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ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ  
І ПРАКТИКИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

ПОКАЖЧИК ЗАКООРДИНОВАНИХ ТЕМ 
ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.01 
 (1995–2014) 

 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Докторські 

• Білавич Г. В. Педагогіка виховання господарської культури учнів та дорослих у Західній 
Україні (друга половина ХІХ – середина40-х рр. ХХ ст.). 

• Єршова Л. М. Трансформація виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії і 
практиці (ХІХ – початок ХХ століття). 

• Растригіна А. М. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці 
кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2004). 

• Хоменко А. В. Проблема виховання особистості в історії вітчизняної теорії і практики 
ХХ століття: концепції і парадигми. 

 
Кандидатські 

• Балахтар В. В. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі 
позашкільної освіти в Україні (1960–1991 рр.) (2011). 

• Баль А. М.Виховна робота з учнівською молоддю за місцем проживання у південному 
регіоні  України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ століття). 

• Барило О. А. Ідеї вільного виховання в реформаторській педагогіці кінця ХІХ – першої 
третини ХХ століття (2004). 

• Бучківська В. В. Особистісно-орієнтований підхід до вихованців у педагогічній спадщині 
А. С. Макаренка (2004). 

• Возняк А. Б. Формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі 
загальноосвітньої школи (1946–2006 рр.) (2008). 

• Волкова Ю. Н. Антропологічні ідеї виховання дитини в педагогічній спадщині 
вітчизняних педагогів ХХ століття. 

• Гайдученко Ю. О. Проблеми виховання дітей у творчій спадщині українських 
письменників другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 

• Гончар І. Г. Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича 
Вентцеля (1857–1947 рр.) (2014). 

• Горбинко В. М. Становлення й розвиток системи оздоровлення та відпочинку дітей в 
Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.). 

• Горецька О. П. Проблеми виховання в літературній спадщині жінок-педагогів у Західній 
Україні (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття). 

• Заліток Л. М. Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині 
В. О. Сухомлинського (2011). 

• Ільченко О. Ю. Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в 20–30-ті роки 
ХХ століття (2006). 

• Кадиш Г. В. Проблема самовиховання школярів у вітчизняній педагогіці другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. 

• Коміренко Ю. А. Розвиток системи виховання в кадетських корпусах України в середині 
ХІХ – на початку ХХ століття. 

• Корнієнко (Медвідь) Т. М. Організація дозвілля школярів у вітчизняній педагогічній 
думці (друга половина XIX – початок ХХ століття) (2011). 

• Коцопей А. В. Виховний ідеал української молоді в педагогічній думці Прикарпаття 
(друга половина ХІХ – початок ХХ століття). 

• Кравченко Т. В. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 
20–30 років ХХ ст. (2009). 



БІБЛІОГРАФІЯ 
68 

• Луців С. І. Шкільна драма у змісті навчання і виховання учнівської молоді в Україні (ХVІІ–
ХVІІІ століття) (2013). 

• Набока Б. С. Розвиток ідей про учнівське самоврядування у вітчизняній педагогічній 
теорії та практиці (2001). 

• Наровлянський О. Д. Організаційно-виховні засади діяльності Українського дитячого 
центру «Молода Гвардія» (1932–1992 рр.). 

• Ніснер (Грицак) В. Б. Щастя як педагогічна категорія в історії вітчизняної освіти і 
виховання (2010). 

• Олексієнко Н. В. Становлення та розвиток освітньо-виховної роботи у вітчизняних 
дитячих оздоровчих таборах східного регіону України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 
(2014). 

• Олійник В. В. Шкільне свято як засіб виховання учнів у загальноосвітній школі України 
(друга половина ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст.) (2011). 

• Останіна Н. С. Проблеми організації клубної роботи з учнівською молоддю в педагогічній 
теорії й практиці України (1917–1931 рр.) (2005). 

• Палюх З. О. Методи заохочення і покарання у навчально-виховному процесі 
загальноосвітньої школи України (20-ті роки XX ст.) (1999). 

• Пасіцька Л. М. Ігрова діяльність як засіб виховання дітей молодшого шкільного віку у 
вітчизняній педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття (2010). 

• Піддубна О. В. Система освітньо-виховної діяльності Міжнародного дитячого центру 
«Артек» (1925–2013 рр.). 

• Проців Л. З. Проблема самовиховання особистості у творчій та епістолярній спадщині 
українських письменників (20–30-ті роки ХХ століття) (2006). 

• Птащук І. В. Виховання у дівчат відповідального ставлення до материнства в українській 
народній педагогіці. 

• Резніченко (Токар) О. М. Організація позааудиторної виховної роботи у вищих технічних 
навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.) (2011). 

• Рибій Р. В. Проблеми самовиховання школярів у вітчизняній педагогіці кінці ХІХ – 
початку ХХ століття. 

• Світельська-Дірко С. В. Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами 
казки у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. 

• Скоробагацька О. І. Виховні цінності у вітчизняній просвітницькій думці кінця XVIII– 
початок ХІХ ст. (2007). 

• Філоненко О. С. Підготовка майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних 
закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ – 
початок ХХІ століття) (2013). 

• Чорна В. В. Розвиток сенсорного виховання учнів початкової школи в Україні у ХХ 
столітті. 

• Юнусова Ельмаз Аділь-Гаріївна Становлення та розвиток ідей педагогічного 
антропологізму в гуманістично орієнтованому навчанні і вихованні в Україні (друга половина ХХ – 
початок ХХІ століття). 

 
ТЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ ВИХОВАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ 

 
Громадянське, патріотичне виховання 

 
Докторські 

• Ткачов С. І. Становлення і розвиток ідей громадянського виховання дітей і молоді у 
вітчизняному громадсько-педагогічному русі (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013). 

 
Кандидатські 

• Бистрова Р. О. Проблеми громадянського виховання майбутніх офіцерів – студентів 
вищих цивільних закладів освіти України (60–90 рр. ХХ ст.). 

• Вєран М. П. Патріотичне виховання молодших школярів засобами української дитячо-
юнацької преси (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). 

• Головчук С. Ю. Проблема виховання патріота-державника у педагогічній спадщині 
Григорія Ващенка (1878–1967 рр.) (2012). 

• Калабська В. С. Формування патріотизму в учнів початкових класів засобами українського 
фольклору другої половини ХІХ – першої чверті ХХ століття (2013). 
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• Кіндрат В. К. Проблема патріотичного виховання підлітків у педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського (1998). 

