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Автореферати та дисертації 

1) Сорокіна О. С. Джерела з історії діяльності української еміграції зі 

збереження історико-культурної спадщини 20-х–90-х років ХХ століття 

: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.06 – 

історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / О. 

С. Сорокіна ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка” МОН України. – Старобільськ, 2016. - 22 с. 

У дисертації здійснено всебічний аналіз джерел щодо діяльності 

української еміграції зі збирання та збереження історико-культурної 

спадщини України у 20-х – 90-х рр. ХХ ст.: проаналізовано стан 

наукової розробки проблеми, визначено склад комплексу документів, 

охарактеризовано його повноту й репрезентативність, запропоновано 

класифікацію джерел. У роботі розглянуто історіографію з теми 

дослідження. Здійснено джерелознавчу критику джерел, 

проаналізовано та введено до наукового обігу невідомі раніше 

документи з діяльності української еміграції по збереженню історико-

культурної спадщини 20-х – 90-х рр. ХХ ст. Визначено гносеологічну 

цінність та інформаційний потенціал означених джерел, досліджено 

ступінь їх достовірності, установлено прогалини в джерельному 

комплексі з історії діяльності української еміграції зі збереження 

історикокультурної спадщини, окреслено значення неактуалізованих 

джерел для подальшого дослідження проблеми. Особливу увагу 

приділено джерелам офіційного походження, подано їхню 

класифікацію, визначено особливості кожної з груп джерел і їхня 

наукова значущість. Досліджено матеріали пресових видань 

української еміграції та закордонної преси. Визначено роль 

використання окремих груп джерел особового походження в процесі 

вивчення історії діяльності української еміграції зі збереження 

історико-культурної спадщини 20-х – 90-х рр. ХХ ст. 
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1) Пилипенко В. В. Політика СРСР щодо Ірану, 1972 – 1989 рр : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.02 – всесвітня історія 

/ В. В. Пилипенко ; ДЗ „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка” ; МОН України. – Старобільськ, 2016. - 20 с. 
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У дисертації на основі опрацювання архівних джерел, опублікованих 

офіційних документів, мемуарів та матеріалів тогочасної преси було 

зроблено комплексне дослідження політики СРСР щодо Ірану у 1972 – 

1989 рр. Розглянуто передумови розширення радянсько-іранської 

співпраці в економічній та політичній сфері на початку 1970-х рр. ХХ 

ст. Доведено, що нафтогазовий фактор відіграв важливу роль в 

радянсько-іранському зближенні, а «нафтові шоки» за участю Ірану 

сприяли посиленню позицій СРСР на світовому енергетичному ринку. 

Показано розвиток радянськоіранського партнерства у важкій 

промисловості, металургії та освітньо-культурницькій сфері, а також 

висвітлено роль українських підприємств у розвитку економічних 

зв’язків СРСР та Ірану. Проаналізовано позицію СРСР в ООН щодо 

Ірану під час обговорення кризи, пов’язаної із захопленням 

американських заручників у Тегерані та ірансько-іракських 

прикордонних конфліктів наприкінці 1970 – 1980-х рр. ХХ ст. Значна 

увага приділена дослідженню основних ідеологічних засад іранської 

політики Радянського Союзу 1972 – 1989 рр. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1113 

2) Сорокіна О. С. Джерела з історії діяльності української еміграції зі 

збереження історико-культурної спадщини 20-х–90-х років ХХ століття 

: дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ольга Сергіївна 

Сорокіна ; наук. керівник Михальський Ігор Сергійович ; ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” МОН 

України. – Старобільськ, 2016. - 215 с. 

У дисертації здійснено всебічний аналіз джерел щодо діяльності 

української еміграції зі збирання та збереження історико-культурної 

спадщини України у 20-х – 90-х рр. ХХ ст.: проаналізовано стан 

наукової розробки проблеми, визначено склад комплексу документів, 

охарактеризовано його повноту й репрезентативність, запропоновано 

класифікацію джерел. У роботі розглянуто історіографію з теми 

дослідження. Здійснено джерелознавчу критику джерел, 

проаналізовано та введено до наукового обігу невідомі раніше 

документи з діяльності української еміграції по збереженню історико-

культурної спадщини 20-х – 90-х рр. ХХ ст. Визначено гносеологічну 

цінність та інформаційний потенціал означених джерел, досліджено 

ступінь їх достовірності, установлено прогалини в джерельному 
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комплексі з історії діяльності української еміграції зі збереження 

