дослідно-експериментальної роботи. Ефективність педагогічних умов доведено 

результатами формувального експерименту: в студентів експериментальної групи 

виявлено більш високі показники рівнів сформованості економічної культури порівняно 

з контрольною. 

 

738. Шаройко, О. И.  Структура простого предложения в диалогической 

речи [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 

филологических наук : спец. №600 "Русский язык" / О. И. Шаройко ; 

Одесский гос. ун-т имени И. И. Мечникова. – Одесса, 1969. – 21, [2] c. – 

Библиогр.: с. 23 (6 назв.) и в подстроч. примеч. – Автореф. с дарственной 

надписью автора. - Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки 

"Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Предметом исследования в диссертации является синтаксическая природа 

диалогической речи. В работе анализируются структурные схемы простого 

предложения. В ходе исследования определяется их семантическая значимость, 

частотность воспроизведения в речевых актах, условия модификации их структуры. 

Это помогает установить взаимопроницаемость элементов письменной и устной 

формы и границы этой взаимопроницаемости, т. к., имея ряд общих посылок, эти 

формы речи не могут полностью совпадать: в основе их лежит разница между 

говорением и письмом, воспроизведением в процессе чтения и слушанием. 

 

739. Шауренко, А. В.  Побут та дозвілля сільського населення України в 

1991-2005 рр. (регіональний аспект) [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. історичних. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" 

/ Шауренко Анна Володимирівна ; МОН України, Чорноморський 

державний ун-т імені Петра Могили. – Миколаїв, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 

с. 19–20 (12 назв) та в тексті. 
Досліджено побут і дозвілля сільського населення України в 1991 – 2005 рр. 

Проаналізовано стан вивчення проблеми, використано широке коло опублікованих та 

архівних джерел, значну частину яких вперше введено до наукового обігу. Показано 

напрям діяльності органів державної влади й управління з питань соціально-

економічного розвитку села, соціального захисту та рівня життя сільського 

населення. З'ясовано, що державна політика щодо добробуту жителів сільських 

територій була вкрай не послідовною, половинчастою. Охарактеризовано стан 

повсякденного середовища на рівні сільської місцевості, зазначено, що в 

катастрофічному стані перебувала соціальна сфера, комунальне господарство та 

медицина. Кризові явища, якими супроводжувалися трансформаційні процеси в 

економіці, завдали відчутних збитків матеріальному забезпеченню селян. Висвітлено 
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позитивні та негативні зміни культурної й освітньої сфер у сільській місцевості та 

зазначено особливості дозвілля сільських жителів у буденному житті. 

 

740. Шахвердова, А. П.  Психологічний супровід соціальної адаптації 

студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному 

закладі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" 

/ Алла Петрівна Шахвердова ; МОН України, Держ. заклад 

"Південноукраїнський нац. педагогічний ун-т імені К. Д. Ушинського". – 

Одеса, 2018. – 20, [1] c. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 18 (6 назв). 
Психологічний супровід соціальної адаптації студентів-першокурсників являє 

собою керування процесом саморегуляції. Аргументовано, що він є орієнтуванням 

студентів на рефлексування власних особливостей. Для побудови особистісної моделі 

психологічного супроводу виокремлено у вітчизняній персонології такі ознаки, як:  

а) емоційність; б) переживання власної унікальності; в) суб’єктність; г) готовність 

до розвиненої суб’єктної активності; д) поведінковий спосіб існування; е) активність 

у соціальній поведінці; є) участь у колективній діяльності; ж) самоствердження;  

з) дієвість самосприйняття; и) здатність до саморегуляції. 

 

741. Шачковська, Л. С.  Електоральна формула як чинник структурування 

партійної системи сучасної України [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.02 "Політичні інститути 

та процеси" / Шачковська Любов Сергіївна ; Дніпропетровський НУ імені 

О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (5 назв). 
Дисертація присвячена вивченню впливу електоральної формули як способу 

переведення голосів виборців у місця в парламенті (парламентська виборча система у 

вузькому значенні) на процеси структурування партійної системи сучасної України. У 

роботі запропоновано розглядати партійну систему України на сучасному етапі її 

розвитку як сукупність пов'язаних між собою інституціоналізованих політичних 

партій, а також їх об'єднань (блоків, коаліцій тощо). Розкрито механізм 

перетворення об'єктів світу політичних партій у специфіковані об'єкти партійної 

системи. Виявлені основні ефекти електоральних формул, зокрема, системи 

абсолютної більшості, пропорційної системи повного представництва, 

персоналізованої пропорційної системи. Досліджено основні етапи структурування 

партійної системи України. Визначено, що напередодні і в перші роки незалежності 

створено умови для утворення мультипартійного формату, в 1998 – 2002 рр. 

здійснено перетворення атомізованої системи в систему поляризованого плюралізму, 

а з 2006 р. відбувається трансформація системи поляризованого плюралізму в 

систему поміркованого плюралізму. 

 

742. Швец, И. Р.  Синтаксические функции инфинитива в современном 

украинском языке [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. филол. наук : спец. 10.661. Языки народов СССР (украинский язык) 

/ Швец И. Р. ; Одесский гос. ун-т имени И. И. Мечникова, Каф. 

украинского языка. – Одеса, 1971. – 14 с. – Библиогр.: в подстроч. 

примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Цель даного исследования – раскрыть на значительном фактическом материале 

украинского языка синтаксические функции инфинитива, выяснить грамматические 
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условия, способствующие этой форме глагола выполнять синтаксическую функцию 

как главного, так и второстепенного члена предложения. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что вопрос о 

синтаксических функциях инфинитива до сих пор до конца не исследован. Вопрос о 

природе инфинитива традиционно выступает предметом различных исследований и 

споров, и до сих пор получает неоднозначную трактовку в синтаксисе и как следствие 

этого – проблемы в трактовке синтаксической функции неопределенной формы 

глагола в предложении. 

Новизна исследования заключается в том, что нами сделана попытка выявить в 

произведениях синтаксические функции инфинитива в пределах предикативного 

центра простого предложения и синтаксические функции инфинитива как 

распространителя предикативного центра простого предложения, который 

выражает богатейшие возможности синтаксического строя русского языка при 

выражении семантики. 

 

743. Швецова, І. В.  Виховання поваги до дорослих у дітей молодшого 

шкільного віку в позакласній роботі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Швецова Ірина Вікторівна. – Умань, 2015. – 236, [27] с. 

Швецова, І. В.  Виховання поваги до дорослих у дітей молодшого 

шкільного віку в позакласній роботі [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / І. В. Швецова. – Умань, 2014. – 16, [1] с. 
У дисертації наведене теоретичне узагальнення проблеми виховання поваги до 

дорослих у дітей молодшого шкільного віку в позакласній роботі.  

На основі ретроспективного аналізу психолого-педагогічних досліджень з'ясовано 

стан розробленості проблеми у педагогічній теорії та виховній практиці, 

актуалізовано поняттєво-категоріальний апарат дослідження, у межах якого 

уточнено поняття "повага до дорослого", "виховання поваги до дорослих у дітей 

молодшого шкільного віку в позакласній роботі" та визначено їх структурні 

компоненти. Охарактеризовано спрямованість позакласної роботи на виховання 

поваги до дорослих. 

Визначено й охарактеризовано критерії, показники та рівні вихованості 

досліджуваних феноменів у молодших школярів.  

Обґрунтовано й експериментально перевірено психолого-педагогічні умови 

виховання поваги до дорослих у дітей молодшого шкільного віку в позакласній роботі. 

 

744. Шеверун, Н. В.  Іншомовна підготовка студентів технічних 

університетів Польщі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шеверун 

Надія Володимирівна. – Київ, 2012. – 277, [9] с. 

Шеверун, Н. В.  Іншомовна підготовка студентів технічних університетів 

Польщі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Н. В. Шеверун. – 

Умань, 2012. – 20, [1] с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання, що виявляється у вигляді теоретичного 

обґрунтування організаційно-педагогічних засад іншомовної підготовки студентів 

технічних університетів Польщі для окреслення можливостей використання 

позитивного польського досвіду у вищій технічній освіті України.  

