ЛНУ
Наукові видання
1) Глуховцева І. Я. Динаміка української фразеології кінця ХХ – початку ХХІ століття :
тенденції розвитку : монографія / І. Я. Глуховцева. – Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені
Тараса Шевченка”, 2015. – 179 с.
У монографії здійснено опис трансформ та варіантів українських прислівʼїв та приказок,
афоризмів, фразеологізмів, поширених у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.; з’ясовано особливості
новостворених виразів, шляхи їхнього утворення, ступінь стійкості та динаміки основних
компонентів залежно від типу стійкого сполучення слів. Монографію адресовано викладачам і
студентам філологічних факультетів вишів, учителям-словесникам, а також усім, хто
цікавиться українською мовою.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1250
2) Глуховцева К. Д. Етнолінгвістичний аспект вивчення прізвищ жителів Луганщини :
монографія / К. Д. Глуховцева. – Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”,
2015. – 150 с.
У монографії здійснено опис відіменних і відапелятивних прізвищ жителів Луганщини, в
основу яких покладено назви рис зовнішності чи характеру людини, особливості мовлення,
найменування одягу, номени на позначення флори чи фауни. Привертає увагу матеріал про
етнічні та ареальні риси прізвищ, особливості функціонування антропонімів. Для викладачів і
студентів філологічних факультетів вишів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться
українською мовою.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1251
Навчально-метод. видання
1) Зайцева Л. О. Організація самостійної роботи студентів з дисципліни „Банківські операції” :
навч.-метод. посіб. / Л. О. Зайцева ; ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ
„ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – 217 с.
Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної
дисципліни, яку включено до навчального плану підготовки фахівців й бакалаврів зі
спеціальностей „Фінанси” й „Менеджмент”. Висвітлено питання з організації основних
операцій комерційних банків. Докладно подано механізми та технології проведення операцій
комерційних банків з формування ресурсної бази, обслуговування грошових розрахунків
суб'єктів діяльності, а також схеми діяльності банків на кредитному ринку, ринку цінних
паперів та валютному ринку. До кожної теми запропоновано питання для самоперевірки,
тестові завдання та практичні ситуації, які допоможуть студентам здобути знання за
дисципліною. Рекомендовано для студентів, які навчаються за спеціальністю „Фінанси” й
„Менеджмент”.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1199
2) Кіреєнко К. В. English for Hotel Business : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ден. форми
навч. / К. В. Кіреєнко ; ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені
Тараса Шевченка», 2012. – 104 с. – англ. мовою.

Навчальний посібник створено на основі аутентичних матеріалів закордонних наукових
джерел та ЗМІ, що дає можливість не тільки вдосконалювати навички володіння англійською
мовою, але й дізнатися багато корисного про сучасні тенденції розвитку індустрії туризму в
світі. Пропонований матеріал та завдання активізують пізнавальну та творчу діяльність
студентів, спонукають їх до участі в дискусіях, симпозіумах-форумах, проектних роботах.
Посібник допоможе студентам систематизувати вже набуті знання з індустрії туризму та
поглибити їх, а викладачам – посилити комунікативну спрямованість процесу навчання та
підвищити його ефективність. Адресовано студентам IІ курсу спеціальності «Готельноресторанна справа» вищих навчальних закладів денної форми навчання. Може бути корисний
студентам I, III, ІV курсів вищезазначеної спеціальності.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1208
3) Кіреєнко К. В. English for Tourism: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К. В. Кіреєнко ; ДЗ
«ЛНУ імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009.
– 174 с. – англ. мовою
Навчальний посібник створено на основі аутентичних матеріалів закордонних наукових
джерел та ЗМІ, що дає можливість не тільки вдосконалювати навички володіння англійською
мовою, але й дізнатися багато корисного про сучасні тенденції розвитку індустрії туризму в
світі. Пропонований матеріал та завдання активізують пізнавальну та творчу діяльність
студентів, спонукають їх до участі в дискусіях, симпозіумах-форумах, проектних роботах.
Посібник допоможе студентам систематизувати вже набуті знання з індустрії туризму та
поглибити їх, а викладачам – посилити комунікативну спрямованість процесу навчання та
підвищити його ефективність. Адресовано студентам IV курсу спеціальності «Туризм» вищих
навчальних закладів. Може бути корисний студентам II, III, V курсів та магістратури
вищезазначеної спеціальності.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1209
Статті
1) Методика проведения исследований равномерности распределения посевного материала /
А. А. Беседа, В. Е. Кириченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – № 13 (167). – С. 19–23.
Работа посвящена определению равномерности распределения по площади питания посевного
материала, используя существующие методики, применительно к подпочвенно-разбросному
способу сева зерновых культур.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1182
2) Систематизація робочих органів посівних агрегатів для зменшення енергоємності
технологічного процесу сівби / О. Беседа, В. Коваль, В. Кириченко // Вісник Харківського
національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип.
93. Т. 2 : Механізація сільськогосподарського виробництва. ‒ Х., 2010. ‒ С. 135‒140.
У роботі розглянуті види робочих органів посівних агрегатів (ПА) та залежності їх від форми
та допоміжних робочих органів, які впливають на енергоємність технологічного процесу
сівби, з урахуванням взаємодії ґрунту з універсальними робочими органами.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1183