історикокультурної спадщини, окреслено значення неактуалізованих 

джерел для подальшого дослідження проблеми. Особливу увагу 

приділено джерелам офіційного походження, подано їхню 

класифікацію, визначено особливості кожної з груп джерел і їхня 

наукова значущість. Досліджено матеріали пресових видань 

української еміграції та закордонної преси. Визначено роль 

використання окремих груп джерел особового походження в процесі 

вивчення історії діяльності української еміграції зі збереження 

історико-культурної спадщини 20-х – 90-х рр. ХХ ст. 
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3) Пилипенко В. В. Політика СРСР щодо Ірану, 1972 – 1989 рр : дис. на 

здобуття наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.02 – всесвітня історія / 

Вікторія ВікторівнаПилипенко ; наук. керівник Набока Олександр 

Вікторович ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка” ; МОН України. – Старобільськ, 2016. - 250 с. 

У дисертації на основі опрацювання архівних джерел, опублікованих 

офіційних документів, мемуарів та матеріалів тогочасної преси було 

зроблено комплексне дослідження політики СРСР щодо Ірану у 1972 – 

1989 рр. Розглянуто передумови розширення радянсько-іранської 

співпраці в економічній та політичній сфері на початку 1970-х рр. ХХ 

ст. Доведено, що нафтогазовий фактор відіграв важливу роль в 

радянсько-іранському зближенні, а «нафтові шоки» за участю Ірану 

сприяли посиленню позицій СРСР на світовому енергетичному ринку. 

Показано розвиток радянськоіранського партнерства у важкій 

промисловості, металургії та освітньо-культурницькій сфері, а також 

висвітлено роль українських підприємств у розвитку економічних 

зв’язків СРСР та Ірану. Проаналізовано позицію СРСР в ООН щодо 

Ірану під час обговорення кризи, пов’язаної із захопленням 

американських заручників у Тегерані та ірансько-іракських 

прикордонних конфліктів наприкінці 1970 – 1980-х рр. ХХ ст. Значна 

увага приділена дослідженню основних ідеологічних засад іранської 

політики Радянського Союзу 1972 – 1989 рр. 
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1) Агрегационные свойства лейкоцитов при формировании ДВС-

синдрома / Е. Д. Боярчук // Вісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Біологічні науки). - 2008. - № 20 

(159). - С.11 - 13. 

Лейкоциты играют большую роль в обеспечение гемостаза, содержат 

различные факторы, способствующие и препятствуя свертыванию крови. 

Важное место для морфологической диагностики ДВС-синдрома 

заимствует явление агрегации форменных элементов крови. При 

разработке ОПК увеличился свойства агрегации лейкоцитов крови, за 

исключением период гипокоагуляция. Агрегирование свойства 

лейкоцитов на DIC можно объяснить изменяется явление 

последовательной агрегации и дезагрегации Поэтому лейкоциты 

становятся менее функционально полноценным. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1108 

2) Состояние иммунного и метаболического гомеостаза организма 

человека при длительной мышечной деятельности / Э. А. Глазков, И. А. 

Иванюра, В. Н. Раздайбедин, Е. Д. Боярчук // Вісник Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Біологічні науки). 

- 2008. - № 20 (159). - С.13 - 17. 

Длительная адаптация спортсменов к физическим нагрузок разной 

интенсивности сопровождается специфическими изменениями в 

структуре метаболизм. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1109 

3) Рівень кислої фосфатази нейтрофілів при моделюванні ДВЗ-синдрому в 

умовах пригнічення гранулоцитопоезу / О. Д. Боярчук // Актуальні 

питання біології та медицини : зб. наук. пр. за матеріалами XІІ 

Міжрегіональної наук. конф., 25 – 26 грудня 2014 р., м. Старобільськ. – 

Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 43-

44. 
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4) Соціалізація особистості в регіональному полікультурному середовищі 

/ О. Р. Алексєєва // Україна в гуманітарних і соціально-економічних 

вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (29-30 квітня 

2016 р., м.Дніпропетровськ). Ч. І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – 

Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 84-86. 
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5) Роль соціокультурного простору освітнього закладу в соціалізації 

підлітків / О.Р. Алексєєва // Вісник Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. 

праць. Вип. 30 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О.І. 

Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. 

Довженка, 2016. – С. 113-122. – (Серія : Педагогічні науки; вип. 30). 