• Міма Н. О. Взаємодія школи та сім’ї у патріотичному вихованні молодших школярів 
(друга половина ХХ століття). 

• Мусієнко В. С. Формування почуття патріотизму в дітей у дошкільних навчальних 
закладах України (1930–1991 рр.). 

• Поченікіна І. М. Патріотичне виховання студентської молоді в Україні (20–80-ті роки ХХ 
століття). 

• Савченко Л. Л. Підготовка майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей 
дошкільного віку (1985–2012 рр.). 

• 2355 а. Ткачова К. Г. Ідеї громадянського виховання старших підлітків у вітчизняній та 
німецькій педагогіці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 

• Торопова І. В. Проблема громадянського виховання особистості у творчій спадщині 
А. Дістервега. 

• Ціп Н. Р. Формування громадянської позиції старшокласників в Україні і Польщі 
засобами гуманітарних дисциплін (90-ті роки ХХ ст.). 

 
Національне виховання. Етнопедагогіка 

 
Докторські 

• Зайченко І. В. Проблеми української національної школи в пресі другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. (1996). 

• Коротєєва-Камінська В. О. Українознавчий компонент змісту педагогічної освіти 1917–
1995 рр. 

• Редькіна Л. І. Етнопедагогічні традиції виховання підростаючого покоління у караїмів 
Криму (2006). 

• Хайрутдінов М. Ф. Традиції і тенденції розвитку етнопедагогіки кримськотатарського 
народу (історико-педагогічний аспект). 

 
Кандидатські 

• Бойко О. П. Етнопедагогічні особливості родинного виховання в українських 
етнографічних групах Карпат (ХХ століття). 

• Вишнівський Р. Й. Ідея національної школи у творчому доробку Івана Франка (2010). 
• Герасимчук А. Ю. Етнопедагогічні традиції виховання дітей у родинах еліти Волині 

(друга половина ХІХ – початок ХХ століття). 
• Горбатюк Н. М. Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини 

ХІХ – ХХ століття (2009). 
• Горбова Н. А.Культурно-антропологічні засади вітчизняної етнопедагогіки першої 

половини XX століття (2014). 
• Дмитришина Н. М. Національне виховання в освітньо-виховних закладах українського 

чернецтва Галичини (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) (2011). 
• Єпіхіна М. А. Етнопедагогічні основи навчально-виховної роботи загальноосвітніх шкіл 

Східноукраїнського регіону у 60–90-ті роки ХХ століття. 
• Іваненко В. В. Виховний потенціал етнопедагогічного жанру в педагогічній спадщині 

В. О. Сухомлинського. 
• Кіндрат Н. Б. Національне виховання учнівської молоді Галичини у міжвоєнну добу 

(1919–1939 рр.). 
• Кобель Л. Ю. Національна освіта і виховання в педагогічних творах і науковій 

публіцистиці І. Я. Франка. 
• Кононенко А. М. Лялька як виховний феномен в історії української народної педагогіки. 
• Кучеренко О. О. Проблеми національної освіти і виховання у творчій спадщині 

П.О. Куліша. 
• Левицька Л. Я. Етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогіці 

Галичини (1919–1939 рр.) (2007). 
• Мартиненко Д. В. Розвиток національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській 

Україні у ХVІІІ столітті. 
• Мартиненко І. І. Проблема національної освіти учнівської молоді в творчій спадщині 

діячів науки та культури Слобожанщини ХІХ століття (2012). 
• Мацишина З. А. Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами 
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• Михайленко Т. В. Національне виховання молоді української діаспори в Канаді (кінець 
ХІХ – ХХ ст.) (2008). 

• Околович Г. О. Формування національної свідомості учнівської молоді Галичини (1919–
1939). 

• Павлів І. Я. Розвиток українського національного шкільництва на землях Надсяння, 
Любачівщини та Холмщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). 

• Роїк Н. М. Розвиток дитячих організацій національно-патріотичного спрямування на 
Правобережній Україні в першій чверті ХХ століття. 

• Сабат Н. В. Національне виховання учнівської молоді Галичини (1869–1914 рр.) (1998). 
• Свищева С. І. Національна ярмаркова традиція як культурологічний чинник виховання 

молоді (кінець ХVІІІ – ХХ ст.). 
• Тищенко Є. С. Ідеї культуровідповідності виховання особистості у педагогічній спадщині 

В. О. Сухомлинського. 
• Ткачук М. М. Зміст національного виховання в педагогічній думці України другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття. 
• Фокіна Т. Ю. Національне виховання учнівської молоді в творчій спадщині М. Куліша 

(1898–1942 рр.). 
• Хлистун І. Г Національне виховання в родинах української еліти (кінець XIX – початок ХХ 

століття) (2006). 
• Яремчук В. В. Становлення й розвиток українознавства (народознавства) в освітньому 

просторі України 80-х роках ХХ – початку ХХІ століття. 
• Ярошинська О. О. Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української 

етнопедагогіки (2005). 
 

Духовно-моральне виховання. Релігійне виховання 
 

Докторські 
• Підборський Ю. Г. Моральне виховання учнів в історії шкільної освіти України другої 

половини ХХ століття. 
• Сіданіч І. Л. Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ – перша чверть 

ХХІ століття). 
• Тхоржевська Т. Д. Розвиток теорії та практики виховання на засадах православної моралі в 

історії педагогіки України (2006). 
• Цебрій І. В. Духовно-моральна парадигма освіти в спадщині ранньохристиянських 

педагогів середньовічної Європи (2013). 
• Щербяк Ю. А. Освітня доктрина Української Греко-Католицької Церкви та її 

впровадження в Україні (середина ХІХ – ХХ ст.) (2009). 
 