3) Анализ экспорта и импорта товаров и услуг в Украине / Н. Н. Чеботарѐва, Ю. В. Файзулина //
Сетевой журнал «Научный результат». ‒ 2016. ‒ № 1 (7). ‒ С. 57‒63. ‒ (Серия
«Экономический исследования». Т. 2).
В статье дана характеристика основным тенденциям развития внешней торговли Украины
(экспорт и импорт). Приведена географическая структура экспорта и импорта товаров и услуг,
показаны основные страны-партнеры во внешней торговле. В статье проведен
корреляционный анализ влияния экспорта и импорта на формирование ВВП Украины.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1195
4) Кіреєнко К. В. English for Tourism : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец. «Туризм»
заоч. форми навч. / К. В. Кіреєнко ; ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ
«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 66 с. – англ. мовою.
Навчальний посібник створено на основі аутентичних матеріалів закордонних наукових
джерел та ЗМІ, що дає можливість не тільки вдосконалювати навички володіння англійською
мовою, але й дізнатися багато корисного про сучасні тенденції розвитку індустрії туризму у
світі. Пропонований матеріал та завдання активізують пізнавальну та творчу діяльність
студентів, спонукають їх до участі в дискусіях, симпозіумах-форумах, проектних роботах.
Посібник допоможе студентам систематизувати вже набуті знання з індустрії туризму та
поглибити їх, а викладачам - посилити комунікативну спрямованість процесу навчання та
підвищити його ефективність. Адресовано студентам ІІ курсу спеціальності "Туризм" вищих
навчальних закладів заочної форми навчання. Може бути корисний студентам І, ІІІ, IV курсів
вищезазначеної спеціальності.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1232
5) Восточные мотивы в творчестве Виктора Пелевина (на материалах романа В. Пелевина
«Священная книга оборотня») / Л. В. Климчук // Материалы китайско-украинского интернетсеминара «Язык. Литература. История. Культура. Проблемы изучения и преподавания» ‒ КНР
: Ланьчжоуский политехнический университет, 2016. ‒ С. 88‒93.
В докладе исследуются мотивы ориентализма в романе Виктора Пелевина «Священная книга
оборотня», сквозь призму которого можно, по мнению автора, судить о творчестве мэтра
современной русской литературы. Данная работа представляет собой комплексное изучение
традиционных элементов, присущих китайскому мировоззрению, нашедших воплощение в
творчестве писателя. Автор делает вывод о восточных мотивах на основе проведенного
анализа содержания текста.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1249
6) Соціально-психологічні особливості підлітків, схильних до азартних ігор / В. І. Цукренко //
Український медичний альманах. ‒ 2008. ‒ Т. 11. ‒ № 6(додаток). ‒ С. 121.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1255
7)

Однофакторний дисперсійний аналіз впливу умов стрептозотоцинового діабету на
деякі показники гістомор'фометрії та тканинний склад регенерату кісткової тканини
піддослідних твари / А. В. Івченко // Галицький лікарський вісник. ‒ 2012. ‒ Т, 19. ‒ № 1. ‒ С.
31‒33.