Уточнено науковий зміст ключових понять дослідження "іншомовна підготовка 

студентів", "іншомовна підготовка студентів технічних університетів".  
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Досліджено розвиток іншомовної освіти в технічних університетах Польщі в 

контексті трансформацій європейського освітнього простору; розкрито підходи до 

організації та добору змісту іншомовної підготовки студентів. Схарактеризовано 

форми, методи, педагогічні технології та особливості оцінювання навчальних 

досягнень студентів технічних університетів Польщі з іноземних мов.  

Розроблено рекомендації щодо врахування позитивного польського досвіду 

іншомовної підготовки студентів технічних університетів в умовах модернізації 

вищої освіти в Україні (на законодавчому, організаційно-адміністративному, 

теоретичному, організаційно-методичному і практичному рівнях). 

 

745. Шевченко, Т. Г.  Украинские говоры верховья реки Тилигул 

/вокализм, консонантизм и словоизменение/ [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02. "Языки 

народов СССР (украинский язык)" / Шевченко Тарас Григорьевич ; 

Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1980. – 22 с. –Автореферат с 

дарственной надписью авт. - Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
Предметом исследования в диссертации являются украинские говоры 

Ананьевского и смежных Любашевского, Николаевского и Ширяевского районов 

Одесской области. 

В работе описано вокализм и консонантизм исследуемых говоров; установлены 

условия позиционного варьирования фонем, их функционирование и распределение в 

говорах; дано описание позиции нейтрализации фонемных противопоставлений и 

характеристику условий ее осуществления; описано морфологию исследуемых 

говоров; обнаружено генетические связи исследуемых говоров со смежными 

украинскими говорами; прослежено явление, связанные с междиалектными и 

межъязыковыми контактами в плане их функционального взаимодействия. 

 

746. Шевченко, Ю. М. Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку 

засобами інтеграції рухів і музики [Текст] : автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.08 - 

дошкільна педагогіка / Юлія Михайлівна Шевченко ; Ін-т проблем 

виховання АПН України. - Київ, 2009. - 20 с. 
Дисертаційне дослідження присвячене проблемі фізичного розвитку дітей 

старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики. У дисертації подано 

теоретично обґрунтований, експериментально перевірений інтеграційний комплекс 

рухів і музики у фізичному розвитку дітей старшого дошкільного віку та 

запропоновано методику розвитку рухових якостей дітей. Виокремлено педагогічні 

умови фізичного розвитку дітей, розкрито його сучасний стан, розроблено критерій, 

показники та визначено рівні сформованості фізичного розвитку дітей старшого 

дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики. У роботі доведено, що успішний 

фізичний розвиток старших дошкільників можливий за умов: інтеграції фізичних і 

танцювальних вправ, рухів і вокального репертуару в різних формах фізичного та 

музичного виховання дітей; застосування різних видів зв’язків між рухами і музикою; 

використання сучасних технологій при розробці методики розвитку фізичних якостей 

дітей у процесі інтеграції рухів і музики; оволодіння педагогами дошкільних 

навчальних закладів інтеграційним комплексом рухів і музики та методикою розвитку 

рухових якостей засобами інтеграції рухів і музики. 
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747. Шевчук, І. В.  Формування культури дозвіллєвої діяльності студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Шевчук Ірина Василівна. – Ялта, 2015. – 239, [5] с. 

Шевчук, І. В.  Формування культури дозвіллєвої діяльності студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на 

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

виховання" / І. В. Шевчук. – Умань, 2014. – 19, [1] с. 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення проблем формування культури 

дозвіллєвої діяльності та запропоновано новий підхід до розв'язання актуального 

наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні педагогічних умов оптимізації процесу 

формування культури дозвіллєвої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів. 

На основі аналізу філософських, соціальних та педагогічних джерел з'ясовано стан 

досліджуваного питання у педагогічній теорії та практиці. Актуалізовано сутність, 

функції дозвілля та дозвіллєвої діяльності і з'ясовано особливості організації 

дозвіллєвої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Уточнено 

сутність понять: "дозвілля", "дозвіллєва діяльність", "культура", "культурна 

дозвіллєва діяльність". 

Теоретично обґрунтовано та перевірено ефективність педагогічних умов 

формування культури дозвіллєвої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів. 

 

748. Шевчук, Л. О.  Формування інформаційної компетентності учителів у 

вищих навчальних закладах республіки Польща [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.04 / Шевчук Леся Олексіївна. – Умань, 2011. – 240, [6] с. 

Шевчук, Л. О.  Формування інформаційної компетентності учителів у 

вищих навчальних закладах республіки Польща [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / Леся Олексіївна Шевчук ; Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – 19, [1] с. 
У дисертації визначено ступінь наукової розробленості проблеми формування 

інформаційної компетентності майбутніх учителів, окреслено роль 

компетентністного підходу у підготовці вчителя для інформаційного суспільства, 

охарактеризовано специфіку та структуру інформаційної компетентності 

майбутніх учителів. Окреслено стандарти та критерії інформаційної 

компетентності учителів у Республіці Польща, проілюстровано зміст формування 

інформаційної компетентності майбутніх учителів у польських вищих педагогічних 

навчальних закладах, охарактеризовані проекти і програми як засоби формування 

інформаційної компетентності майбутніх учителів у вищих навчальних закладах 

Республіки Польща. Проведено моніторинг шформаційної компетентності у 

студентів вищих закладів педагогічної освіти Польщі та України, на основі якого 

розроблено практичні рекомендації щодо підвищення рівня інформаційної 

компетентності студентів вищих педагогічних закладів України. 

 

749. Шевчук, О. М.  Організація і зміст навчально-виховного процесу 

колегії Павла Галагана (1871-1920 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

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

історія педагогіки" / Шевчук Оксана Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН 

України. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17 (19 назв). 



340 
 

У дисертації на основі архівних, маловідомих та опублікованих джерел здійснено 

системний і комплексний аналіз організації та змісту навчально-виховного процесу 

Колегії Павла Галагана (1871 – 1920 рр.).  

Обґрунтовано організаційні основи функціонування Колегії Павла Галагана 

(регламентувальні документи; керівні органи; матеріально-технічна база); 

новаторські засади виховної системи (принципи, методи та форми виховання); 

особливості змісту, форм і методів організації навчального процесу в Колегії. 

Уточнено роль і значення Колегії Павла Галагана в громадському, культурному та 

освітньому житті країни. Подальшого розвитку набула характеристика та 

систематизація досліджень з означеної проблеми.  

До наукового обігу введено нові історичні факти, маловідомі та невідомі 

документи, що розширять історико-педагогічне знання про існування в шкільній 

практиці України такого унікального явища, як Колегія Павла Галагана, колектив якої 

зберігав кращі традиції і прагнув нового в організації навчально-виховного процесу. 

 

750. Шевчук, С. В.  Семантико-синтаксическая структура 

сложноподчиненных предложений с придаточными временными в 

украинской народной сказке [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой 

степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 "Языки народов СССР 

(украинский язык)" / Шевчук Светлана Владимировна ; Киевский гос. пед. 

ин-т имени А. М. Горького. – Киев, 1990. – 18 с. – Библиогр.: с. 18 (3 

названия). – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной 

библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації визначено ступінь наукової розробленості проблеми формування 

інформаційної компетентності майбутніх учителів, окреслено роль 

компетентністного підходу у підготовці вчителя для інформаційного суспільства, 

охарактеризовано специфіку та структуру інформаційної компетентності 

майбутніх учителів. Окреслено стандарти та критерії інформаційної 

компетентності учителів у Республіці Польща, проілюстровано зміст формування 

інформаційної компетентності майбутніх учителів у польських вищих педагогічних 

навчальних закладах, охарактеризовані проекти і програми як засоби формування 

інформаційної компетентності майбутніх учителів у вищих навчальних закладах 

Республіки Польща. Проведено моніторинг інформаційної компетентності у 

студентів вищих закладів педагогічної освіти Польщі та України, на основі якого 

розроблено практичні рекомендації щодо підвищення рівня інформаційної 

компетентності студентів вищих педагогічних закладів України. 