Кандидатські 
• Бєлова С. А. Проблема гуманізації шкільного навчання у спадщині Бременської 

педагогічної школи початку ХХ століття (2004). 
• Біленька О. О. Проблема формування морально-естетичних цінностей молоді у творчій 

спадщині вітчизняних діячів освіти та культури (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 
• Ваколя З. М. Питання морального виховання дітей та молоді на сторінках педагогічної 

періодики Закарпаття (1919–1939 рр.). 
• Вергазова Л. Г. Словесна творчість дошкільників як засіб морального виховання у 

вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ – ХХ століття) (2010). 
• Габелко О. М. Взаємозв’язок розумового, морального та трудового виховання у 

педагогічній спадщині Джона Локка (1632−1704 рр.) (2010). 
• Год Н. В. Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма 

Роттердамського (2009). 
• Горчакова О. А. Гуманістична спрямованість педагогічних поглядів М. І. Пирогова (2000). 
• Гром С. В. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку в Західній Україні (друга 

половина ХХ століття). 
• Єрмак Г. В. Взаємодія навчальних закладів православної Церкви і громадськості у 

моральному вихованні молоді Півдня України (кінець ХІХ – 1917 рік). 
• Жаданова О. М. Розвиток ідей К. Д. Ушинського про духовно-моральне виховання у 

вітчизняній педагогічній думці (1857–1917 рр.) (2012). 
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• Заремська н. і. Формування духовної особистості у творчій спадщині М. І. Пирогова. 
• Землянська В. Ф. Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті України 

(друга половина ХХ ст.) (2006). 
• Зозуляк Р. В. Виховання молодших школярів Галичини засобами української дитячої 

літератури (1900–1939 рр.) (2005). 
• Іваненко Л. В. Проблеми формування милосердя у дітей шкільного віку в Україні (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століття). 
• Канарова О. В. Ідеї духовно-морального виховання учнівської молоді у вітчизняній теорії і 

практиці (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2012). 
• Карагодін В. М. Проблема морального виховання у педагогічній думці ІV–XI століть 

(1997). 
• Кліменко В. В. Педагогічні ідеї представників Бременської наукової школи у рецепції 

вітчизняних освітян (перша третина ХХ століття). 
• Ковальчук І. В. Моральне виховання учнів українських шкіл Буковини (друга половина 

ХІХ – початок ХХ століття) (2001). 
• Коровіна Р. В. Виховання загальнолюдських цінностей у літературній спадщині і 

громадсько-просвітницькій діяльності В. Г. Короленка (2011). 
• Костюк О. Ю. Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.) 

(2007). 
• Котломанітова Г. О. Релігійне виховання в історії шкільної освіти України (60-ті рр. ХІХ ст. 

– 30-ті рр. ХХ ст.) (2007). 
• Кубракова М. В. Проблема духовного розвитку особистості у педагогічній думці 

вітчизняної еміграції (20–50 рр. ХХ ст.). 
• Кулишева О. О. Ідеал православного виховання в братських школах України. 
• Кучина К. О. Ідея виховання моральної особистості у вітчизняних освітніх і виховних 

концепціях та програмах (кінець ХХ – початок ХХІ століття). 
• Кучинська І. О. Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана 

Огієнка (2000). 
• Лещенко М. Є. Морально-етичне виховання молодших школярів України у другій 

половині ХХ століття. 
• Лужицька О. П. Конфесійне навчання та виховання дітей на західноукраїнських землях 

(ХVІІ–ХVІІІ століття). 
• Лук’яненко Г. В. Моральне виховання старшокласників у загальноосвітніх школах 

України (друга половина ХХ століття). 
• Ляховець О. О. Формування в учнів початкової школи загальнолюдських моральних 

цінностей (кінець ХХ – початок ХХІ століття). 
• Малик В. Я.Ідеї єзуїтської педагогіки в працях вітчизняних вчених-педагогів (середина ХVІ 

– кінець ХVІІІ століття). 
• Маріо М. Д. Виховання молоді засобами православної духовної музики у закладах освіти 

України (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2000). 
• Мельник Ю. В. Розвиток традицій морального виховання дітей в українських сім’ях на 

Поділлі (перша половина ХХ століття). 
• Мищишин І. Я. Моральне виховання української молоді в процесі співпраці школи, греко-

католицької Церкви і громадськості (Галичина, кінець ХІХ – 30-і роки ХХ ст.) (1999). 
• Мірошниченко В. Г. Монастирське виховання чернецтва ІV–VІ століть у вітчизняній 

гуманітарній думці (середина ХІХ – ХХ століття). 
• Міщук М. В. Проблеми релігійного виховання дітей та молоді в педагогічній спадщині 

Зінківського В. В. 
• Муляр Н. М. Морально-етичне виховання в українській сім’ї (друга половина ХІХ – 

початок ХХ століття) (2010). 
• Нерпіна О. Ф. Гуманістично зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого 

циклу в загальноосвітній школі (кінця ХХ – початку ХХІ ст.). 
• Овчарова О. М. Проблема морального виховання учнівської молоді у вітчизняних 

педагогічних періодичних виданнях другої половини ХХ століття (2013). 
• Орлова Н. В Формування духовних цінностей дітей і молоді в творчій спадщині 

О. А. Захаренка (2008). 
• Пастушкова І. С. Організація співацького навчання у церковнопарафіяльних школах 

України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). 
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Івана (Іоанна) Максимовича (1651–1715 рр.). 
• Прищак М. Д. Ґенеза поняття духовності в педагогічній думці України (друга половина 

ХІХ – початок ХХ ст.) (2007). 
• Самойленко О. А. Проблема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній 

педагогічній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012). 
• Свиридова Г. Г. Розвиток ідеї взаємозв’язку морального та естетичного виховання 

учнівської молоді в історії педагогічної думки України (20–80-ті роки ХХ століття) (2011). 
• Седова Т. М. Моральне виховання дітей у жіночих навчальних закладах Криму (друга 

половина ХІХ – початок ХХ століття). 
• Скорик Б. С. Просвітницькі ідеї та навчально-виховна діяльність православних чернечих 

монастирів Центральної України (кінець XVII – XVIII століття) (2013). 
• Фазан Т. П. Підготовка жіноцтва у православних монастирях України до духовно-

морального виховання дітей (ХІХ – перша чверть ХХ століття). 
• ернюк С. В. Виховні засади діяльності релігійних дитячих та молодіжних об’єднань в 

Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття). 
 

Гуманістичне виховання 
 

Докторські 
• Растригіна А. М. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці 

кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2004). 
• Рега О. С. Розвиток гуманістичних ідей в українській педагогіці другої половини ХІХ – 

ХХ ст. 
 