Умови експериментального стрептозотоцинового діабету здійснювали більш значний вплив
на стан структур парареактивної ділянки в щурів репродуктивного віку. Менший вплив на
досліджувані показники в старих щурів пояснюєься меншою швидкістю обмінних процесів в
організмі в цьому віці та розвитком проявів первинного вікозалежного остеопорозу.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1271
8)

Метаболічні порушення сполучної тканини у хворих на цукровий діабет при
переломах довгих кісток кінцівок / О. М. Магомедов, А. В. Івченко, В. Л. Орленко, Т. А.
Кузуб // Український журнал екстремальної медицини імені Г. О. Можаєва. ‒ 2012. ‒ Т. 13. ‒
№ 1. ‒ С. 67‒71.
Обстежено 57 хворих на цукровий діабет II типу віком 45-65років із переломами довгих
кісток кінцівок. Хворі розподілені на групи за термінами тривалості цукрового діабету.
Контрольну групу склали 20 хворих із переломами довгих кісток кінцівок без захворювання
цукровим діабетом. У сироватці крові хворих основних і контрольної груп визначали:
фракціїгідроксипроліну, активність колагенази, сумарний вміст глікозаміногліканів. При
переломах довгих кісток кінцівок у хворих на цукровий діабет спостерігаються метаболічні
зміни органічних компонентів кісткової тканини. Ступінь біохімічних порушень у пацієнтів
визначається тривалістю захворювання цукровим діабетом.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1272

9)

Лечение переломов бедренной кости в нижней трети диафиза у больных сахарным
диабетом / А. В. Ивченко // Biomedical and biosocial anthropology. - 2012. - №19. – С. 24 - 27.
Проанализированы результаты лечения 25 больных с переломами бедренной кости в нижней
трети диафиза, страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типа разной степени тяжести. При
оперативном лечении применяли блокирующий интрамедуллярный остеосинтез, пластины
"АО”, "бЭР". У 6 больных для лечения использовали гипсовую повязку. При выборе метода
лечения учитывали степень тяжести сахарного диабета. На протяжении всего лечения
осуществлялся контроль уровня сахара в крови, а при необходимости ‒ его коррекция. При
консервативном лечении данных пациентов увеличиваются сроки лечения и реабилитации,
функциональные результаты хуже, чем при оперативном лечении. Оперативное лечение
диафизарных переломов бедренной кости в нижней трети у больных СД при своевременной и
адекватной коррекции уровня сахара в крови не является жизнеопасным, позволяет улучшить
функциональный результат лечения.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1273

10)

Вплив умов стрептозотоцинового діабету на фазовий склад мінералу регенерату
кісткової тканини піддослідних щурів за даними однофакторного дисперсійного аналізу /
А. В. Івченко // Клінічна та експериментальна патологія. ‒ 2012. – Т. ХІ. – №1(39). – С. 76‒79.
Проведений однофакторний дисперсний аналіз довів, що умови ЦД здійснюють вірогідний
вплив на фазовий склад біологічного мінералу регенерату. Сила впливу діючого фактору
(умов ЦД) була більшою для показників, що характеризують фазовий склад кісткового
мінералу у тварин періоду старечих змін. Це можна пояснити, меншою, ніж в
репродуктивному віці швидкістю обмінних процесів в організмі 'періоду старечих змін, а,
також, відсутністю проявів компенсації гальмування процесів репаративноїрегенерації в
старечому віці.