 

751. Шеленкова, Н. Л.  Розвиток у майбутніх психологів психологічної 

готовності до здійснення професійної кар'єри [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 

"Організаційна психологія; економічна психологія" / Шеленкова Наталія 

Леонідівна ; МОН України, Вищий навчальний заклад "Університет 

економіки та права "Крок"". – Київ, 2014. – 20, [1] с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 17–18 (18 назв). 
Представлено результати теоретичного аналізу наукових джерел, на основі яких 

з'ясовано сутність психологічної готовності особистості до діяльності, професійної 

кар'єри, а також основні підходи до їхнього вивчення у вітчизняній та зарубіжній 

психології. На основі положень організаційно-психологічного підходу автором 

зроблено висновок про те, що професійну кар'єру особистості слід розуміти як 

успішне проходження особистістю основних етапів професійної діяльності в 

організації, яке сприяє досягненню високих показників у професійній та соціальній 
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сферах життєдіяльності особистості, її самореалізації, а також забезпечує 

ефективну діяльність самої організації.  

Розроблено програму розвитку у майбутніх психологів психологічної готовності до 

здійснення професійної кар'єри. Розкрито її зміст, структуру, інтерактивні техніки 

програми, представлено результати експериментальної перевірки її ефективності. 

 

752. Шелепко, Г. А.  Становлення та розвиток системи управління 

середніми навчальними закладами України (друга половина ХІХ - початок 

ХХ століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : захищена 29.11.17 

/ Шелепко Геннадій Анатолійович. – Умань, 2017. – 313 с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 204–243. 

Шелепко, Г. А.  Становлення та розвиток системи управління середніми 

навчальними закладами України (друга половина ХІХ - початок ХХ 

століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук 

: [cпец.] 13.00.01"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Шелепко 

Геннадій Анатолійович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 

назв). 
У дисертації схарактеризовано теорію та практику процесу становлення й 

розвитку системи управління середніми навчальними закладами України (друга 

половина ХІХ – початок ХХ століття). Проаналізовано джерельну базу дослідження 

та історіографію проблеми. Уточнено поняттєво-категоріальний апарат 

дослідження, зокрема сутність понять: "управління середніми навчальними 

закладами України у другій половині ХІХ – початку ХХ століття", "система 

управління середніми навчальними закладами України у другій половині ХІХ – початку 

ХХ століття". Обґрунтовано періодизацію становлення та розвитку системи 

управління середніми навчальними закладами України (друга половина ХІХ – початок 

ХХ століття): 1860 – 1864 рр. – реформістський етап становлення середніх 

навчальних закладів та системи управління ними; 1865 – 1879 рр. – етап посилення 

тотального контролю за середніми навчальними закладами України; 1880 – 1904 рр. – 

консервативний етап з елементами жорсткої дисципліни та нереалізованих освітніх 

проектів; 1905 – 1917 рр. – етап почережності радикальних урядових управлінських 

рішень: від лібералізму до диктатури або демократії. Виявлено та схарактеризовано 

нормативно-правові та практичні засади становлення та розвитку системи 

управління середніми навчальними закладами України (друга половина ХІХ – початку 

ХХ століття). 

 

753. Шелест, Н. А.  Формування ціннісного ставлення до створення сім'ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.07 : захищена 20.03.19 / Шелест 

Надія Анатоліївна. – Київ ; Умань, 2019. – 280 с. : табл., рис., схеми. – 

Бібліогр.: с. 194–218 та в тексті. 

Шелест, Н. А.  Формування ціннісного ставлення до створення сім'ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Шелест Надія Анатоліївна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – 

19, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (13 назв). 
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У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності.  

На основі уточнення змісту ключових понять дослідження: «цінності», 

«ставлення», «ціннісне ставлення до створення сім’ї» розкрито сутність феномену 

«сформованість ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів» та визначено його структуру. 

З’ясовано особливості формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. Визначено критерії 

(емоційно-ціннісний, когнітивний, поведінково-діяльнісний), показники та рівні 

(високий, середній, низький) сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів.  

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність 

педагогічних умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності, серед яких – розробка та 

впровадження у позааудиторну діяльність аграрних коледжів авторської програми 

годин наставника студентської групи «Я – майбутній сім’янин»; використання 

педагогічного потенціалу традицій українського народу щодо формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; методична підготовка 

наставників студентських груп до формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

 

754. Шестобуз, О. С.  Формування культури спілкування молодших 

школярів з однолітками у позакласній діяльності [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук :13.00.07 / Шестобуз Ольга Сергіївна. – Київ, 2014. – 303, [5] с. 

Шестобуз, О. С.  Формування культури спілкування молодших школярів 

з однолітками у позакласній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / О. С. Шестобуз. – Умань, 2013. – 20, [1] с. 
У дисертації досліджено проблему формування культури спілкування молодших 

школярів з однолітками у позакласній діяльності. Обґрунтовано теоретичні засади 

формування культури спілкування учнів початкових класів з ровесниками у процесі 

позакласної діяльності; уточнено сутність понять "культура", "культура 

спілкування" та розкрито зміст поняття "культура спілкування молодших школярів з 

однолітками". З'ясовано особливості потенціалу позакласної діяльності у формуванні 

культури спілкування дітей молодшого шкільного віку з ровесниками під час 

позакласної діяльності. Виокремлено й охарактеризовано структурні компоненти, 

критерії, показники та рівні сформованості культури спілкування молодших школярів 

з однолітками.  

Теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування культури спілкування 

дітей молодшого шкільного віку з ровесниками у позакласній діяльності. Розроблено й 

апробовано модель формування культури спілкування дітей молодшого шкільного віку 

з ровесниками у позакласній діяльності. 

 

755. Шилова, Н. І.  Розвиток цільової спрямованості особистості підлітка у 

процесі туристичної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психологічних наук : [cпец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова 

психологія" / Шилова Ніна Ігорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т 

імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: 

с. 16–17 (12 назв). 
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Дисертація присвячена проблемі розвитку цільової спрямованості особистості 

підлітка у процесі туристичної діяльності. Здійснено теоретико-емпіричний аналіз 

проблеми спрямованості особистості, яка розглядається як складна багаторівнева 

властивість особистості. Уточнено поняття «цільової спрямованості особистості 

підлітка», визначено його чинники і структурні компоненти – емоційний, когнітивний, 

конативний, ціннісний. 

 

756. Шитик, Л. В.  Синкретичні об'єктно-обставинні відношення та засоби 

їх вираження в сучасній українській літературній мові [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступення канд. філол. наук : спец. 10.01.02 

"Українська мова" / Шитик Л. В. ; Український держ. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ, 1996. – 23 с. – Бібліогр.: с. 21–22. – Екслібрис: 

штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Предложенная диссертация посвящена исследованию семантико-синтаксических 

аспектов синкретических обьектно-обстоятельственных отношений 

инструментальности и каузальности в структуре предложения в современном 

украинском литературном языке. Установлены причины синкретизма, определены 

разновидности синкретических обьектно-обстоятельственных отношений 

инструментальности и каузальности, средства их выражения, выробатана 

методика лингвистического анализа семантико-синтаксических отношений. 

 

757. Школа, В. М.  Драматургія Спиридона Черкасенка (еволюція 

індивідуального стилю) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук: спец. 10.01.01 "Українська література" / Школа 

Валентина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 

1998. – 16, [1] с. – Бібліогр.: с.15 (6 назв) та в підрядкових примітках. – 

Екслібрис: штамп синього кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С. 

П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У роботі проаналізовано драматичны твори С. Черкасенка в контексті 

эвропейських естетичних пошуків перших десятиріч ХХ ст. Простежено еволюцію 

творчого методу драматурга від натуралізму і неореалізму до неоромантизму. 