Кандидатські 
• Барило О. А. Ідеї вільного виховання в реформаторській педагогіці кінця ХІХ – першої 

третини ХХ століття (2004). 
• Вдович С. М. Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ – початок 

ХХ ст.) (1998). 
• Галушко В. М. Ідеї гуманізму у творчій спадщині вітчизняних педагогів середини ХІХ – 

початку ХХ століття. 
• Гапченко О. В. Гуманістичні засади розвитку педагогічної думки України в другій 

половині XVI – першій половині XVII (2013). 
• Гончар І. Г. Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича 

Вентцеля (1857–1947 рр.) (2014). 
• Гущак Ж. М. Гуманістичні ідеї у педагогічній спадщині І. Я. Франка (2011). 
• Гайда Іоанна Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині 

Януша Корчака та Антона Макаренка. 
• Крутенко О. В. Виховання гуманістичних цінностей школяра у педагогічній спадщині 

О. А. Захаренка (2012). 
• Лактіонова Т. В. Становлення та розвиток гуманної педагогіки на світоглядних засадах 

(ХVІІІ–ХІХ ст.). 
• Мельник А. А. Проблема формування почуття відповідальності в учнів молодших класів у 

творчій спадщині В. О. Сухомлинського. 
• Скриль О. І. Проблема виховання милосердя у школярів підліткового віку у вітчизняній 

педагогічній думці (50–90-ті рр. XX ст.) (2014). 
• Юнусова Ельмаз Аділь-Гаріївна Становлення та розвиток ідей педагогічного 

антропологізму в гуманістично орієнтованому навчанні і вихованні в Україні (друга половина ХХ – 
початок ХХІ століття). 

Фізичне виховання, валеологічне виховання, здоров’я та шкільна гігієна 
 

Докторські 
• Гнесь Н. О. Тенденції розвитку фізичного виховання школярів в Україні (кінець ХІХ – 

початок ХХІ століття). 
• Приходько Г. І. Розвиток громадських ініціатив у галузі фізичного виховання учнівської 

молоді в Україні (ХІХ – початок ХХ століття). 
• Ребрина А. А. Становлення і розвиток професійно-прикладної фізичної культури 

учнівської молоді в Україні (ХХ – початок ХХІ століття). 
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• Арапов О. В. Народно-педагогічні уявлення про збереження здоров’я у дітей в період 
Київської Русі (Х–ХІІ ст.). 

• Бигар Л. І. Становлення та розвиток лікувального напряму в фізичному вихованні 
студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

• Бондаренко Н. С. Традиції фізичного виховання в етнопедагогіці народів Криму (кінець 
ХVІІІ – ХІХ століття). 

• Боровик В. В.Розвиток фізичного виховання учнівської молоді у вітчизняній педагогічній 
думці (1890–1917 рр.). 

• Бугрій С. В. Розвиток фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України в 1949–
1991 рр. 

• Буракова Н. О. Проблеми шкільної гігієни у науковому доробку вітчизняних учених 
кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

• Буценко А. В. Становлення та розвиток фізичного виховання молоді на півдні України в 
другій половині ХІХ – початку ХХ століття. 

• Ваколюк А. М. Розвиток змісту фізичної культури як навчального предмета у вітчизняній 
загальноосвітній школі (1959–1991 рр.). 

• Волошин О. Р. Розвиток валеологічної освіти на теренах Західної України в міжвоєнний 
період (2012). 

• Гаращенко Л. В. Розвиток ідеї здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей в 
дошкільних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2014). 

• Гах Р. В. Система фізичного виховання молоді в українських і польських загальноосвітніх 
школах (друга половина XIX – початок XX ст.) (2012). 

• Гнесь Н. О. Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини 
(1869–1918 рр.) (2007). 

• Гук О. М. Фізичне виховання дівчат у загальноосвітніх школах України (1919–1941 рр.) 
(2014). 

• Даниско О. В. Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній 
спадщині О. Д. Бутовського (1838–1917 рр.) (2013). 

• Єрмакова Т. С. Проблема формування здорового способу життя старшокласників у 
вітчизняній педагогіці (2010). 

• Золочевський В. В. Теорія і практика організації фізкультурно-масової роботи із 
студентською молоддю у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2009). 

• Ідрісова Н. О. Формування здорового способу життя в учнів середньої загальноосвітньої 
школи (кінець ХХ – початок ХХІ століття). 

• Кицько П. П. Педагогічні ідеї та практика  фізичного виховання  людини  в епоху 
європейського Відродження. 

• Коваль В. В. Розвиток фізичного виховання учнів навчальних закладів професійно-
технічної освіти України (1950–1990 рр.). 

• Комар В. П. Система фізичного виховання дітей у педагогічній спадщині Петра 
Францовича Лесгафта. 

• Кравченко Т. В. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 
20–30 років ХХ ст. (2009). 

• Кречетов О. С. Формування здорового способу життя особистості у вітчизняному 
шкільництві (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 

• Крук М. З. Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх 
шкіл України (1917–1941 рр.) (2004). 

• Марчук С. С. Ідеї фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині 
К. Д. Ушинського. 

• Михайлова О. А. Проблема виховання фізичної культури учнів загальноосвітньої школи 
України (1944–1990 рр.). 

• Мужичок В. О. Педагогічні засади організації фізкультурно-спортивної роботи в системі 
середньої освіти Західної України (1919–1940 рр.) (2012). 

• Німич Г. М. Розвиток позашкільних навчальних закладів спортивного профілю в Україні 
(50–70 рр. ХХ століття). 

• Носаль А. Г. Розвиток фізичного виховання учнівської молоді у Східноукраїнському 
регіоні (друга половина ХХ століття). 

• Охріменко О. В. Формування естетичної культури студентів вищих навчальних закладів 
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• Півень О. П. Розвиток фізичного виховання молоді в Україні (1917–1930 рр.) (2005). 
• Поліщук Р. В. Проблеми фізичного здоров’я як системоутворювального чинника 

формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття. 
• Приходько Г. І. Проблема фізичного виховання особистості у вітчизняній педагогічній 

журналістиці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (1999). 
• Резнік В. М. Суспільне фізичне виховання дітей із неблагополучних сімей у вітчизняних 

закладах освіти ХХ століття. 
• Сливка Л. В. Народні традиції у вихованні здорового способу життя учнів початкових 

шкіл Західної України (1919–1939 рр.) (2010). 
• Тищенко О. І. Шкільна гігієна у структурі загальнопедагогічного процесу початкової 

ланки освіти України (перша третина ХХ ст.). 
• Тумак Ю. І. Фізичне виховання дітей та молоді в громадських і фізкультурно-спортивних 

товариствах Буковини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття). 
• Цибанюк О. О. Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга 

половина ХІХ – початок ХХ століття) (2008). 
• Чаговець А. І. Проблеми формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у 

вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) (2007). 
• Черній В. П. Формування у молодших школярів здорового способу життя (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століття) (2014). 
• Черпак Ю. В. Вітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток фізичного виховання 

дітей і молоді (остання чверть ХІХ – 1917 р.). 
• Шепеленко Г. П. Становлення та розвиток фізичного виховання студентів у вищих 

педагогічних навчальних закладах України (1917–1940 рр.) (2002). 
 