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1274
11)

Experience of treatment of trochlear region fractures in aged patients using DHS and
DCS systems / D.V. Ivchenko, A. V. Ivchenko, B. S. Rudoi, A. A. Lubenets , Y. G. Yuris //
Хірургія Донбасу. - 2013. – № 3 (5). - Т. 2. – С.5 - 7.
У роботі представлені результати оперативного лікування переломів стегнової кістки у
вертлюговій області у 27 пацієнтів похилого віку з використанням фіксаторів DHS і DCS. За
строками оперативною втручання хворі розділені на 2 групи. У 10 пацієнтів оперативне
втручання здійснене в перші три доби з моменту травми, а 17 пацієнтів попередньо
ликувамись методом скелетного витягання, а оперативне втручання здійснене через 3 неділі з
моменту травми. 'Іїльки суворе виконання технічних етапів остеосинтезу фіксаторами DHS і
DCS, дифервнційний вибір фіксатора у залежності від типу перелому, додержання тактичних
принципів ведення хворих у комплексі дає можливість отримання успішних результатів
лікування цієї тяжкої травми в похилому віці.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1275

12)

Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в Украине / О. А.
Виноградов, Е. Д. Боярчук // Культура здоров'я : зб. наук. праць. ‒ Херсон : ПП
Вишемирський, 2010. ‒ С. 33‒34.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1276

13)

Корекція показників імунного та метаболічного гомеостазу організму спортсменів
при тривалих інтенсивних фізичних навантаженнях / І. О. Іванюра, Е. О. Глазков, В. М.
Раздайбедін, О. Д. Боярчук, С. М. Чай // Проблеми екологічної та медичної генетики і
клінічної імунології : зб. наук. пр. ‒ К.‒Луганськ, 2010. ‒ Вип. 4 (100). ‒ С. 260‒269.
Результати дослідження свідчать про те, що антигіпоксична і антиоксидантна дія кверцетину,
використаного в якості додаткового реабілітаційного засобу упродовж тренувального
макроциклу, позитивно впливає на показеики метаболічного і імунного гомеостазу, що
проявлялося у пригніченні підвищеної активності процесів перекисного окислення ліпідів і
зменшенні вмісту їх проміжних та кінцевих продуктів, а також зниженні активності
ферментів системи антиоксидантного захисту організму. Спостерігався сприятливий вплив
квірцетину на імунний гомеостаз організму спортсменів, який виражався у підвищенні
фагоцитарної активності нейтрофілів периферійної крові, збільшення кількості Т - і В лімфоцитів, зменшенні виразності гіперсупресорного варіанту імунодефіцитного стану,
функціональній активації імунокомпетентних клітин та збільшенні продукції Lg A, M, G.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1277