Досліджено стильові особливості драматургії письменника. Виконане дослідження 

дає підстави стверджувати, що С. Черкасенко, пройшовши школу літературної 

традиції, освоївши поетику натуралізму і неореалізму, зарекомендував себе майстром 

неоромантичної драми. 

 

758. Шкуренко, О. В.  Формування професійної педагогічної комунікації у 

майбутніх учителів початкової школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Шкуренко Олександра Вікторівна. – Умань, 2016. – 215, [4] с. 

Шкуренко, О. В.  Формування професійної педагогічної комунікації у 

майбутніх учителів початкової школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / Шкуренко Олександра Вікторівна ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2016. – 20, [1] 

с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (18 назв). 
У дисертації досліджено актуальну проблему формування професійної 

педагогічної комунікації у майбутніх учителів початкової школи. Розкрито сутність 

понять "комунікація", "педагогічна комунікація", "професійна педагогічна 

комунікація", "професійна педагогічна комунікація вчителя початкової школи", 
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"формування професійної педагогічної комунікації у майбутніх учителів початкової 

школи". Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні формування 

професійної педагогічної комунікації у майбутніх учителів початкової школи.  

З метою забезпечення ефективності процесу формування професійної педагогічної 

комунікації у майбутніх учителів початкової школи розроблено і впроваджено 

структурно-функціональну модель, яка охоплює блоки: цільовий, організаційно-

діяльнісний, діагностично-результативний, – що включають цілі навчання, зміст, 

методи, форми, засоби і прийоми роботи та педагогічні умови її реалізації.  

Застосування інтерактивної технології при оволодінні майбутніми вчителями 

початкової школи знаннями з фахових методик дало позитивні результати у 

формуванні в них професійної педагогічної комунікації та застосуванні її у 

професійній діяльності. 

 

759. Шокотко, В. А.  Деятельность украинских братских школ конца ХVI-

начала XVII веков и их роль в развитии просвещения и педагогической 

мысли [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук 

/ Шокотко В. А. ; МВССО УССР, Одесский гос. ун-т имени И. И. 

Мечникова. – Одесса, 1965. – 33, [3] с. – Библиогр.: с. 35 (5 назв.) и в 

подстрочных примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной 

б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации доказано, что братские школы были первыми организованными 

школами в нашей стране, давшими систематическое начальное и среднее 

образование. Благодаря широкой сети этих школ и их общедоступности, уровень 

грамотности населения Украины в конце XVI и первой чверти XVII вв. был весьма 

высоким. Они подготовили первые кадры украинской интеллигенции, 

распространявшей граматность среди населения. Выпускники братских школ оседали 

по городам и селам как учителя, писаря, дьяки проводили большую культурно-

просветительную деятельность. 

 

760. Шостак, І. О.  Формування культури здоров'я студентів медичних 

коледжів у позааудиторній діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 : захищена 30.03.17 / Шостак Ігор Олександрович. – 

Кропивницький, 2017. – 243 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 171–202. 

Шостак, І. О.  Формування культури здоров'я студентів медичних 

коледжів у позааудиторній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Шостак Ігор Олександрович ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл., 

схеми. – Бібліогр.: 18–19 (12 назв). 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення проблеми 

формування культури здоров'я студентів, розглянуто структуру та функції здоров'я 

та здорового способу життя, з'ясовано особливості позааудиторної діяльності 

медичних коледжів. 

На основі уточнення змісту ключових понять дослідження визначено сутність 

феномену "формування культури здоров’я студентів медичних коледжів у 

пазааудиторній діяльності". 

Визначено критерії, показники і схарактеризовано рівні сформованості культури 

здоров’я студентів меичних коледжів. Експериментально підтверджено 

ефективність теоретично обґрунтованих педагогічних умов формування культури 

здоров’я студентів медичних коледжів у позааудиторній діяльності. 
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761. Штик, О. В.  Науково-педагогічна та реформаторська діяльність 

Петера Петерсена (1884-1952 рр.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 : захищена 07.12.16 / Штик Ольга Владиславівна. – Умань, 

2016. – 210 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 181–208. 

Штик, О. В.  Науково-педагогічна та реформаторська діяльність Петера 

Петерсена (1884-1952 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

педагогіки" / Штик Ольга Владиславівна ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2016. – 20, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 16–18 (18 назв). 
У дисертації проаналізовано історіографію проблеми та джерельну базу 

дослідження, визначено ступінь дослідженості творчого доробку П. Петерсена у 

науковій літературі. З'ясовано і проаналізовано провідні чинники, які сприяли 

формуванню світогляду П. Петерсена та його педагогічних поглядів; обґрунтовано 

періодизацію життєдіяльності педагога. Розкрито зміст і спрямованість науково-

педагогічної та реформаторської діяльності Петера Петерсена. Визначено 

особливості навчального процесу в "Йєна-план" школі: розробка навчальних програм 

на основі особистісно зорієнтованого навчання; введення предмета "Орієнтування у 

світі"; навчання учнів у штам-групах; організація навчального процесу за "Ритмічним 

планом роботи на тиждень". Вивчено стан поширення педагогічних ідей та інновацій 

П. Петерсена у контексті модернізації сучасної освіти в Німеччині та розроблено 

рекомендації щодо їх врахування при реформуванні сучасної освіти в Україні. 

 

762. Шуба, П. П.  Словообразование наречий в современном белорусском 

литературном языке [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени 

кандидата филол. наук / Шуба П. П. ; АН Белорусской ССР, Ин-т 

языкознания. – Минск, 1954. – 16, [1] с. – Библиогр.: в подстроч. примеч. – 

Экслибрис: штамп синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В даной работе ставиться задача выделить типы словообразования наречий в 

современном белорусском языке и определить степень их продуктивности, дать 

подробный анализ отдельных лексико-морфологических групп наречий внутри самих 

типов, выяснить исторические пути развития того или иного типа 

словообразования. 

Диссертация постороена на материалах, извлеченных из произведений 

основоположников белорусского литературного языка – Я. Купалы, Я Коласа. и 

других белорусских писателей, а также из сборников устного народного творчества 

и периодических изданий. Широко использовались материалы, собранние 

диалектологическими экспедициями, в которых на протяжении ряда лет участвовал 

автор даной диссертации. Для сравнения привлекались данные других славянских 

языков: русского, украинского, польского, чешского и болгарского. 

763. Шулдик, А. В.  Психологічні особливості розвитку професіоналізму 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук : спец. 19.00.10 

"Організаційна психологія; економічна психологія" / Шулдик Анатолій 

Володимирович : МОН України, Київський нац. торгівельно-економічний 

ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (13 назв). 
Розглянуто особливості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів, розкрито сутність професіоналізму, його види та рівні розвитку 

у психолого-педагогічній літературі.  
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Розроблено та апробовано модель професіоналізму керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів, яка включає когнітивний мотиваційно-ціннісний та операційно-

технологічний компоненти. Складові цих компонентів слугували критеріями розвитку 

професіоналізму. Діагностовано три рівні розвитку професіоналізму керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів – початковий, середній та високий. Розкрито 

вплив таких чинників, як: вік, стать та стаж управлінської діяльності керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів на розвиток їх професіоналізму. Розроблено та 

впроваджено психологічну програму розвитку професіоналізму керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів, яка полягала в цілісній і раціональній організації 

сукупності розвиваючих методів та форм навчання. Програма спрямована на 

розширення знань та вироблення практичних умінь і навичок з управлінської 

діяльності. 