Природоохоронне, екологічне виховання 
 

Докторські 
• Вербицький В. В. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925–

2000 рр.) (2004). 
 

Кандидатські 
• Барліт О. О. Аксіологічні засади ставлення школярів до природи у вітчизняній 

педагогічній теорії і практиці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009). 
• Гнатів О. В. Проблеми природоохоронного виховання учнівської молоді у спадщині 

вітчизняних педагогів (20–30 рр. ХХ століття) (2012). 
• Довга С. Д. Екологічне виховання молодших школярів у спільній діяльності сім’ї та школи 

в Україні (кінець ХХ початок ХХІ століття). 
• Дорохіна Н. О. Екологічне виховання дітей дошкільного віку в умовах промислового 

регіону Донеччини (кінець ХХ – початок XXI століття). 
• Ілійчук Л. В. Організаційно-педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів 

молодших класів на Західноукраїнських землях (1919–1939 рр.) (2007). 
• Кравець Н. С. Екологічне виховання шести-семирічних дітей у дошкільних закладах 

сільської місцевості України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2013). 
• Курилович А. Ю. Екологічне виховання учнів початкових  класів загальноосвітньої школи 

(друга половина ХХ століття). 
• Мехеда А. М. Розвиток природоохоронного руху учнівської молоді в загальноосвітніх 

навчальних закладах України у другій половині ХХ століття (2013). 
• Оржаховська А. Г. Проблеми екологічного виховання на сторінках вітчизняних 

періодичних педагогічних видань другої половини ХХ століття. 
• Причинено Н. О. Формування у школярів любові до природи у вітчизняній педагогічній 

журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
• Рентюк К. К. Проблеми екологічного виховання учнів у вітчизняній педагогічній думці 

ХХ століття. 
• Силко Є. М. Ідея єдності людини з природою в українській педагогічній думці (друга пол. 

ХІХ століття) (2012). 
• Стасюк Л. Т. Становлення і розвиток екологічного виховання молодших школярів у 

сільських малокомплектних школах Західної України (середина ХХ – початок ХХІ ст.) (2013). 
• Стрипко Т. О. Становлення екологічної парадигми в історичному розвитку педагогіки. 
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• Суботюк В. Г. Проблема екологічного виховання молодших школярів у педагогічній 
теорії і практиці (друга половина ХХ століття). 

• Турбар Т. В. Природоохоронна робота учнів загальноосвітньої школи (друга половина  
ХХ – початок ХХІ століття). 

 
Розумове виховання 

 
Кандидатські 

• Габелко О. М. Взаємозв’язок розумового, морального та трудового виховання у 
педагогічній спадщині Джона Локка (1632−1704 рр.) (2010). 

• Гордій Н. М. Проблема підготовки батьків до розумового виховання дітей у вітчизняній 
педагогічній журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

• Жук О. Ю. Проблеми розумового виховання у вітчизняній педагогіці (остання чверть ХІХ 
– початок ХХ століття). 

• Цимбал-Слатвінська С. В. Проблеми розумового виховання на сторінках часопису 
«Советская педагогика» (1937–1991 рр.) (2014). 

• Юзик О. П. Дидактичні засади розумового виховання учнів початкових шкіл України 
(1917–1941 рр.) (2006). 

• Ялліна (Плиско) В. Л. Проблема розумового виховання старшокласників у вітчизняній 
педагогічній науці першої половини ХХ століття (2011). 

 
Музичне виховання 

 
Докторські 

• Гуральник Н. П. Українська фортепіанна школа ХХ століття у контексті розвитку 
музичної педагогіки (2008). 

• Деркач М. А. Театральне мистецтво як засіб формування особистості в історії педагогічної 
думки та школи України в ХХ ст. (2013). 

• Дорошенко Т. В. Теорія та практика музично-естетичного виховання учнів початкової 
школи в Україні (друга половинах ХХ – початок ХХІ століття). 

• Михайличенко О. В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні у другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2007). 

• Сбітнєва Л. М. Розвиток системи музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні 
(друга половина ХХ століття). 

• Соколова А. В. Теорія та практика формування дитячої хорової культури у Східній 
Україні (20–80 роки ХХ століття) (2013). 

• Філатова Л. М. Педагогічні засади музичної діяльності інтелігенції в контексті розвитку 
освітнього процесу в Україні (ХІХ – початок ХХ століття). 

 
Кандидатські 

• Бакай С. Ю. Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г. С. Сковороди на 
Слобожанщині (2004). 

• Бекетова Ю. В. Теорія і практика музично-педагогічної підготовки учнів педагогічних 
училищ України (1945–1985 рр.) (2005). 

• Біліченко В. П. Розвиток музичної освіти в Україні у ХVІІІ столітті. 
• Благова Т. О. Розвиток мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини (друга 

половина ХІХ – початок ХХ століть) (2006). 
• Вільхова О. І. Виховання дітей молодшого шкільного віку засобами народної хореографії в 

позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл України (1945–1991 рр.). 
• Желан А. В. Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській губернії (кінець ХІХ – 

початок ХХ ст.) (2009). 
• Жиров О. А Розвиток української народної хореографії у мистецько-педагогічній 

спадщині та діяльності К. Василенка (50–90 роки ХХ ст.) (2007). 
• Лихвар І. І. Становлення та розвиток художньо-педагогічної освіти в Україні (20–30 рр. 

ХХ століття). 
• Маріо М. Д. Виховання молоді засобами православної духовної музики у закладах освіти 

України (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2000). 
• Матвієнко С. І. Музична освіта та виховання дітей і молоді на Чернігівщині (ХVІІІ–ХІХ ст.) 

(2010). 
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• Мацишина З. А. Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами 
декоративного прикладного мистецтва (ХІХ – початок ХХ століття) (2012). 

• Медвідь Т. О. Розвиток музичного навчання у загальноосвітніх закладах України в кінці 
ХХ – на початку ХХІ століття. 