Лисичанский коллледж
Статті
1)
Шляхи поліпшення якості підготовки майбутніх вчителів трудового навчання в
контексті творчої діяльності студентів / П. Є. Демченко // Матеріали міжвузівської регіональної
науково-теоретичної конференції «Інтеграція наукової і навчальної роботи : проблеми, досвід,
інновації». – Лисичанськ, 2013. – С. 68–69.
У статті проаналізовано шляхи поліпшення якості підготовки майбутніх вчителів трудового
навчання в контексті творчої діяльності студентів через системи проблемних ситуацій на основі
розв’язків винахідницьких завдань. Розкрито концепцію використання навчальних технічних завдань
на рівні методу навчально-пізнавальної діяльності або інструменту для оволодіння новими знаннями
й уміннями.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1231
2)
Музичне виховання молодших школярів засобами мультимедійних технологій / Т. В.
Гарбузюк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти; Наук.-метод.
збірник до днів науки (Стаханов – Лисичанськ, квітень 2015 р). – Лисичанськ, 2015. – С. 77‒78.
У статті обґрунтовується необхідність використання мультимедійних технологій на уроках
музичного мистецтва з метою розвитку пізнавальної та творчої діяльності учнів; визначені ефективні
форми і методи їх застосування. Зазначено, що впровадження мультимедійних технологій у практику
музичної освіти уможливлює поєднання дидактичних функцій комп'ютера з традиційними засобами
навчання, збагачення і наповнення навчального процесу новими формами роботи, варіативне
застосування ігрових форм навчання, створення інноваційних методик викладання музики в системі
початкової освіти; а також сприяє більш ефективному засвоєнню музичних знань та їх реалізації в
музично-творчій діяльності молодших школярів на етапі початкової музичної освіти.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1233
3)
Психологічний аспект використання медіа ресурсів в освітньому просторі початкової
школи / Г. С. Пивоварова, В. Є. Голота // Питання педагогіки, психології та методики початкового
навчання: наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (02
грудня 2014, м. Суми). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 80‒82.
У статті розглядається освітня стратегія взаємодії медіаосвіти та особистості дитини, яка б
максимально задовольняла з одного боку зростаючу інформатизацію суспільства, а з іншого ‒
враховувала вікові, особистісні, психологічні особливості дитини.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1234
4)
Правове виховання як умова формування активної громадянської позиції студентів
вищого навчального закладу / Г. С. Пивоварова, // Актуальні проблеми та перспективи розвитку
сучасної педагогічної освіти: Науково-методичний збірник матеріалів Днів науки. – (СтахановЛисичанськ, квітень 2015 р.). – Лисичанськ, 2015. – С. 225‒228.
У статті розглядається проблема громадянської позиції студентів вищого навчального
закладу. Проаналізовані фактори, що впливають на національно-правове виховання у вищому
навчальному закладі та формування правової культури студентів через навчальну та просвітницьку
діяльність.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1235
5)
Работа школьного психолога с детьми, требующими медицинской помощи / Т. Г.
Сапрыкина // Формування культури здоров’я дітей різного віку з особливими потребами: матеріали
Всеукраїнського науково-практичного семінару (20 лютого 2014 року, Лисичанськ). – Лисичанськ :
ООО «КИТ‒Л», 2014. – С. 81–83.
Статья посвящена определению направлений работы школьного психолога с детьми,
имеющими отклонения от медицинской нормы, а также с их родителями.

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1236
6)
Формування мoвнoї особистостi студента педагогiчного коледжу / Л. В. Сергієнко //
Мовна палітра Луганщини : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (27 квітня 2012 р., м.
Лисичанськ) / за заг. ред. О. М. Горошкіної. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. –
С. 173–176.
У тезах окреслено роль і значення дидактичної гри як пeдагогiчного засобу активiзaції
процесу навчання у педагогічному виші шляхом цiлеспрямовaної організaції навчально-iгрових
взаємодiй cтyдeнтiв у процесi моделювання ними професiйно орiєнтованих комyнiкативних ситуацій
під час навчальних занять з предметів філологічного циклу.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1237
7)
Сучасні інформаційні технології на уроках географії / Г. Г. Шевирьова // Матеріали VІІ
Міжнар.наук.-практ.конф. (14-16 листоп. 2012 р.) / ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка». – Луганськ :
Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 123‒124.
У статті окреслено, що інформатизація загальноосвітнього процесу суттєво впливає на зміст,
організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю на уроках
географії, а також спричиняє істотні зміни у діяльності учнів та вчителів.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1238
8)
Формування творчої особистості майбутнього вихователя у навчальновиховному
процесі Лисичанського педагогічного коледжу / І. В. Грушевська // Сучасні педагогічні технології
підготовки майбутніх учителів в умовах ступеневої освіти: матеріали регіональної науково –
практичної конференції. (м. Стаханов, 25 квітня 2013 р.) / ВП «Стахановський навчальний комплекс
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». ‒ Стаханов : ДЗ «ЛНУ імені
Тараса Шевченка»,2013. – С. 85‒88.
У статті проаналізовано формування творчої особистості майбутнього вихователя у
навчально-виховному процесі Лисичанського педагогічного коледжу. Hові сучаснi погляди на
дошкiльну oсвітy, що будуються на принципово iнших iдеалах системи освiти, проголошують бiльш
високий якiсний piвeнь освiти; кардинальнi змiни в структypi та xapaктepi процесу набуття
професiйної освiти. Оновлення та реформування дошкільної освiти в Україні потребує адекватного
кадрового забезпечення, тобто – педагогів-професiоналiв, людей високої культури, якi знаються на
тенденцiях, напрямках i процесах сучасної педагогiки, ведуть дослiдницьку дiяльнiсть.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1239
9)
Студентська молодь в контексті соціалізаційних виховних впливів у вищому
навчальному закладі / О. А. Севастьянова // Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх
учителів в умовах ступеневої освіти: матеріали регіональної науково - практичної конференції
(м. Стаханов, 25 квітня 2013 р.) / ВП « Стахановський навчальний комплекс Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка». ‒ Стаханов : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка», 2013. – С. 261‒264.
У статті проаналізовано прискорення темпiв соцiально-економiчного розвитку суспiльства,
розширення можливостей полiтичного й соцiального вибору людей не тiльки визначають специфiку
розвитку рiзних соцiальних груп, але й загострюють проблему суб'єктного розвитку особистостi.
Найважливiшим завданням вищої школи України в цих умовах формування спрямованостi фахiвця
на безперервне професiйне самовдосконалення, готовності до ускладненої креативної дiяльностi,що
можливе у випадку, якщо студент на всіх етапах підготовки постає як суб'єкт навчальнопрофесiйної
й соцiальної дiяльностi.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1240
10)
Неперервна екологічна освіта в контексті парадигми збалансованого розвитку / О. О.
Буряк, Н. І. Лисенко // Завершення декади ООН з освіти для збалансованого розвитку : Що зроблено
в Україні? [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції]. – К., 2016. ‒ С. 11‒14.