 

764. Шулдык, Г. А.  Психологические особенности формирования у 

учащихся обобщенных способов действия различными средствами 

моделирования [Текст] : (на материале решения математических задач в 

шестых классах) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 

психолог. наук : спец. 19.00.07 "Педагогическая и возрастная психология" 

/ Шулдык Галина Алексеевна ; Научно-исследовательский ин-т 

психологии МНО УССР. – Киев, 1991. – 22 с. : табл. – Библиогр.: с. 22 (6 

названий). 
В диссертационном исследовании подтвердилось предположение о том, что в 

процессе целенаправленного овладения деятельностью моделирования происходит 

интенсивное формирование обобщенного способа решения задач на движение (от 18,3 

до 70,7% шестиклассников), учащиеся приобретают способность решать задачи 

данного типа на уровне теоретического мышления. Основной результат работы 

заключаеттся в том, что данное исследование дает возможность существенно 

повысить эффективность овладения учащимися обобщенным способом решения 

задач на движение с помощью различных средств моделирования. Перспективой 

дальнейших исследований данной проблемы является использование установленных в 

диссертации основных закономерностей деятельности моделирования в процессе 

решения школьниками других типов математических задач. 

 

765. Шуляк, А. С. Формування готовності майбутніх учителів інформатики 

до використання освітніх Web-ресурсів у професійній діяльності [Текст] : 

дис. ... д-ра філософії : 011 : захищена 14.05.21 / Шуляк Андрій 

Сергійович. - Умань, 2021. - 360 с. : табл. - Бібліогр.: с. 233-265. 
У дисертації вперше обґрунтовано педагогічні умови формування готовнсті 

майбутніх учителів інформатики до використання освітніх Web-ресурсів у 

професійній діяльності (стимулювання мотивації здобувачів вищої освіти до 

використання освітніх Web-ресурсів на основі застосування інноваційних форм, 

активних методів навчання, інформаційних технологій в інформаційно-

комунікаційному освітньому середовищі; активізація пізнавальної діяльності через 

посилення інформатизації змісту їх підготовки; набуття досвіду використання 

освітніх Web-ресурсів в умовах майбутньої професійної діяльності). 

Матеріали дисертації, зокрема створене й апробоване діагностичне забезпечення, 

можуть бути використані для оцінки сформованості готовності майбутнього 

вчителя і шкільних учителів інформатики до роботи в комп’ютерному середовищі 

навчання; розроблена методика підготовки майбутніх учителів інформатики до 

використання освітніх Web-ресурсів може бути використана при підготовці вчителів 
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різних спеціальностей, у безперервній професійній освіті та підвищенні кваліфікації 

вчителів інформатики. 

 

766. Шульга, Н. В.  Організаційно-педагогічні засади розвитку 

полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шульга Наталія 

Володимирівна. – Умань, 2015. – 263, [5] с. 

Шульга, Н. В.  Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної 

освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / Шульга Наталія Володимирівна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2015. – 

19, [1] с. – Бібліогр.: с. 14–17 (26 назв). 
Дисертація присвячена дослідженню принципів полікультурної організації 

навчального процесу в університетах Великої Британії. Здійснено теоретичне 

узагальнення й обґрунтовано новий підхід до вирішення важливого й актуального 

завдання, яке полягає у виявленні та розкритті організаційно-педагогічних засад 

розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії, 

з'ясуванні шляхів використання позитивного досвіду британських університетів у 

реалізації полікультурної освіти на теренах вищої школи України. Розкрито історичні 

передумови та визначено періоди розвитку полікультурної освіти у Великій Британії 

відповідно до її нормативно-законодавчого підґрунтя; на основі аналізу навчальних 

програм полікультурної освіти окремих університетів Великої Британії 

схарактеризовано організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у 

цих навчальних закладах. Виділено особливості полікультурних навчальних планів ВНЗ 

Великої Британії як сприятливого середовища для професійної підготовки студентів 

та окреслено можливості використання позитивного британського науково-

практичного досвіду впровадження полікультурної освіти студентів у системі вищої 

освіти України. 

 

767. Шумаєва, С. П.  Розвиток мас-медійних навчальних технологій у 

середніх закладах освіти США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : 

захищена 15.02.05. / Шумаєва Світлана Петрівна. – Умань, 2004. – 235 с. : 

табл. – Бібліогр.: с. 184–206. 

Шумаєва, С. П.  Розвиток мас-медійних навчальних технологій у 

середніх закладах освіти США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

педагогіки" / Шумаєва Світлана Петрівна ; Житомирський ДУ імені Івана 

Франка. – Житомир, 2005. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв). 
У дисертації здійснено аналіз становлення та основних етапів розвитку мас-

медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США у ХХ – ХХІ 

століттях, визначено основні концептуальні підходи до їх реалізації в середніх 

загальноосвітніх закладах. У роботі доведено, що використання мас-медійних 

навчальних технологій сприяє вдосконаленню, інтенсифікації навчального процесу та 

соціалізації учнівської молоді в закладах середньої освіти США. Обґрунтовано основні 

методичні підходи як до підготовки медіа-педагогів (викладачів шкільних медіа-

курсів), так і мас-медійної просвіти всього загалу американських педагогів. 

 

768. Шутько, Т. П.  Формування комунікативних якостей майбутніх 

молодших медичних спеціалістів у професійній підготовці [Текст] : дис. ... 
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канд. пед. наук : 13.00.04 / Шутько Тетяна Петрівна. – Полтава, 2013. – 

260, [13] c. 

Шутько, Т. П.  Формування комунікативних якостей майбутніх 

молодших медичних спеціалістів у професійній підготовці [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика професійної освіти" / Т. П. Шутько. – Умань, 2013. – 

20, [1] c. 
Дисертація містить теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення 

важливого й актуального завдання професійної підготовки молодших медичних 

спеціалістів - формування їхніх комунікативних якостей. 

На підставі результатів теоретичних та емпіричних досліджень обґрунтовано 

педагогічні умови, які є ефективними для формування комунікативних якостей 

(комунікативна спрямованість, комунікативна обізнаність, комунікативно-

процесуальна досконалість) майбутніх молодших медичних спеціалістів у професійній 

підготовці. 

Теоретично обґрунтовано, розроблено і впроваджено методику формування 

професійно значущих комунікативних якостей, що забезпечує реалізацію визначених 

педагогічних умов у навчально-виховному процесі вищого медичного навчального 

закладу. 

 

769. Щепова, Д. Р.  Формування професійних цінностей майбутніх фахівців 

аграрної галузі у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного 

циклу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Щепова Діана 

Романівна. – Луганськ, 2013. – 242, [2] c. 

Щепова, Д. Р.  Формування професійних цінностей майбутніх фахівців 

аграрної галузі у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного 

циклу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Д. Р. Щепова. – 

Умань, 2013. – 19, [1] c. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблеми формування професійних 

цінностей майбутніх фахівців аграрної галузі у процесі вивчення дисциплін соціально-

гуманітарного циклу. Проаналізовано стан дослідженості проблеми формування 

професійних цінностей у філософській, соціологічній та психолого-педагогічній 

літературі. Подані характеристики сформованості професійних цінностей 

майбутніх аграріїв. Виділені основні професійні цінності майбутнього аграрія та 

наведено їх характеристики. Визначено компоненти, критерії, рівні та показники 

сформованості професійних цінностей майбутніх фахівців аграрної галузі.  

У дослідженні вперше обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні 

умови формування професійних цінностей студентів-аграріїв при вивченні дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу: реалізація аксіологічного підходу у відборі змісту 

навчального матеріалу з урахуванням виховного впливу дисциплін соціально-

гуманітарного циклу; адаптація та впровадження інноваційних форм і методів 

навчання у викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу, що спрямовані на 

формування ціннісного сенсу професії аграрія; формування мотивації та творчого 

ставлення до професійної діяльності у процесі позааудиторної роботи кафедр 

соціально-гуманітарних дисциплін. 