• Найда В. Ю. Розвиток музичної освіти на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009). 
• Пасічник В. Г. Формування особистості в системі музичного виховання вальдорфської 

педагогіки у другій половині ХХ століття. 
• Пастушкова І. С. Організація співацького навчання у церковнопарафіяльних школах 

України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). 
• Постевка Г. І. Розвиток музичної освіти та виховання на Буковині у міжвоєнний період 

(1918–1940 рр.). 
• Поясик О. І. Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини  

(20–30-ті рр. ХХ ст.) (2004). 
• Роман Н. М. Формування музичної культури молоді в творчій і педагогічній діяльності 

Г. Хоткевича на Слобожанщині (1917–1938 рр.) (2001). 
• Синоверська О. Я. Розвиток музично-просвітницьких традицій в загальноосвітніх 

навчальних закладах Галичини (1919−1939 рр.). 
• Слепцова О. В. Підготовка педагогів-вокалістів у творчій спадщині діячів Харківської 

національної музично-педагогічної школи (20–70 рр. ХХ ст.) (1998). 
• Тупікова Г. А. Розвиток музичного виховання дітей дошкільного віку в Україні (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століття). 
• Фрайт І. В. Проблеми музичного виховання школярів у діяльності західноукраїнських 

композиторів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (1998). 
• Чичиновська Н. Ф. Генезис музично-естетичного виховання школярів  

(на матеріалах західних областей України (1981−2001 рр.)). 
 

Естетичне виховання 
 

Докторські 
• Вдович С. М. Теорія і практика естетичного виховання у професійно-технічних 

навчальних закладах України в ХХ столітті. 
• Дорошенко Т. В. Теорія та практика музично-естетичного виховання учнів початкової 

школи в Україні (друга половинах ХХ – початок ХХІ століття). 
• Михайличенко О. В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2007). 
• Новосельська В. В. Організаційно-педагогічні засади естетичного виховання студентів 

вищих навчальних закладів сфери культури Півдня України (кінець ХІХ – початок ХХ століття). 
• Сбітнєва Л. М. Розвиток системи музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні 

(друга половина ХХ століття). 
 

Кандидатські 
• Алтухов В. А. Проблеми естетичного виховання у сім’ї в історії вітчизняної педагогіки 

(кінець ХІХ – початок ХХ століття). 
• Біленька О. О. Проблема формування морально-естетичних цінностей молоді у творчій 

спадщині вітчизняних діячів освіти та культури (друга половина  
ХІХ – початок ХХ ст.). 

• Булгакова Т. М. Художньо-естетичне виховання учнів у загальноосвітніх закладах України 
у другій половині ХХ століття. 

• Грищенко Т. А. Становлення і розвиток музично-естетичного виховання в гімназіях 
України (ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (1998). 

• Гудовсек О. А. Становлення і розвиток естетичного виховання учнів у позашкільних 
закладах України (1954–1991 р.р.) (2011). 

• Донченко (Алмакаєва) О. В. Проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку в 
педагогічній думці України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2005). 

• Зимомря М. М. Естетичне виховання молоді засобами народних промислів Закарпаття 
(1919–1939 рр.) (2013). 

• Кузнєцова О. І. Естетичне виховання старших школярів засобами театрального мистецтва 
(50–80 роки ХХ ст.). 

• Лавріненко Т. В. Розвиток ідей естетичного виховання школярів у вітчизняній 
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• Мочан Т. М. Естетичне виховання учнівської молоді в полікультурному середовищі на 
Закарпатті (1919–1939 рр.) (2011). 

• Назаренко Ж. І. Естетичне виховання засобами хореографії в позашкільних навчальних 
закладах України в другій половині ХХ століття. 

• Охріменко О. В. Формування естетичної культури студентів вищих навчальних закладів 
України засобами фізичного виховання (друга половина  
ХХ століття). 

• Рзаєв Ш. Р. Проблеми естетичного виховання у педагогічній спадщині 
С. І. Миропольського (1998). 

• Свиридова Г. Г. Розвиток ідеї взаємозв’язку морального та естетичного виховання 
учнівської молоді в історії педагогічної думки України (20–80-ті роки  
ХХ століття) (2012). 

• Соколова А. В. Формування естетичної культури особистості в науково-педагогічній та 
творчій спадщині Я. А. Мамонтова (2001). 

• Стельмах С. С. Розвиток художньо-естетичного виховання учнівської молоді у 
реформаторській педагогіці Галичини першої половини ХХ століття (2008). 

• Цибар Т. М. Естетичне виховання учнів середнього шкільного віку в полікультурному 
середовищі на Закарпатті (1919–1939 рр.) (2008). 

• Чернявська М. В. Естетичне виховання дітей у дошкільних закладах освіти України (друга 
половина ХХ століття) (2011). 

 
Трудове виховання 

 
Докторські 

• Демиденко Т. М. Теорія і практика трудового виховання в українській родині (ХІХ–
ХХ століття). 

• Калініченко Н. А.Трудова підготовка учнів сільської школи у центральному регіоні 
України (друга половина ХХ століття) (2008). 

• Кузан Н. І. Трудове виховання учнів загальноосвітньої школи у вітчизняній педагогічній 
теорії та практиці (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

 
Кандидатські 

• Антипін Є. Б. Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ-го – 30-ті роки ХХ століття). 

• Бутиріна М. В. Розвиток технологічної культури учнів основної школи  в процесі 
трудового навчання (друга половина ХХ століття) (2010). 

• Габелко О. М. Взаємозв’язок розумового, морального та трудового виховання у 
педагогічній спадщині Джона Локка (1632–1704 рр.) (2010). 

• Дем’янчук С. П. Трудова підготовка учнів загальноосвітніх шкіл України (1945–1999 рр.) 
(2000). 

• Ємельова А. П. Розвиток трудового навчання у народних школах Катеринославської 
губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття). 

• Карелін М. В. Трудове навчання у загальноосвітніх закладах Харківської губернії (друга 
пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2006). 

• Ковальчук Г. П. Становлення трудового виховання школярів у першій третині ХХ ст. (на 
матеріалах Наддніпрянської України) (2009). 

• Крикун І. Є. Проблема формування працелюбства в учнів початкових класів у 
вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2011). 

• Левандовська І. З. Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності 
молодіжних об’єднань на Західноукраїнських Землях (20–30 рр. ХХ ст.) (2008). 

• Літіченко О. Д. Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в педагогічній пресі (50-ті 
– 80-ті рр. ХХ століття). 

• Лозинська С. В. Формування елементарних трудових навичок у дітей дошкільного віку в 
Україні (1918–1939 рр.) (2014). 

• Мазуренко С. Г. Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України 
(1920–1937 рр.) (2004). 

• Макарчук В. В. Продуктивна праця в досвіді шкіл України (60–70-ті роки ХХ століття) 
(2006). 
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• Максимчук О. В. Система трудового виховання в педагогічній спадщині І. Г. Ткаченка 
(2002). 

• Носовець Н. М. Гуманістична спрямованість системи трудового виховання молоді в 
педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2004). 

