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АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 

 

Географічні науки 
 

11.01.01 Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів 
 

Міхелі, С. В.  Становлення і розвиток українського ландшафтознавства [Текст] : автореф. дис. 

доктора географічних наук : спец. 11.01.01 "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів" 

/ С. В. Міхелі ; МОН України, КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – 6 грн 30 к. 

УДК  911.5(477)(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Педагогічні науки 
 

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки 

 
     Березіна, О. О.  Організаційно-педагогічні умови освітньої діяльності дошкільників навчальних 

закладів нового типу (кінець XX - початок XXI століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

спец. 13.00.01 "Загальна педагоіка та історія педагогіки" / О. О. Березіна ; МОН України, 

Мелітопольський державний педагогічний ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2018. – 20 с. – 4 

грн 20 к. 

УДК  373.2.091(477)(043.3)"1984/2016" 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

     Донченко, В. М.  Організаційно-педагогічні засади міжнародної діяльності державних 

університетів США [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та 

історія педагогіки" / В. М. Донченко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. 

Макаренка. – Суми, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.4.014.25(73)(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Дудка, Т. Ю.  Просвітницький туризм в історико-педагогічних умовах IX - 30-х рр. XX ст. 

[Текст] : автореф. дис. ...доктора пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" 

/ Т. Ю. Дудка ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – 43 с. – 9 грн 24 к. 

УДК  37:796.5](477)(091)(043.3)"08/193" 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Маврін, В. В.  Розвиток теорії і практики педагогіки життєтворчості особистості у вітчизняній 

освіті (друга половина XX - початок XXI століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 

13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / В. В. Маврін ; МОН України, Мелітопольський 

державний педагогічний ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  37.015.311(477)(043.3)"1950/2001" 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Плиска, Ю. С.  Тенденції розвитку особистісної педагогічної культури вчителя в Україні і 

Польщі: порівняльний аналіз [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна 
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педагогіка та історія педагогіки" / Ю. С. Плиска ; МОН України, Житомирський державний ун-т ім. І. 

Франка. – Житомир, 2018. – 40 с. – 8 грн 40 к. 

УДК  37.011.3.013.74-051(477+438)(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Шаргун, Т. О.  Розвиток теоретичних та методичних засад підготовки майбутніх фахівців 

залізничого транспорту в Україні (XIX - початок XX ) [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : 

спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Т. О. Шаргун ; МОН України, 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2018. – 40 с. – 8 грн 40 к. 

УДК  378.147:656.2-057.21](477)(043.3)"18/19" 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

13.00.02 Теорія та методика навчання 
 

     Бишивець, Н. Г.  Здоров'язбережувальна технологія навчання майбутніх учителів фізичної 

культури в умовах інформатизаціі освіти [Текст] : автореф. дис. ...канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

"Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Н. Г. Бишивець ; МОН України, 

Східноєвропейський національний ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147.011.3-051:796.011.3](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

     Бойченко, А. В.  Формування рухових здібностей учнів 8-9 класів у процесі занять футболом з 

використанням інноваційних технологій [Текст] : автореф. дис. ...канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

"Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / А. В. Бойченко ; МОН України, 

Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  373.5.015.31:796.332](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

 
Ло, Ч.  Методика вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва засобами 

технології персоніфікації [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

музичного навчання" / Ч. Ло ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. 

Макаренка. – Суми, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.011.3-051:784](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Овсієнко, Л. М.  Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і 

літератури на засадах компетентнісного підходу [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 

13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)" / Л. М. Овсієнко ; Київський ун-т ім. Б. 

Грінченка. – Київ, 2018. – 44 с. – 9 грн 24 к. 

УДК  378.016:811.161.2'42+821.161.2](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Сітак, І. В.  Методика навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з 

інформаційних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання (математика)" / І. В. Сітак ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 

2018. – 24 с. – 5 грн 04 к. 
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УДК  378.147.046-021.64:517.9]:004(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Сологуб, О. В.  Методика навчання плавання підлітків зі зниженими функціональними 

можливостями в умовах позаурочної роботи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

"Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / О. В. Сологуб ; МОН України, 

Східноєвропейський національний ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  373.016:797.2-053.6-056.26](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Терещенко, С. В.  Розвиток креативності підлітків на інтегрованих уроках музики [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання" 

/ С. В. Терещенко ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – 21 с. – 8 грн 40 к. 