 

770. Щербань, І. Ю.  Організаційно-педагогічні засади функціонування 

сільської школи у США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія 
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педагогіки" / Щербань Ірина Юріївна ; Сумський державний пед. ун-т 

імені А. С. Макаренка. – Суми, 2011. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–17 

(22 назви). 
Дисертацію присвячено вивченню організаційно-педагогічних засад функціонування 

сільської школи у США. Унаслідок історико-ретроспективного аналізу визначено 

періоди розвитку сільської школи у США (період створення і становлення, період 

консолідації, період модернізації та період реформування). На основі характеристики 

реформ та урядових програм, які регулюють діяльність сільської школи у США, 

виявлено основні організаційно-адміністративні засади, які є визначальними 

домінантами її функціонування. На прикладі реалізації основних функцій (освітньої, 

культурної, соціальної, економічної та політичної) окреслено функціональні засади 

діяльності американської сільської школи. Виокремлено соціально-педагогічні засади 

функціонування американської сільської школи. Визначено можливості використання 

американських прогресивних ідей у модернізації та підтримці діяльності сільської 

школи України. 

 

771. Щербатюк, Г. Х.  Общекорневые имена прилагательные в 

современном украинском литературном языке [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 "Языки 

народов СССР (украинский язык)" / Щербатюк Галина Харитоновна ; АН 

Украинской ССР, Ин-т языковедения имени А. А. Потебни. – Киев, 

1974. – 24 с. – Библиогр.: с. 24 ( 6 назв.). – Экслибрис: печать синего цвета 

владельца личной библиотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. 

Бевзенко". 
Предлагаемая работа предоставляет собой попытку исследования семантической 

и грамматической структуры общекорневых прилагательных современного 

украинского языка и особенностей их использования в различных структурно-

функциональных стилях речи. 

В даной работе освещаются результаты исследования общекорневых 

прилагательных украинского языка, образованных при помощи наиболее 

распространенных суффиксов, дающих наибольшее количество параллельных 

образований. 

 

772. Щербіна, І. В.  Українське весілля як етнокультурний феномен (на 

матеріалі Слобожанської обрядово-пісенної традиції) [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [cпец.] 17.00.01 

"Теорія і історія культури" / Щербіна Інна Василівна ; Харківська 

державна академія культури. – Харків, 2001. – 22, [1] с. – Бібліогр.: с. 19–

20 (12 назв). 
У дисертації проведено комплексний теоретичний аналіз семантики української 

весільної обрядовості. Розглядається історія та сучасний стан вивчення українського 

весілля на Слобожанщині в загальному контексті становлення й розвитку етнології 

та музичної фольклористики. Визначені головні чинники виникнення і розвитку 

шлюбного обрядового комплексу. Обгрунтована структура весільної традиції, згідно з 

якою складено схему структури весільної обрядовості з пояснювальними схемами 

структури різних типів ритуалів. Досліджені методи регулювання статевих 

взаємовідносин між чоловіком і жінкою в соціумі. Розкриті принципи складання 

сакральних договорів. Висвітлена поліфункціональність музично-поетичних текстів 

весільних пісень. Виявлено інтонаційно-стильовий модус мислення у весільній 

пісенності Харківщини. З’ясовано виконавські особливості носіїв співочої традиції і 

зазначено необхідність практичного використання їх позитивного досвіду. 
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773. Щирбул, О. М.  Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до 

організації технічної творчості учнів основної школи [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Щирбул Олександр Миколайович. – Умань, 2012. – 

267, [6] c. 

Щирбул, О. М.  Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до 

організації технічної творчості учнів основної школи [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / О. М. Щирбул. – Умань, 2012. – 20, [1] c. 
У дисертації визначено, теоретично обгрунтовано та експериментально 

перевірено педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання до організації технічної творчості учнів основної школи (мотивація 

студентів на технічну творчість; оновлення змісту й методики підготовки 

студентів; активізація позааудиторної діяльності майбутніх учителів трудового 

навчання). 

Розроблено модель професійної підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання до організації технічної творчості учнів основної школи, що охоплює: мету; 

зміст підготовки (передбачає психолого-педагогічну, фахову, методичну підготовку); 

форми проведення занять; засоби контролю, самоконтролю й корекції знань, умінь і 

навичок студентів; компоненти, критерії, показники та рівні готовності; педагогічні 

умови.  

Оновлено зміст, структуру, методику та навчально-методичне забезпечення 

підготовки студентів. Визначено структурні компоненти, критерії, показники та 

рівні професійної готовності майбутніх учителів трудового навчання до організації 

технічної творчості учнів основної школи. Здійснено експертне оцінювання 

навчально-методичного забезпечення пропонованої моделі підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання. 

 

774. Щур, Т. Н.  Название жителей Гомельщины [Текст] : автореф. дис. на 

соискание ученой степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.02 "Языки народов 

СССР" (белорусский язык) / Щур Тамара Николаевна ; АН Беларусской 

ССР, Ин-т языкознания имени Якуба Коласа. – Минск, 1987. – 22, [1] с. : 

схемы, табл. – Бібліогр.: с. 22 и в подстроч. примеч. – Экслибрис: печать 

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

Бевзенко". 
В диссертации произведен анализ системы названий лиц по месту жительства с 

точки зрения семантической и деривационной структуры, выявление особенностей 

функционирования их в народно-разговорной речи Гомельшины и путей проникновения 

в белорусский литературный язык. Для решения поставленных в диссертации задач 

использовались описательный и сопоставительный методы, которые позволили 

достигнуть наиболее полного описания производящей и производной основ, 

словообразовательного анализа названий жителей относительно места 

жительства. При обработке и оценке фактических данных использовался 

статистический метод исследования. В работе впервые был систематизирован, 

классифицирован и теоретически осмыслен большой фактический материал, 

собранный непосредственно в полевых условиях на обширной территории юго-

восточной части Белорусии. 

 

775. Юрченко, О. В.  Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 

формування соціальної компетентності молодших школярів [Текст] : дис. 
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... канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.04 : захищена 30.03.18 

/ Юрченко Оксана Володимирівна. – Умань, 2018. – 302 с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 204–234 та в тексті. 

Юрченко, О. В.  Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 

формування соціальної компетентності молодших школярів [Текст] : 

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

"Теорія і методика професійної освіти" / Юрченко Оксана Володимирівна 

; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 

2018. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (18 назв). 
У дисертації вперше обгрунтовано педагогічні умови підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших 

школярів (стимулювання мотивів та потреб майбутнього вчителя початкової школи 

у соціалізації молодших школярів за допомогою активних методів та форм навчання; 

набуття соціального інтелекту майбутнього вчителя початкової школи на основі 

оновлення змісту фахових дисциплін; активізація практичного досвіду студентів у 

формуванні соціальної компетентності учнів у процесі позааудиторної діяльності). 

Уточнено компоненти (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та особистісний), 

критерії (ціннісно-мотиваційний, знаннєво-інформаційний, операційно-діяльнісний та 

особистісно-соціалізаційний) та показники; охарактеризовано рівні готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності 

молодших школярів: професійно-активний, продуктивно-дієвий, ситуативно-

пошуковий, репродуктивно-частковий. 

 

776. Юсип, Ю. В.  Структура ономатопов и их производных в украинских 

говорах Карпат [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 

филол. наук : спец. 10.02.02. - Языки народов СССР (украинский) 

/ Юсип Ю. В. ; Киевский гос. пед. ин-т имени А. М. Горького. – Киев, 

1989. – 25, [1] c. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки 

"Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертация посвящена исследованию семантики, фонетической, ономастической 

структуры звукоподражаний, семантики и словообразовательной структуры их 

непосредственных производных в народных говорах украинских Карпат. Исследуется 

также роль ономатопеи в детском лексиконе и арго. В основу исследования 

положены записи диссертанта, сделанные самостоятельно в 30-и населенных 

пунктах карпатского языкового континуума по спец. составленной программе, а 

также соответствующий материал имеющихся опубликованных источников. 

 

777. Явир, В. В.  Несогласованные определения, выраженные 

беспредложными и предложными формами имен существительных в 

современном украинском литературном языке [Текст] : автореф. дис. на 

соиск. ученой степени канд. филол. наук : спец. №10.02.02 "Языки 

народов СССР (укр. язык)" / Валентина Васильевна Явир ; Одесский гос. 