• Огієнко Д. П. Трудове виховання учнів у навчальних закладах Чернігівщини другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття (2011). 

• Постоюк Н. В. Проблеми політехнічної освіти і трудового виховання в науково-
педагогічній спадщині Сергієнка Д. Л. (1911–1984 рр.) (2014). 

• Пшеничний М. В. Проблеми трудового навчання старшокласників у вітчизняній 
педагогіці другої половини ХХ століття (2012). 

• Рак В. І. Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України  
(на прикладі західних областей 1900–1939 рр.) (1997). 

• Черкашина Л. А.Трудове виховання учнів 5–9 класів у позашкільних закладах еколого-
натуралістичного профілю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

 
Сімейне, родинне виховання. Батьківська педагогіка 

 
Докторські 

• Герцюк Д. Д. Проблеми співпраці школи сім’ї і громадськості на західноукраїнських 
землях (кінець ХVІІІ – перша половина ХХ ст.). 

• Макарчук В. В. Організаційно-педагогічні основи взаємодії школи та сім’ї в Україні (друга 
половина ХІХ – початок ХХ століття). 

• Постовий В. Г. Теорія і практика виховання дітей в історії української сім’ї. 
• Радул О. С. Виховання дітей у процесі життєдіяльності давніх східних слов’ян VІ–ХІІІ 

століття (у пам’ятках і текстах). 
• Фєдяєва В. Л. Теорія і практика виховання дітей у сім’ї в другій половині ХІХ – ХХ ст. в 

Україні (2011). 
 

Кандидатські 
• Алтухов В. А. Проблеми естетичного виховання у сім’ї в історії вітчизняної педагогіки 

(кінець ХІХ – початок ХХ століття). 
• Атурко Ю. О. Формування педагогічної культури батьків: ретроспективний аналіз. 
• Бобак О. Б. Педагогічні засади соціалізації дітей дошкільного віку в сім΄ї в другій половині 

ХХ століття. 
• Бойко О. П. Етнопедагогічні особливості родинного виховання в українських 

етнографічних групах Карпат (ХХ століття). 
• Бондарук І. В. Етнопедагогічні традиції сімейного виховання єврейських дітей в Україні 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 
• Вовкобой І. М. Реалізація ідей М. Г. Стельмаховича про родинне виховання в сучасній 

педагогіці (2010). 
• Геркерова О. М. Ідеї сімейного виховання на засадах єврейської етнопедагогіки (кінець 

ХІХ – початок ХХ століття) (2011). 
• Гордій Н. М. Проблема підготовки батьків до розумового виховання дітей у вітчизняній 

педагогічній журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
• Грицькова Ю. В. Проблеми формування педагогічної культури батьків у вітчизняній 

педагогічній думці другої половини ХХ століття (2009). 
• Добош О. В. Педагогічна просвіта батьків у полікультурному середовищі Закарпаття 

(остання чверть ХХ століття) (2008). 
• Довга С. Д. Екологічне виховання молодших школярів у спільній діяльності сім’ї та школи 

в Україні (кінець ХХ початок ХХІ століття). 
• Дубінець І. В. Педагогічна просвіта батьків у вітчизняній періодичній пресі другої 

половини ХІХ століття (2001). 
• Єсьман І. В. Педагогічна освіта батьків у 50–70-х роках ХХ століття в Україні (2011). 
• Захаренко С. О. Проблеми родинного виховання у творчій спадщині О. А. Захаренка 

(2008). 
• Ковальчук Л. Ю. Теорія і практика виховання дітей із неповних сімей (20–30-і роки ХХ 

сторіччя) (1998). 
• Ковнер В. В. Проблема сімейного виховання у просвітницько-педагогічній діяльності 

товариства «Знання» в Україні (1948–2012 рр.). 
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• Козловець А. А. Сімейне виховання на Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). 
• Курчій О. В. Проблеми педагогічної просвіти батьків у вітчизняній педагогічній пресі (50–

80 рр. ХХ ст.) (2011). 
• Кутнякова І. С. Проблема підготовки старшокласників до сімейного життя у вітчизняній 

педагогічній теорії та практиці (70–80-ті роки ХХ століття). 
• Лук’янова С. О. Історико-педагогічні засади виховання дітей у сім’ї на традиціях грецької 

народної культури (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття). 
• Майборода Ю. В. Етнопедагогічні традиції родинного виховання греків Криму (кінець 

ХІХ– початок ХХ століття) (2013). 
• Мальцева О. І. Робота загальноосвітньої школи України з сім’єю в  

20–30-х роках ХХ століття (2009). 
• Мечнева О. М. Формування в молодших школярів навичок гігієни у спільній роботі сім’ї 

та школи (друга половина ХХ століття). 
• Міма Н. О.Взаємодія школи та сім’ї у патріотичному вихованні молодших школярів 

(друга половина ХХ століття). 
• Мінакова Л. В. Проблеми взаємодії сім’ї, школи та громадськості у вітчизняній 

педагогічній теорії і практиці (друга половина ХХ ст.). 
• Муляр Н. М. Морально-етичне виховання в українській сім’ї (друга половина ХІХ – 

початок ХХ століття) (2010). 
• Нич О. Б. Сімейне виховання дітей молодшого шкільного віку в українській діаспорі 

США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 
• Петрус М. В. Проблеми сімейного виховання в педагогічній теорії та практиці Закарпаття 

(друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) (2011). 
• Семанюк Г. О. Психолого-педагогічні особливості соціалізації дітей із неповних сімей у 

Польщі та Україні (друга половина ХХ – початок ХIХ ст.). 
• Стахів Л. Г. Навчальна книга як засіб родинного виховання молодших школярів у 

Західній Україні (1919–1939 рр.) (2007). 
• Тіхонова Н. Г. Взаємозв’язок школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945–1991 рр.) 

(2013). 
• Хошимак О. Б. Теорія та практика підготовки батька до виховання дитини в сім’ї (друга 

половина ХХ – початок XXI століття) (2011). 
• Щербина В. Ю. Особливості виховання дітей у сім’ї Півдня України в ХІХ столітті (2013). 
• Ярошинська О. О. Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української 

етнопедагогіки (2006). 
Соціальне виховання 

 
Докторські 

• Коляда Н. М. Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні (початок 
ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.) (2014)1. 

• Філімонова Т. В. Дитячі містечка як центри соціального виховання дітей та молоді в 
Україні (1920–1930-ті рр.). 

• Шпак В. П. Теоретичні і практичні засади реабілітаційної діяльності виправно-виховних 
закладів в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2007). 