У статті розглянуто питання неперервної екологічної освіти в контексті парадигми
збалансованого розвитку.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1241
11)
Інтеграція в освіті як важлива умова її якості / Т. В. Гарбузюк // Інтеграція наукової і
навчальної роботи: проблеми, досвід, інновації: Матеріали міжвузівської регіональної науковопрактичної конференції (Лисичанськ, 19 березня 2013р). – Лисичанськ, 2013. – С. 46‒47.
У статті висвітлено шляхи реалізації можливостей сучасних технологій інформаційного
впливу на уроках музичного мистецтва, визначено основні педагогічні завдання використання
інформаційно-комунікаційних технологій, обґрунтовано специфіку впливу й проаналізовано
проблеми інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки
майбутніх педагогів.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1242
12)
Формування професiйно значущих якостей особистостi педагога / Л. В. Сергієнко, Н.
М. Сидоренко // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні : європейський вектор: Матеріали
міжнародної науковопрактичної конференції, (Ялта, 20–21 березня 2014 р.). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2014.
– Ч. 1. – С. 327–331.
У статтi окреслено ефективнi й оптимальнi шляхи довершеностi професiйної пiдготовки
майбyтнix учнтелiв початкових класiв до педагогiчного спiлкyвання з учнями через вивчення: стану
комyнiкативної компетентностi cтyдeнтiв.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1243
13)
Проектно-технологічна діяльність учнів у процесі трудового навчання / О. В. Цимбал //
Проектно-технологічна діяльність учнів у процесі трудового навчання: матеріали міжвузівської
науково-практичної webконференції (18 березня 2014 року). ‒ Лисичанськ : ВП «Лисичанський
педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2014. ‒ С.
79–81.
У статті розглядається проектно-технологічна діяльність учнів у процесі трудового навчання.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1252
14)
Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в різних ланках освіти
/ Г. С. Пивоварова // Надання освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного
освітнього простору: Матеріали регіональної науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 09
грудня 2015 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка», 2015. – С.83‒85.
У статті розглядається проблема інклюзивної освіти на сучасному етапі розвитку. Проведений
аналіз розвитку інклюзивної освіти в різних ланках освіти та перешкод щодо впровадження
інклюзивної моделі навчання.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1253
15)
Компетентнісний підхід в контексті моніторингу якості підготовки фахівця / П. Є.
Демченко // Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції «Наукова молодь:
досягнення та перспективи». – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2009. – С. 28–31.
У статті проаналізовано різні підходи до визначення понять «компетенція» й
«компетентність», обґрунтовано способи уніфікованого опису цілей навчання через реалізацію
компетентнісного підходу до створення моделі фахівця.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1254
16)
Історико-педагогічний аспект дослідження феномену професійної позиції майбутніх
вчителів / О. П. Літовка // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : Матеріали
Дніпропетровської сесії II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
(м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.): у 6-ти частинах. ‒ Д.: TOB «Інновація», 2013. ‒ Ч. 6. ‒
С. 186‒188.