ун-т имени И. И. Мечникова. – Одеса, 1972. – 26, [1] c. – Библиогр.: в 

подстроч. примеч. – Брошура с дарственной надписью авт.(3431/1). - 

Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
В диссертации рассматриваются несогласованные определения современного 

украинского литературного языка как единицы структурные, семантические и 

синтаксические. Задачи поставленные в работе, решались с помощю различных 
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методов - метода функционального анализа синтаксических элементов, метода 

анализа по позиционным признакам в предложении, статистического, 

трансформационного и некоторых других. 

 

778. Яворська, Т. М.  Формування професійних компетентностей 

майбутніх управлінців персоналом та економіки праці в освітньому 

середовищі вищого навчального закладу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 : захищена 11.05.17. / Яворська Тетяна Михайлівна. – Умань, 

2017. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с. 204–259. 

Яворська, Т. М.  Формування професійних компетентностей майбутніх 

управлінців персоналом та економіки праці в освітньому середовищі 

вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної 

освіти" / Яворська Тетяна Михайлівна ; МОН України, Уманський ДПУ 

імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 

(15 назв). 
У дисертації охарактеризовано стан розробленості проблеми формування 

професійних компетентностей майбутніх управлінців персоналом і економіки праці; 

розкрито сутність ключових понять дослідження; розкрито структуру, уточнено 

критерії, показники і рівні сформованості професійних компетентностей у 

майбутніх управлінців персоналом і економіки праці; висвітлено організацію та 

методику проведення констатувального етапу дослідно-експериментальної роботи; 

теоретично обґрунтовано та апробовано модель, визначено та експериментально 

перевірено педагогічні умови формування професійних компетентностей майбутніх 

управлінців персоналом і економіки праці в освітньому середовищі вищих навчальних 

закладів. 

 

779. Якимчук, І. П.  Вплив мотивації на розвиток творчого мислення в 

підлітковому віці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" 

/ Якимчук Ірина Павлівна : Київський ун-т імені Бориса Грінченка. – 

Київ, 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 [12 назв]. 
Дисертацію присвячено проблемі розвитку творчого мислення в підлітковому віці 

та впливу мотивації на цей процес.  

У роботі представлено теоретичний аналіз проблеми дослідження, який свідчить 

про те, що розвиток творчого мислення підлітків пов'язаний з особливостями їх 

особистісного розвитку, зокрема, мотиваційної сфери. Показники творчого мислення 

(біглість, гнучкість, оригінальність) тісно пов'язані з такими мотиваційними 

показниками, як мотив самоствердження, мотив майбутньої професії, мотиви 

потребового блоку та зовнішньою учбовою мотивацією.  

Подано опис розробленої програми розвитку мотиваційної сфери, яка ґрунтується 

на припущенні про те, що на основі формування засобів мотиваційної регуляції та 

стійкого взаємозв'язку когнітивних і особистісних компонентів, процес творчого 

мислення підлітків буде здійснюватися на вищому рівні. 

Порівняльний аналіз рівня розвитку основних показників свідчить про те, що 

відбулися і якісні зміни: у структурі мотиваційної сфери підвищилася значущість 

внутрішньої учбової мотивації, мотивів цільового блоку, "внутрішнього фільтра", 

таких властивостей, як сила мотиву, рівень спонукання, потенціал дієвості. Ці дані 

дають підстави зробити висновок про ефективність розробленої програми розвитку 

мотиваційної сфери. 
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780. Якимчук, Р. А.  Віддалені генетичні наслідки аварії на Чорнобильській 

АЕС (на прикладі озимої пшениці) [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біологічних наук : [cпец.] 03.00.15 - "Генетика" 

/ Якимчук Руслан Андрійович ; НАН України, Інститут фізіології рослин і 

генетики. – Київ, 2002. – 18, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 14–15 (7 

назв). 
Вперше показано, що через 13 років у зоні аварії на ЧАЕС спостерігається високий 

рівень генетичної активності радіонуклідних викидів. Частота хромосомних аберацій 

в 5,3-6,8 рази й видимих мутацій у 12,5-16,7 рази перевищує спонтанний рівень. 

Виявлено, що радіоактивне опромінення зони відчуження ЧАЕС викликає широкий 

спектр переважно мікромутацій. Серед них 1,00-1,70% господарчо-цінних. 

Встановлено, що частота хромосомних перебудов при дії низьких доз гамма-променів 

та хімічних мутагенів у 11,5-15,3 та 8,0-16,5 рази, відповідно, перевищує спонтанний 

рівень. Спектр аберацій переважно включає хромосомні розриви при дії гамма-

променів та поодинокі фрагменти й хроматидні мости при дії хімічних мутагенів. Дія 

низьких доз мутагенних факторів на озиму пшеницю викликає збільшення частоти 

видимих мутацій в 6,4-14,6 і 3,2-14,1 рази відповідно, проти спонтанного рівня. 

Спектр їх часто включає мікромутації. Показано, що низькі дози фізичних і хімічних 

мутагенних факторів мають безпорогову дію і зберігають свою генетичну 

активність при зменшенні дози в 600 і 300 разів, відповідно, від критичних. 

Максимальний вихід господарчо-корисних мутацій і продуктивних форм викликають 

низькі дози гамма-променів і хімічних мутагенів, що свідчить про доцільність їх 

використання в селекційній роботі. Підвищення рівня мутаційної мінливості в зоні 

ЧАЕС свідчить про генетичну загрозу живим організмам і потребує обстеження 

території України в зонах атомних електростанцій та введення державної служби 

генетичного контролю за їх експлуатацією. Генетична активність усіх вивчених 

низьких доз мутагенних чинників вказує на необхідність проведення моніторингу не 

лише в районах техногенних катастроф, але й у місцях, що межують із джерелом 

забруднення і можуть бути носіями низьких доз мутагенних факторів. 

 

781. Яковенко, В. С.  Організація навчально-виховного процесу в 

пришкільному інтернаті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки" / В. С. 

Яковенко. – Київ, 1993. – 22 c. 
У дисертації показано результати теоретичного аналізу і дослідно-

експериментальної роботи. Результати дослідно-експериментальної роботи 

підтвердили, що пришкільні інтернати за своєю специфікою, призначенням і функціям 

відіграють важливу роль у забезпеченні всеобучу, в підготовці школярів до життя і 

праці, у формуванні гармонійно розвиненої особи. 

Основні педагогічні умови діяльності пришкільних інтернатів - реалізація у процесі 

життєдіяльності вихованців їх суспільно необхідного змісту, поглиблення та 

розширення позитивного досвіду вихованців у процесі їхньої взаємодії з учителями, 

вихователями, постійна організація позаурочної виховної роботи. 

Розроблено й апробовано понад 12 варіантів режиму. Кожен варіант режиму при 

аналізі його з позицій постановки і досягнення мети віднесли до одного з трьох 

основних видів режиму: вузько-цільовий / одноцільовий / , багатоцільовий і програмно-

цільовий. 

 

782. Яловой, Ф. З.  Закономерности сочетания предикативных единиц в 

различных типах сложных предложений [Текст] : автореф. дис. на соиск. 

ученой степени канд. филол. наук : спец. №661 "Языки народов СССР" 
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/ Яловой Ф. З. ; Днепропетровский гос. ун-т имени 300-летия 

Воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1968. – 33 с. : 

табл. – Библиогр.: с. 33 и в подстроч. примеч. – Автореферат с 

дарственной надписую. – Экслибрис: печать синего цвета владельца 

личной б-ки "Б-ка проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Диссертационным исследованием является сложное предложение в современном 

украинском литературном языке, а непосредственным предметом нашего 

исследования - вопрос о закономерностях сочетания предикативных единиц в составе 

сложного предложения. В настоящей работе рассматриваются предикативные 

единицы в составе сложного предложения в линейном, синтагматическом плане. 

Простые предложения, вовлеченные в сложное целое и используемые как его 

составные части, функционируют в качестве предикативных единиц. 