• Штефан Л. А. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20–90-
ті рр. ХХ ст.) (2003). 

 
Кандидатські 

• Асрян Е. С. Становлення соціальних закладів для неповнолітніх дітей в Криму (друга 
половина ХІХ – початок ХХ століття). 

• Бикасова С. А. Становлення та розвиток соціально-педагогічної служби в загальноосвітніх 
школах України (20-ті – 90-ті роки ХХ століття). 

• Бобела С. І. Соціальне виховання учнівської молоді у педагогічній спадщині Августина 
Волошина. 

• Виноградова-Бондаренко В. Є. Виховання безпритульних дітей в Україні в 20-х роках 
ХХ ст. (2001). 

                                                
1 Дисертація закоординована і захищена з двох спеціальностей: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки; 13.00.05 – соціальна педагогіка. 
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• Волянюк Р. Я. Педагогічний аспект опіки дітей та молоді в Галичині (друга половина ХІХ 
– початок ХХ ст.) (2004). 

• Голубочка І. С. Проблема соціального розвитку дітей-сиріт в історії вітчизняної 
педагогіки (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). 

• Гончаренко Г. В. Організаційно-педагогічні умови діяльності шкіл-інтернатів для дітей з 
обмеженими можливостями в Україні (60–90 рр. ХХ ст.). 

• Каталімова Н. Б. Проблема соціального виховання старших дошкільників в педагогічній 
теорії і практиці М. Монтесорі. 

• Кісіль О. М. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми правопорушниками в 
Україні (20–30-ті роки ХХ ст.). 

• Коробова Л. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі 
освіти України (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.). 

• Красота О. І. Організаційно-педагогічні умови становлення і розвитку шкіл соціальної 
реабілітації для неповнолітніх (кінець ХІХ – ХХ ст.). 

• Красюкова О. С. Соціальне виховання дітей в закладах опіки Криму (середина ХІХ – 
початок ХХ століття). 

• Лук’янчук Ж. В. Педагогічні засади становлення превентивного виховання дітей-сиріт в 
Україні (20–80-ті рр. ХХ століття). 

• Мечей Н. А. Особливості організації соціального виховання дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківської опіки у дитячих будинках (20–30-ті роки ХХ століття). 

• Мицак М. І. Проблема виховання дітей-сиріт в українській педагогіці (кінець ХІХ – 
початок ХХ ст.). 

• Новгородський Р. Г. Проблема соціалізації особистості в педагогічній теорії і практиці 
України в 20-ті роки ХХ століття (2009). 

• Плугатор І. Б. Теорія і практика опіки дітей і молоді в Україні (1945−2000 рр.) (2007). 
• Поп І. А. Організація соціального виховання підлітків на Закарпатті  

(20–30-ті роки ХХ століття). 
• Резанцева А. В. Виховання дітей-сиріт дошкільного віку в Україні (1941–1991 рр.). 
• Семанюк Г. О. Психолого-педагогічні особливості соціалізації дітей із неповних сімей у 

Польщі та Україні (друга половина ХХ – початок ХIХ ст.). 
• Тепла Ю. Ю. Правове виховання неповнолітніх у пенітенціарних установах України 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 
• Ткачов І. В. Соціально-педагогічні проблеми в педагогічній пресі Донбасу в 20–30-ті роки 

ХХ століття. 
• Фабро І. М. Розвиток ідей реабілітаційної педагогіки в Україні (друга половина ХХ ст.). 
• Харук Т. Я.Становлення і розвиток мережі закладів соціального виховання на 

Хмельниччині у 20–30 роках ХХ століття. 
• Цибулько Л. Г. Соціальне виховання у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-х – 

30-х років ХХ століття (2005). 
• Ченбай І. В. Становлення і розвиток в Україні сімейних форм виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування (40-ві роки ХХ – початок ХХІ століття). 
• Юшко О. В. Профілактика девіантної поведінки учнів основної школи в Україні (друга 

половина ХХ ст.) (2012). 
• Янченко Т. В. Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які потребували захисту 

в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2006). 
 

Полікультурне виховання. Інтернаціональне виховання 
 

Кандидатські 
• Авраменко С. М. Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних 

громадських об’єднань Криму (середина ХХ – початок ХХІ століття) (2013). 
• Ананьян Е. Л. Полікультурне виховання учнів у гімназіях України (друга половина ХІХ – 

початок ХХ століття) (2008). 
• Бойко Г. А. Виховання міжкультурної толерантності старшокласників у позаурочній 

виховній роботі загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття). 
• Вербовський О. В. Виховання культури міжнаціональних стосунків учнівської молоді в 

Україні (20 – перша половина 30-х рр. ХХ століття) (2010). 
• Житомирська Т. М. Полікультурне виховання учнів у загальноосвітніх закладах 
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81 українського Подунав’я (друга половина ХХ ст.) (2013). 

• Карташова Ю. О. Інтернаціональне виховання у змісті діяльності піонерської організації 
України (60–80-ті рр. ХХ ст.). 

• Квасниця І. Ю. Розвиток ідей полікультурного виховання у системі початкової освіти 
України (кінець ХХ – початок ХХІ століття). 

• Лях О. В. Інтернаціональне виховання старшокласників у загальноосвітніх школах 
України у 60–80-х рр. XX ст. (2014). 

 
Статеве виховання. Гендерне виховання 

 
Докторські 

• Дороніна Т. О. Теорія і практика гендерної освіти і виховання учнівської молоді в 
навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2012). 

• Петренко О. Б. Гендерні підходи до освіти та виховання в історії вітчизняної школи і 
педагогіки (ХХ ст.) (2011). 

 
Кандидатські 

• Гончаренко О. В. Статево-рольове виховання учнів у середніх навчальних закладах 
України (1940–1950-ті роки) (2010). 

• Горецька О. П. Проблеми виховання в літературній спадщині жінок-педагогів у Західній 
Україні (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття). 

• Гук О. М. Фізичне виховання дівчат у загальноосвітніх школах України (1919–1941 рр.) 
(2014). 

• Кравченко Т. В. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 
20–30 років ХХ ст. (2009). 

• Ліончук Р. А. Гендерні засади виховної діяльності українських молодіжних товариств на 
західноукраїнських землях у ХХ столітті. 

• Миць Х. В. Проблеми статевого виховання старшокласниць в Україні (середина ХХ – 
початок ХХІ століття). 

• Петрученя Г. Г. Формування гендерної культури студентської молоді (60-ті роки ХХ – 
початок ХХІ століття). 
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