У статті розглянуто проблему соціокультурного простору як 

специфічну просторовочасову цілісність, що є результатом генезису та 

функціонування культури у взаємозв’язку з соціальними параметрами, 

як систему зв’язків та відносин усіх суб’єктів соціалізації. А також 

виокремлено основні характеристики соціокультурного простору 

освітнього закладу з огляду на взаємодію різних соціальних інститутів 

за типом „спільнота – спільнота” як важливої передумови забезпечення 

ефективної соціалізації підлітків. 
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6) Адаптація і процес соціалізації особистості: соціально-педагогічний 

аспект / О. Алексєєва // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і 

освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-

Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 10. ‒ С. 136-138. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1118 

7) Соціально-педагогічний аспект феномену "Традиція" / О. Алесєєва // 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. 

О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць . - 

2016 – № 1 (52), лютий . - С. 130-136. 

У статті здійснено спробу соціально-педагогічного аналізу феномену 

"традиція". Розглянуто дане поняття у філософсько-культурологічному, 

соціологічному, соціально-педагогічному аспектах. Традицію 

представлено з позицій соціогуманітарного підходу як один з видів 

соціокультурної наступності, що орієнтує особистість на збереження 

надбань культури і на їхній розвиток; як спосіб закріплення й 

позабіологічної передачі етнокультурної інформації, усталених 

культурно-побутових особливостей, моральних цінностей; як 

особливий механізм соціальної пам’яті й відтворення соціальних 
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інститутів і норм; як соціально прийняті регулятиви індивідуальної 

діяльності. З'ясовано типологію традиції, її властивості та функції. 
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8) До питання вивчення стану обміну речовин, імунного та метаболічного 

гомеостазу під впливом тривалої м'язової діяльності / Е. О. Глазков, В. 

М. Раздайбедін, О. Д. Боярчук, Г. В. Бабаєва // Наукова молодь : 

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова 

молодь: досягнення та перспективи" . - Луганськ: Знання, 2008. - С. 73-

78. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1124 

9) Алиментарная профилактика нарушений адаптации у студентов 

биологической добавкой спирулина крымская / В.Е. Чехова, Е.Д. 

Боярчук // Наукова молодь : Матеріали IV Міжнародної науково-

практичної конференції "Наукова молодь: досягнення та перспективи" . 

- Луганськ: Знання, 2008. - С. 267-271. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1125 

10) До питання вивчення стану обміну речовин, імунного та 

метаболічного гомеостазу під впливом тривалої м'язової діяльності / Е. 

О. Глазков, В. М. Раздайбедін, О. Д. Боярчук, Г. В. Бабаєва // Наукова 

молодь: Збірник праць молодих учених. Том II. Психолого педагогічні 

науки. Філологічні науки. Природничі та економічні науки Історичні 

науки. — Луганськ: Знання, 2008. — С. 150-152. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1126 

11) Участь нейтрофільних лейкоцитів у розвитку стрес-реакції / О.Д. 

Боярчук, Н.В. Луніна, В.Є. Чехова // Тези II Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сучасні методичні підходи до аналізу стану 

здоров’я» (17-18 березня 2008 р.). - Луганськ: ЧП Натис, 2008. - С. 4-5. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1127 

12) Изменчивость показателей роста у подростков занимающихся 

спортом / H.H. Скрынник, В.А. Самчук, Е.Д. Боярчук, В.И. Шейко // 

Тези II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні 

методичні підходи до аналізу стану здоров’я» (17-18 березня 2008 р.). - 

Луганськ: ЧП Натис, 2008. - С. 83. 
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13) Біохімічні та клінічні маркери поліорганної дисфункції в 

експериментальних дослідженнях (огляд літератури) / О. О. 

Виноградов, О. А. Виноградов, П. К. Бойченко // Actual problems of 

obstetrics, ginekology, clinical immunology and medical genetics. - Ed. 27. - 

Kiev-Lugansk, 2014. - P. 459-470. 

У статті наведено стислий огляд спеціалізованих шкал, що 

використовуються для оцінки ступеня тяжкості поліорганної 

дисфункції. На рідставі розглянутих шкал, вивчення літературних 

джерел і власних спостережень запропоновано комплекс біохімічних і 

клінічних маркерів, які дозволяють простежити процес виникнення і 

розвитку поліорганної дисфункції, а також оцінити ступінь порушення 

функцій окремих органів і систем у процесі експериментального 

дослідження. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1129 

14) Морфофункциональные механизмы адаптации головного мозга 

при развитии острой стадии отека-набухания после черепно-мозговой 

травмы / О.А. Виноградов, А.А. Виноградов, П.К. Бойченко // 

Российская школа по детской неврологии и смежным специальностям в 

рамках Балтийского конгресса по детской неврологии (Санкт-

Петербург, 10-11 июня 2014): сборник тезисов / Под ред. В. И. Гузевой. 