 

783. Ярмоленко, Т. С.  Сложноподчиненное предложение в памятниках 

деловой украинской письменности ХVI в.: (придаточные 

определительные и придаточные дополнительные предложения) [Текст] : 

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук 

/ Ярмоленко Т. С. ; М-во высшего образования СССР, Киевский гос. ун-т 

имени Т. Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 15, [1] с. – Библиогр.: в подстроч. 

примеч. – Экслибрис: печать синего цвета владельца личной б-ки "Б-ка 

проф. С. П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
Автор диссертации исследовал синтаксис сложного предложения языка 

украинских памятников деловой письменности XVI в., не привлекавших еще внимания 

исследователей. В диссертации исследуются разные типы придаточных 

дополнительных предложений, в частности конструкции, являющиеся формой 

передачи косвенной речи. Исследуются также разные структурные и смысловые 

типы препозитивных придаточных определительных в зависимости от союзных слов. 

В диссертации дается классификация придаточных дополнительных в связи с 

глаголами восприятия и в связи с союзами. 

 

784. Ярова, А. Г.  Дієслівна синоніміка в прозових творах Івана Багряного 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.02.01 "Українська мова" / Ярова Алла Григорівна ; Національний 

педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2002. – 19 с. – 

Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядкових примітках. – Екслібрис: печатка 

синього кольору власника особистої бібліотеки "Бібліотека проф. С. П. 

Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко". 
У дисертації здійснено аналіз дієслівних синонімів, які функціонують у мові 

художніх творів Івана Багряного. Витлумачено такі основні лінгвістичні поняття, як 

синоніми, синонімічний ряд, відтінок значення, лексичне значення слова, з'ясовано 

внутрішню організацію синонімічного ряду, його межі, визначено критерії 

класифікації синонімів. Проаналізовано найтиповіші лексико-синонімічні заміни в 

різних редакціях роману "Людина біжить над Прірвою". Установлено специфічні риси 

індивідуального стилю І. Багряного: широке використання синонімічного багатства 

української мови, пріоритетне використання загальномовних синонімів, активне 

функціонування фразових синонімічних одиниць, значна кількість оказіональних 

синонімів.   

  

785. Ясакова, Н. Ю.  Граматична семантика аналітичних сполучників 

підрядності у структурі складного речення [Текст] : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [cпец.] 10.02.01 "Українська 

мова" / Ясакова Наталія Юріївна ; Національний педагогічний ун-т імені 

М. П. Драгоманова. – Київ, 2001. – 20, [1] с. – Екслібрис: печатка синього 

кольору власника особистої бібліотеки "Бібліотека проф. С. П. Бевзенка і 

доц. А. Т. Бевзенко". 
Дисертація присвячена дослідженню семантики й функціонування аналітичних 

сполучників у складнопідрядних реченнях розчленованої структури. З'ясовано лексико-

граматичний статус сполучника як службового слова. Відмежовано аналітичні 

сполучники підрядності від омофункціональних компонентів складного речення, що не 

мають категоріальних ознак сполучника. Встановлено, що компоненти аналітичних 

сполучників та їх аналогів спеціалізовані на вираження лексичного і граматичного 

значення. Характер вираження лексичної семантики зумовлений структурою одиниці 

й семантикою слів, що зазнали кон'юнктивації. Основним носієм граматичного 

значення виступає сполучникова частина. Описано взаємодію граматичної семантики 

підрядних сполучників, їх аналогів і часток у процесі творення структурно-

семантичних варіантів засобів зв'язку, з'ясовано їх роль у вираженні семантики 

складнопідрядного речення. 

 

786. Яструб, О. О.  Формування культури міжособистісної взаємодії у 

майбутніх учителів початкової школи у позааудиторній роботі [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 30.11.16 / Яструб Оксана 

Олександрівна. – Луцьк, 2016. – 283 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 193–217. 

Яструб, О. О.  Формування культури міжособистісної взаємодії у 

майбутніх учителів початкової школи у позааудиторній роботі [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Яструб Оксана Олександрівна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2016. – 

20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв). 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення проблеми 

формування культури міжособистісної взаємодії у майбутніх учителів початкової 

школи у позааудиторній роботі. На основі уточнення змісту ключових понять 

дослідження розкрито сутність феномену "формування культури міжособистісної 

взаємодії у майбутніх учителів початкової школи у позааудиторній роботі"; 

визначено структуру та функції культури міжособистісної взаємодії та особливості 

її формування у майбутніх учителів початкової школи. 

Визначено критерії, показники і схарактеризовано рівні сформованості культури 

міжособистісної взаємодії у майбутніх учителів початкової школи.  

Розроблено модель формування культури міжособистісної взаємодії у майбутніх 

учителів початкової школи у позааудиторній роботі, яка містить цільовий, 

змістовий, технологічний та результативний блоки. 

Обгрунтовано й експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови 

формування культури міжособистісної взаємодії у майбутніх учителів початкової 

школи у позааудиторній роботі. 

 

787. Яцеленко, А. А.  Виховання відповідальності молодших підлітків у 

позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Яцеленко Андрій Анатолійович. – Умань, 

2016. – 263, [7] с. 

Яцеленко, А. А.  Виховання відповідальності молодших підлітків у 

позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів [Текст] : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / А. А. Яцеленко. – Умань, 2016. – 20, [1] с. 
У дисертації здійснено аналіз філософської, етичної, психологічної, педагогічної 

літератури з питань виховання відповідальності, уточнено сутність та структуру 

понять "відповідальність", "вихованість відповідальності в молодших підлітків шкіл-

інтернатів". Визначено особливості виховання відповідальності в  молодших підлітків 

у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Розроблено критерії, 

показники та охарактеризовано рівні вихованості відповідальності в молодших 

підлітків шкіл-інтернатів. Теоретично обгрунтовано та експериментально 

перевірено педагогічні умови виховання відповідальності в молодших підлітків у 

позаурочній діяльності шкіл-інтернатів, а саме: підвищення рівня готовності 

вихователів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до виховання відповідальності в 

молодших підлітків; змістове і методичне забезпечення процесу виховання 

відповідальності в молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів; залучення молодших підлітків шкіл-інтернатів до різних видів 

суспільно значущої діяльності, спрямованої на виявлення відповідальності. 

 

788. Ящук, О. М.  Підготовка майбутніх учителів до формування логічних 

умінь в учнів початкової школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

: захищена 29.11.18 / Ящук Олена Миколаївна. – Умань, 2018. – 308 с. : 

рис., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 194–215 та в тексті. 

Ящук, О. М.  Підготовка майбутніх учителів до формування логічних 

умінь в учнів початкової школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної 

освіти" / Ящук Олена Миколаївна ; МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 20, [1] с. : табл., схеми. – 

Бібліогр.: с. 16–18 (18 назв). 
У дисертації на основі аналізу психолого-педагогічної літератури з'ясовано стан 

дослідженості проблеми підготовки майбутніх учителів до формування логічних 

умінь в учнів початкової школи. Уточнено сутність ключових понять дослідження: 

"логічні уміння учнів початкової школи", "формування логічних умінь учнів початкової 

школи", "підготовка майбутніх учителів до формування логічних умінь учнів 

початкової школи". Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні 

готовності студентів спеціальності "Початкова освіта" до формування в учнів 

логічних умінь: високий, достатній, середній, початковий. 

Уперше розроблено й апробовано модель, обгрунтовано й експериментально 

перевірено сукупність педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до 

формування логічних умінь учнів початкової школи: цілеспрямована мотивація 

майбутніх учителів початкової школи до оволодіння методикою формування в учнів 

логічних умінь; удосконалення змістового наповнення та навчально-методичного 

забезпечення фахових дисциплін з метою засвоєння знань із логіки студентами 

спеціальності "Початкова освіта" у закладах вищої освіти; використання 

інтерактивних форм і методів у підготовці студентів до набуття досвіду 

викладання предмета "Логіка" в початковій школі, що є необхідним для формування 

логічних умінь в учнів молодшого шкільного віку. 
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