УДК  373.5.091.33-053.6:78](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Федецький, А. А.  Методика навчання учнів футболу із застосуванням інформаційних моделей 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична 

культура, основи здоров'я)" / А. А. Федецький ; МОН України, Східноєвропейський національний ун-

т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  373.016:796.332]:004.94(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Чорнобрива, Н. В.  Підготовка майбутніх фельдшерів до професійної діяльності у процесі 

виробничої практики [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Н. В. Чорнобрива ; МОН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – 

Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147:614.353.5](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Шакотько, В. В.  Методична система формування інформологічних компетентностей 

майбутніх учителів інформатики [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання (інформатика)" / В. В. Шакотько ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 

Київ, 2018. – 24 с. – 5 грн 04 к. 

УДК  378.147.011.3-051:004](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Шевчук, А. Б.  Розвиток рухової активності студентів вищих навчальних закладів у процесі 

позааудиторних занять рекреаційним каякінгом [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 

13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / А. Б. Шевчук ; МОН 

України, Східноєвропейський національний ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.091.212:797.12-057.87](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 
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13.00.03 Корекційна педагогіка 

 
Брушневська, І. М.  Формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей 

п'ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

спец. 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / І. М. Брушневська ; НАПН України, Ін-т спеціальної 

педагогіки. – Київ, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  376-056.264-053.4:616.89-008.434](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Хайдарова, О. С.  Формування уявлень про навколишній світ у молодших школярів з 

інтелектуальними порушеннями [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.03 "Теорія і 

методика проф. освіти" / О. С. Хайдарова ; НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки. – Київ, 

2018. – 19 с. – 3 грн 99 к. 

УДК  376.015.31:502/504)(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

13.00.04 Теорія та методика проф. освіти 
 

Бабіч, О. В.  Формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів державної 

прикордонної служби України [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / О. В. Бабіч ; Державна прикордонна служба України, Національна академія 

Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 

20 к. 

УДК  378.147:355.233:356.13](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Бермудес, Д. В.  Підготовка майбутніх учителів фізичної культури та хореографії до реалізації 

варіативних модулів у процесі професійної діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Д. В. Бермудес ; МОН України, Сумський дежавний 

педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.091.12:005.336.2]:796(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Брославська, Г. М.  Формування інструментальних компетентностей майбутніх учителів 

математики і фізики у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ...канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Г. М. Брославська ; МОН України, Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147.011.3.-051:[51+53](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Вовк, Б. І.  Формування самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів практичного 

навчання професійно-технічних навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. ...канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Б. І. Вовк ; МОН України, Глухівський національний 

педагогічний ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2018. – 22 с. – 4 грн 62 к. 

УДК  378.147.011.3.042-051:377.36] 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 
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Волошин, В. Д.  Формування умінь застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми 

офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / В. Д. Волошин ; Державна прикордонна служба 

України, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – 

Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147:355.23:356.13](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Горбатько, К. М.  Формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / К. М. Горбатько ; Державна прикордонна служба України, 

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – 

Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147.013.77:356.13](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Дендеренко, О. О.  Формування професійної компетентності майбутніх суднових механіків у 

процесі інтеграції природничих і загальнотехнічних дисциплін [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О. О. Дендеренко ; МОН України, НПУ ім. М. 

П. Драгоманова. – Київ, 2018. – 21 с. – 4 грн 62 к. 

УДК  378.147:629.5](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Загребельна, О. О.  Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти у 

процесі магістерської підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі [Текст] : автореф. дис. 

... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О. О. Загребельна ; МОН України, 

Мелітопольський державний педагогічний ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2018. – 20 с. – 4 

грн 20 к. 

УДК  378.22.091.12-051:005.336.2](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Коваленко, Л. В.  Розвиток професійної компетентності вчителів української мови та 

літератури в системі післядипломної педагогічної освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Л. В. Коваленко ; Державна прикордонна служба 

України, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – 

Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.046-021.68-051:811.161.2+821.161.2](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Коваленко, О. П.  Формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної 

галузі у поцесі вивчення природничих дисциплін [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О. П. Коваленко ; Державна прикордонна служба України, 

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – 

Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.091.33:502/504]:656.7(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 
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Козацька, І. В.  Підготовка майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти 

України (друга половина XX століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / І. В. Козацька ; МОН України, Глухівський національний 

педагогічний ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2018. – 22 с. – 4 грн 62 к. 

УДК  378.091.12.011.3-051:51](477)(043.3)"1950" 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Креденець, Н. Я.  Теорія і практика соціального партнерства у професійній підготовці фахівців 

сфери послуг в Австрії та Німеччині [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Н. Я. Креденець ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 

2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  377.147:316.77:338.46](436+430)(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Кривильова, О. А.  Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів 

професійно-технічних навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / О. А. Кривильова ; МОН України, Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія. – Хмельницький, 2018. – 37 с. – 7 грн 77 к. 