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1265
17)
Вплив професійної позиції педагога на соціальну взаємодію вчителя і учнів у
навчально-виховному процесі / О. П. Літовка // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук :
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 17 грудня 2011 p.): у 2-х
частинах. ‒ Д. : ТОВ «Інновація», 2011. ‒ Ч. 2. ‒ С. 100‒102.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1266
18)
Рольові особливості професійної позиції майбутнього вчителя і умовах гуманістичної
освіти / О. Літовка // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук : мова, освіта, культура
: матеріали міжн. науково-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р. м. Умань. ‒ Умань : ПП Жовтий О. О.,
2012 ‒ Ч. 2. ‒ С. 118‒121.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1267
19)
Методологія дослідження проблеми формування професійної позиції майбутнього
вчителя в процесі практичної підготовки / О. Літовка // Гуманітарний вісник ДВНЗ "ПереяславХмельницький державний пелагогічний університет імені Григорія Сковороди" : Збірник наукових
праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2012. ‒ Вип. 26. ‒ С. 159‒163.
Характеризуються наукові підходи до обґрунтування змісту поняття «професійна позиція
майбутнього вчителя» як міждисциплінарного. Розглядається проблема формування педагогічної
позиції в процесі практичної підготовки на методологічному рівні.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1268
20)
Соціальні і пізнавальні мотиви у складі професійної позиції майбутнього вчителя / О.
П. Літовка // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : Матеріали Криворізької сесії І
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада
2012 р.) : у 5-ти частинах. ‒ Д.: TOB «Інновація», 2012. ‒ Ч. 4. ‒ С. 112‒114.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1269
21)
Теоретичний аналіз проблеми формування професійної позиції майбутнього вчителя /
О. П. Літовка // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : Матеріали Запорізької сесії І
Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 квітня 2012 p.): у 4-х частинах. ‒
Д. : ТОВ «Інновація», 2011. ‒ Ч. 4. ‒ С. 123‒125.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1270
22)
Патріотичне виховання дітей дошкільного віку як пріоритетний напрямок сучасної
національної освіти / Н. Д. АльХамадані, О. М. Вдович, Н. М. Сидоренко // Вісник Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2015. – №7 (296) жовтень.
‒ Ч. 2. – С. 180–186.
Стаття присвячена проблемі патріотичного виховання дітей дошкільного віку шляхом
вивчення та нагадування національних цінностей. Окреслено основні теоретичні підходи до
проблеми. Розкрито сутність понять «патріотизм», «патріотичне виховання». Схарактеризовано
емоційний компонент виховання патріотичних відчуттів. Визначено основні завдання патріотичного
виховання дітей дошкільного віку. Розглянуто основні педагогічні умови патріотчного виховання
малюків на етапі дошкільного дитинства. Цікавими для практиків є форми, методи та засоби
патріоточного виховання дошкільнят. Представлено систему роботи з патріотичного виховання дітей
дошкільного віку: розвиток мовлення, формування знань про Батьківщину на основі власного
патріотичного досвіду.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1278
23)
Проблема етичного виховання учнів у ранніх творах Б. І. Коротяєва (50-60-ті роки ХХ
сторіччя) / Г. М. Мінєнко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
– 2009. – № 5 (168). – С. 234–239.
У статті аналізуються проблеми етичного виховання учнів у ранніх творах Б. І. Коротяєва (5060-ті роки ХХ сторіччя).