- Санкт-Петербург, 2014. - С. 36-37. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1130 

15) Морфофункциональные характеристики капиллярной 

дисфункции при острой черепно-мозговой травме / А.А. Виноградов, 

О.А. Виноградов // V Юбилейный Балтийский конгресс по детской 

неврологии при поддержке ICNA : Сборник материалов конгресса: / 

Под ред. В. И.  Гузевой. - СПб.: «Человек и его здоровье», 2015. – С. 

76-77. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1131 

16) Некоторые аспекты развития экстракраниальной патологии при 

черепно-мозговой травме / О. А. Виноградов // VI Балтийский конгресс 

по детской неврологии : Сборник тезисов конгресса: / Под ред. В. И. 

Гузевой. - СПб.: «Человек и его здоровье», 2016. – С. 62-63. 
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17) Изменения некоторых показателей гранулоцитопоэза при 

развитии ДВС-синдрома / Е. Д. Боярчук // Наукова молодь: Збірник 

праць молодих учених. Т. 2.: Культура та мистецтво. Природничі науки 

та економічні науки. Історичні та соціальні науки. - Луганськ, 2009. - С. 

54-56. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1133 

15) Зміст системи профілактики асоціального впливу релігійних 

культів на підлітків у соціальнопедагогічному середовищі 

загальноосвітньої школи / В. І. Степаненко // Актуальні проблеми 

соціально-гуманітарних наук : матеріали V всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 28 

серпня 2015 р.) : у 2-х частинах. - Д.: ТОВ "Інновація", 2015. - Ч. 1. - С. 

97-101. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1148 

16) Диагностика основных потребностей подростков, склонных к 

асоциальному влиянию религиозных культов / В. И. Степаненко // 

Сибирский педагогический журнал. - 2014. - № 6. - С. 202-206. 

В статье предоставлен сравнительный анализ данных диагностики 

основных потребностей подростков с низким, средним и высоким 

уровнями склонности к асоциальному влиянию религиозных культов с 

целью использования этих показателей в построении 

профилактической работы социального педагога с данной категорией 

подростков. Основные потребности рассматриваются как составная 

часть адаптационного потенциала подростков относительно их 

стойкости к асоциальному влиянию религиозных культов. Полученные 

статистические данные данные формируют четкое представление о 

значимости тех или иных потребностей и степени их 

удовлетворенности у подростков по каждому уровню склонности 

такого типа и, соответственно, повышают эффективность построения и 

организации профилактической работы с ними. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1152 

18) Форми дезадаптивної поведiнки пiдлiткiв, обумовленої 

асоцiальним впливом релiгiйних культiв / В. І. Степаненко // Актуальні 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1132
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дослідження в соціальній сфері : Матеріали другої міжнародної 

конференції (Одеса, 15 жовтня 2013 року). - Одеса, 2013. - С. 56-58. 

В тезах розглядаються асоцiальнi форми дезадаптивної поведiнки 

пiдлiткiв, обумовленої асоцiальним впливом релiгiйних культiв, 

розумiння яких забезпечує ефективнiсть соцiально-педагогiчної роботи 

з даною категорiєю клiєнтiв. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1153 

19) Категорії підлітків, схильних до потрапляння під асоціальний 

вплив релігійних культів / В. І. Степаненко // Науковий діалог "Схід-

Захід" : матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю (м. Бахчисарай, 12 жовтня 2013 р.) : у 4-х част. . 

Ч. 3. - Д. : Інновація, 2013. - С. 81-84. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1154 

20) Виховання духу толерантності як складова частина профілактики 

асоціального впливу релігійних культів на підлітків / В. І. Степаненко // 

Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : Матеріали V всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 

р.) : у 5 т. - Д.: ТОВ "Інновація", 2015. - Ч. 3. - С. 132-135. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1155 

21) Етапи технологічного процесу системи профілактики 

асоціального впливу релігійних культів на підлітків у соціально-

педагогічгому середовищі / В. І. Степаненко // "Педагогічні та 

психологічні науки : напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі" 

: зб. наук. робіт учасників міжнарожної науково-практичної 

конференції (23-24 травня 2014 р.). - Одеса, 2014. - С. 94-96. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1156 

22) Організаційна структура здійснення профілактики асоціального 

впливу релігійних культів на підлітків в освітньо-виховній сфері / В. І. 