УДК  378.011.3-051:377.36.013.77](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Левчук, Н. П.  Розвиток економічної компетентності офіцерів-магістрантів державної 

прикордонної служби України [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Н. П. Левчук ; Державна прикордонна служба України, Національна 

академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2018. – 

20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147:338:356.13](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Лемешко, О. В.  Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до 

локалізації нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О. В. Лемешко ; Державна 

прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. 

Хмельницького. – Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147:355.23:356.13](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Литвинов, А. С.  Формування готовності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до 

впровадження освітніх інновацій у практику вищої школи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / А. С. Литвинов ; МОН України, Глухівський 

національний педагогічний ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.011.3-051:001.895](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Любива, В. В.  Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої 

самореалізації у професійній діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / В. В. Любива ; МОН України, Глухівський національний 

педагогічний ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2018. – 22 с. – 4 грн 62 к. 
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УДК  378.011.3-051:373.2.015.31](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Мілько, Н. Є.  Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного 

діалогу в навчальному процесі [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Н. Є. Мілько ; МОН України, Мелітопольський державний педагогічний ун-

т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.011.3-051:81'243](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Нікула, Н. В.  Формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у 

процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Н. В. Нікула ; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – 

Київ, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147.011.3-051:373.3]:008(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Опачко, М. В.  Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів фізики з 

дидактичного менеджменту [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / М. В. Опачко ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – 

44 с. – 9 грн 24 к. 

УДК  378.011.3-051:53]:005(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Пантєлєєв, К. В.  Формування культури здоров'язбереження майбутніх офіцерів-

прикордонників [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / К. В. Пантєлєєв ; Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної 

прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147:613]:356.13(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Предиткевич, О. С.  Формування готовності командирів військових підрозділів збройних сил 

України до педагогічної фасилітації у системі післядипломної освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О. С. Предиткевич ; МОН України, 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2018. – 19 с. – 3 грн 99 к. 

УДК  378.046-021.68:355.233](477)(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Проценко, А. А.  Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної 

культури у процесі педагогічної практики [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти, 011 "Освітні, педагогічні науки" / А. А. Проценко ; МОН України, 

Центральноукраїнський державний педагогічний ун-т ім. В. Винниченка. – Кропивницький, 2018. – 

20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.091.12-051:005.336.2):796(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Сердюк, С. І.  Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у 

процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 
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методика проф. освіти" / С. І. Сердюк ; Державна прикордонна служба України, Національна академія 

Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 

20 к. 

УДК  378.147.091.33:356.13](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Степанов, С. П.  Формування спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / С. П. Степанов ; Державна прикордонна служба України, 

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – 

Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147.091.33:356.13](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Сущенко, Р. В.  Педагогічні засади формування управлінської культури у майбутніх інженерів 

залізничого транспорту в процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / Р. В. Сущенко ; МОН України, Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2018. – 38 с. – 7 грн 98 к. 

УДК  378.016:656.2-057.21]:005.73(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Тарасенко, Н. М.  Педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищих 

військових навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Н. М. Тарасенко ; Державна прикордонна служба України, Національна 

академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2018. – 

20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147:614.8]:355.23(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Тимофєєва, О. Я.  Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх 

судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О. Я. Тимофєєва ; Державна прикордонна служба 

України, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – 

Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147.091.12:629.5]:7/9(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Тронь, Т. В.  Підготовка майбутніх фахівців у сфері охорони кордону Сполучених Штатів 

Америки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" 

/ Т. В. Тронь ; Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної 

прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.147:355.23:355.457](73)(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Тупікова, Г. А.  Підготовка майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами 

українського мистецтва [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Г. А. Тупікова ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. 

Макаренка ; [наук. ред. Є. С. Спіцин]. – Суми, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 
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УДК  378.011.3-051:172.15]:78(=161.2)(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Шевченко, К. В.  Підготовка бакалаврів освіти у педагогічних університетах КНР [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / К. В. Шевченко ; 

НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ, 2018. – 20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.4.046-021.64(510)(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Шквир, О. Л.  Теоретичні і методичні засади ступенової підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до проведення педагогічних досліджень [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук 

: спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О. Л. Шквир ; МОН України, Житомирський 

державний ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2018. – 40 с. – 8 грн 40 к. 