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1279
24)
Соціалізація дітей сиріт в умовах педагогічного колледжу / Г. С. Пивоварова,
В. Є. Голота // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні
науки). ‒ 2015. ‒ Вип. 2 (291). ‒ Ч. 2. ‒ С. 6‒11.
У статті розглянута проблема ефективності запровадження в організацію навчальновиховного процесу в закладі освіти процедури успішної соціалізації дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1280
25)
Формування творчої особистостi вчителя / Л. В. Сергієнко // Образне слово Луганщини
: матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. імені Дмитра Ужченка (10–11 квітня 2014 р., м. Луганськ)
/ за заг. ред. проф. Горошкіної О. М. ; ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – Вип. 13. – Луганськ : Видво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 278 – 279.
У тезах актуалiзовано проблему формування комунiкативної компетентностi, як ключової, у
процесі формування свiдомої мовної особистостi щляхом застосування дидактичних ігор як засобу
iнтенсифiкацiї навчання мови в педагогiчному коледжі на основі краєзнавчого текстового матеріалу.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1281
26)
Організація самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик //
Наукова молодь : досягнення та перспективи : матеріали IV Міжнародної науково-практичної
конференції. – Луганськ : Знання, 2008. – С. 116–118.
Статтю присвячено проблемi органiзацiї ефективної самостійної роботи студентiв
педагогiчних коледжiв, у яких здiйснюється пiдготовка квалiфiкованих фахiвцiв для закладiв освiти.
У статтi теоретично обґрунтовано сутнiсть самостiйної роботи студентiв, напрямки керiвництва
самостiйною роботою, визначено змiст завдань для самопідготовки студентів.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1282
27)
The Graduate School as a Powerful Factor of Patriotic Education of the Youth Today / О.
Karalkina // Scientific Youth: Education and Science: book of Abstracts of the III International ScientificPractical Internet-Conference (February, 18, 2013). – Luhansk: SI «LNU», 2013. – P. 119 – 122.
У статті висвітлено проблему патріотичного виховання сучасної молоді. Також представлені
головні задачі середніх та вищих учбових закладів для подолання цієї проблеми.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1283
28)
Эколого-эстетическое воспитание школьников / І. В. Біла // Наукова молодь :
досягнення та перспективи : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. –
Луганськ : Знання, 2008. – С. 29–32.
В статье рассмотрено эколого-эстетическое воспитание школьников как база формирования
культуры отношений к природе.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1284
29)
Изучение образа жизни жителей отдельного районного центра / В. В. Голубенко //
Наукова молодь : досягнення та перспективи : матеріали IV Міжнародної науково-практичної
конференції. – Луганськ : Знання, 2008. – С. 84–87.
В статье проанализировано исследование образа жизни жителей отдельного районного
центра. В ходе исследования была разработана программа, которая состоит из нескольких элементов.
Объект данного исследования – свободное время жителей г. Кременная. Предмет – соотношение
между видами деятельности в свободное время, местом его про ведения и спецификой микросоциума
районного центра, а также обусловленность образа жизни жителей районного центра структурой их
свободного времени.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1285
30)
Музика – дієвий супутник у повсякденні дошкільника / О. Вдович, О. Панасенко //
Дошкільна освіта : традиції та інновації сучасної теорії і практики : збірник матеріалів

Всеукраїнської науковопрактичної конференції (26 квітня 2012 р.). – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені
Тараса Шевченка», 2012. – С. 40–43.
У статті розглянуто формування особистостi з розвиненою духовністю за допомогою музики.
З’ясовано, що повноцінне сприйняття є необxiдною передумовою виховання у дітей любові до
музики та зацiкавленостi нею, формування у них музичного смаку.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1286