УДК  378.147.011.3-051:373.3]:001.891(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Шуппе, Л. В.  Формування культурологічної компетентності бакалаврів романської філології у 

процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. ...канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти, 011 "Освітні, педагогічні науки" / Л. В. Шуппе ; МОН України, 

Центральноукраїнський державний педагогічний ун-т ім. В. Винниченка. – Кропивницький, 2018. – 

20 с. – 4 грн 20 к. 

УДК  378.046-021.64:811.13](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

13.00.05  Соціальна педагогіка 
 

Шугайло, Я. В.  Соціально-педагогічні умови подолання негативного впливу засобів масової 

інформації на соціалізацію підлітків [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.05 

"Соціальна педагогіка" / Я. В. Шугайло ; Київський ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – 4 грн 

20 к. 

УДК  37.013.42:316.62-053.6](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

13.00.08 Дошкільна педагогіка  
 

Шульга, Л. М.  Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Л. М. Шульга ; 

НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2018. – 23 с. – 4 грн 83 к. 

УДК  373.2.015.31:74](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

19.00.01 Загальна психологія, історія психології 
 

Кукуленко-Лук'янець, І. В.  Психологічна генеза життєвого простору жінки-педагога [Текст] : 

автореф. дис. ... доктора психологіч. наук : спец. 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" 

/ І. В. Кукуленко-Лук'янець ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2018. – 41 с. – 

8 грн 40 к. 
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УДК  159.9:37.015.3-055.2](043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

 

Фізичне виховання і спорт 

 
24.00.01 Олімпійський і професійний спорт 

 

 

Босько, В. М.  Навчання техніці спортивних способів плавання дітей 8-10 років з ураженнями 

опорно-рухового апарату (на прикладі дитячого церебрального паралічу) [Текст] : автореф. дис. 

...канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорти" 

/ В. М. Босько ; МОН України, Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2018. – 

22 с. – 4 грн 62 к. 

УДК  376.09-053.6-056.26:616.8-009.1]:797.2(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Окунь, Д. О.  Оптимізація тренувального процесу веслярів-слаломістів на етапі початкової 

підготовки [Текст] : автореф. дис. ...канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.01 

"Олімпійський і професійний спорт" / Д. О. Окунь ; МОН України, Харківська державна академія 

фізичної культури. – Харків, 2018. – 22 с. – 4 грн 62 к. 

УДК  797.12.015.15-053(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Півень, О. Б.  Побудова тренувального процесу важкоатлетів 15-17 років з використанням 

засобів швидкісно-силової спрямованості [Текст] : автореф. дис. ...канд. наук з фізичного виховання і 

спорту: спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / О. Б. Півень ; МОН України, Харківська 

державна академія фізичної культури. – Харків, 2018. – 24 с. – 5 грн 04 к. 

УДК  796.88.015.52-053.6(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

Шепеленко, Т. В.  Комплектація команд у спортивній аеробіці на основі психофізіологічних 

показників спортсменів [Текст] : автореф. дис. ...канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 

24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Т. В. Шепеленко ; МОН України, Харківська державна 

академія фізичної культури. – Харків, 2018. – 24 с. – 5 грн 04 к. 

УДК  796.412.077(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 

 

26.00.01 Теорія та історія культури 
 

Гавеля, О. М.  Трансформація культурних цінностей обдарованої особистості в сучасному 

суспільстві [Текст] : автореф. дис. ... доктора культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / О. М. Гавеля ; М-во культури України, Національна академія керівників кадрів культури і 

мистецтв. – Київ, 2018. – 40 с. – 8 грн 40 к. 

УДК  008:159.928]:316.3(043.3) 

              Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографії) 
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НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ 

 
0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

016 Галузеві бібліографії 

 
Сумщина в краєзнавчих дослідженнях [Текст] : наукові праці викладачів Сумського 

державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (2004-2015 рр.). Вип. 2 / Сумський 

державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [укладач В. В. Косенко ; відп. 

ред. І. О. Железняк]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 182 с. – 56 грн 00 к. 

УДК  016:[908:001.891](477.52) 

              Кільк. прим.:  2  (Зал інф. техн., Відділ бібліографії) 

 

 050 Серіальні видання 
 

Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній 

часопис / [редкол.: Н. Бабич, М. Березовський, Б. Бунчук та ін.]. – [Чернівці] : [ТОВ "Друк Арт"]. – 

2017. – № 3 (105). – 271 с. 

УДК  050(477.85) 

              Кільк. прим.:  1  

 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 
 

502/504 Природа. Навколишнє середовище та його захист 
 

Борейко, В. Е.  Охрана дикой природы в Украине и мире [Текст] / В. Е. Борейко ; Київський 

еколого-культурний центр. – Київ : Логос, 2018. – 80 с. : іл. – (Серія "Охорона дикої природи" ; Вип. 

83). – 35 грн 00 к. 

УДК  502.1(477-751+100) 

              Кільк. прим.:  1  (Зал інф. техн.) 

 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

 

78 Музика 

 
Джаман, М. О.  Хай не старять Вас роки, дорогі наші БАТЬКИ [Текст] : збірник пісень 

/ М. О. Джаман, В. М. Кавун. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 120 с. – 53 грн 00 к. 

УДК  784.4(082) 

              Кільк. прим.:  1  (Зал інф. техн.) 

 
Ланін, Г. П.  У злагоді з серцем [Текст] : пісні / Г. П. Ланін. – Суми : ВВП "Мрія-1" ТОВ, 

2012. – 89 с. – 17 грн 00 к. 

УДК  784.6(477.52) 

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент №4 (Ф- т мистецтв)) 
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Энская, Е. Ю.  Французская историческая опера в творчестве Фронталя Галеви [Текст] : 

учебное пособие по истории музыки для иностранных студентов музыкальных факультетов высших 

учебных заведений / Е. Ю. Энская ; Сумской государственный педагогический ун-т им. А. С. 

Макаренко. – Сумы : [ФЛП Цема С. П.], 2018. – 169 с. – 52 грн 00 к. 

УДК  782(44)(092)(075.8) 

              Кільк. прим.:  12  (Зал інф. техн., Абонемент №4 (Ф- т мистецтв) 

 

796 Спорт. Фізична культура 
 

Фізична активність, здоров'я і спорт [Текст] : науковий журнал. № 1 (27) / МОН України, 

Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т 

фізичної культури], 2017. – 95 с. – 50 грн 00 к. 

УДК  796.012.1:613](062.552) 

              Кільк. прим.:  1  (Зал інф. техн.) 

 

Фізична активність, здоров'я і спорт [Текст] : науковий журнал. № 2 (28) / МОН України, 

Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т 

фізичної культури], 2017. – 88 с. – 50 грн 00 к. 

УДК  796.012.1:613](062.552) 

              Кільк. прим.:  1  (Зал інф. техн.) 

 

797 Водний спорт. Авіаційний спорт 
 

Вертіль, О. В.  Олександр Шапаренко: на гребені хвиль [Текст] / О. В. Вертіль. – 2-ге вид., 

доп. – Суми : ВВП "Мрія-1", 2018. – 191 с. : іл. – 112 грн 50 к. 

УДК  797.122.2(477.52)(092) 

              Кільк. прим.:  20  (Зал інф. техн., Абонемент №1, ЧЗ№1) 

 

 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО.  

 

811 Мови природні та штучні 
 

Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 782 : 

Слов'янська філологія / [редкол.: Б. І. Бунчук, М. В. Скаб, Б. І. Мельничук та ін.]. – Чернівці : 

Чернівецький національний ун-т, 2016. – 180 с. – 60 грн 00 к. 

УДК  811.16(062.552) 

              Кільк. прим.:  1   

 

Поповський, А. М.  Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної 

мови [Текст] : монографія / А. М. Поповський. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – 323 с. – 140 грн 00 к. 

УДК  811.161.2'0 

              Кільк. прим.:  1  (Зал інф. техн.) 
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9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 
 

91 Географія. Регіональна географія 
 

Міхелі, С. В.  Українське ландшафтознавство: витоки, становлення, сучасний стан [Текст] : 

монографія / С. В. Міхелі ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2014. – 415 с. – 69 грн 00 к. 

УДК  911.5(477) 

              Кільк. прим.:  1  (Зал інф. техн.) 

 

94 Всесвітня історія 

Аваков, А. Б.  Ленін з нами? [Текст] / А. Б. Аваков. – Харків : ФОЛІО, 2017. – 157 с. : іл. – 90 

грн 00 к. 

УДК  94:323.2](477) 

              Кільк. прим.:  1  (Зал інф. техн.) 

 

Єпик, Л.  Політика ліквідації неписьменності на Сумщині (20-30 рр. XX ст.) [Текст] / Л. Єпик, 

Н. Петренко. – [Б. м.] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2018]. – 81 с. – 35 грн 00 к. 

УДК  94:37.014](477.52)"1920/1930" 

              Кільк. прим.:  1  (Зал інф. техн.) 

 

 

 

 