Степаненко // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : Матеріали ІV 

всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 

22 березня 2014 р.) : у 3 ч. - Д.: ТОВ "Інновація", 2014. - Ч. 2. - С. 101-

104. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1157 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1153
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1154
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1155
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1156
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1157


23) Сутність і зміст профілактики асоціального впливу релігійних 

культів на підлітків у соціально-педагогічному середовищі / В. І. 

Степаненко // Вісник Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка (Педагогічні науки). - 2012. - № 16 (251). - С. 123-129. 

В статті розглядаються сутність і зміст профілактики асоціального 

впливу релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному 

середовищі, під яким розуміється загальноосвітня школа, 

обґрунтовується необхідність використання системного підходу в 

організації профілактичної роботи за даним напрямом. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1158 

22) Сім'я як чинник асоціального впливу релігійних культів / В. І. 

Степаненко // Сучасті тенденції психологічного розвитку сім'ї : Зб. 

наук. праць. Ч. 1. - Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2013. - С. 65-72. 

В статті розглядаються основні сімейні ситуації, що сприяють 

потраплянню підлітків під асоціальний вплив релігійних культів, 

вивчення яких забезпечує ефективність профілактичної роботи з даною 

категорією клієнтів. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1159 

24) Изменения лейкоцитарного компонента при формировании ДВС-

синдромв / Е. Д. Боярчук // Вісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Біологічні науки). - 2009. - № 2 

(165). - С. 6-10. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1160 

25) Конструктивно-теоретические исследования движения посевного 

материала в семяпроводе при пневмотранспортировании / А. А. Беседа 

// Науковий вісник Луганського національного аграрного університету 

(Технічні науки). - 2011. - № 29. - С. 106-113. 

Работа посвящена теоретическому обоснованию процесса движения 

зерна с применением пневмомеханической подачи посевного 

материала в подсошниковое пространство, а также представлена 

конструктивно-технологическая схема работы высевающей системы 

для подпочвенно-разбросного посева зерновых культур. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1161 
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26) Использование информационных инновационных технологий в 

профилактике религиозной аддикции у подростков / В. И. Степаненко, 

В. В. Степаненко, С. П. Задорожный, С. Ю. Знагован, Н. Э. Булкина // 

Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в 

условиях модернизации образования : материалы IV Международной 

научно-практич. конференции (21-22 ноября 2013г., Россия, Ростов-на 

Дону). - Ростов-на Дону: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. - С. 249-251. 

В статье раскрываются информационные инновационные технологии, 

которые могут быть использованы в координированной 

профилактической работе специалистов учреждений системы 

образования и здравоохранения по предупреждению религиозного 

аддиктивного поведения подростков: социально-психологический 

тренинг, консалтинг, трансферт. Данные технологии рассматриваются 

как составная часть построения системы профилактики асоциального 

влияния религиозных культов на подростков на основе создания 

междсциплинарной команды специалистов. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1162 

27) Деякі аспекти викладання латинської мови студентам 

спеціальності "Лабораторна діагностика" / О. О. Виноградов, М. О. 

Ропаєва // Професійна освіта. Медицина. Виховання : Матеріали ІІІ 

Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Артемівськ, 24-25 лютого 

2016 р.). - Артемівськ : МАСМУ, АМУ, 2016. - С. 68-69. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1163 

28) Изменения агрегационных свойств лейкоцитов при 

формировании ДВС-синдрома / Е. Д. Боярчук // Актуальні питання 

біології та медицини : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжрегіональної 

наук. конф.(Луганськ, 22-23 травня 2008 року / За ред. С. Я. Харченка, 

О. А. Виноградова. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – С. 27-28. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1164 

29) Статистична обробка результатів медико-біологічних досліджень 

з використанням комп'ютерного програмного забезпечення / О. 

О.Виноградов, О. А. Виноградов, О. Д. Боярчук // Актуальні питання 

біології та медицини : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжрегіональної 

наук. конф.(Луганськ, 22-23 травня 2008 року / За ред. С. Я. Харченка, 

О. А. Виноградова. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – С. 28-29. 
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http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1165 

30) Состояние иммунного и метаболического гомеостаза организма 

человека при длительной мышечной деятельности / Э. А. Глазков, И. А. 

Иванюра, В. Н. Раздайбедин, Е. Д. Боярчук // Актуальні питання 

біології та медицини : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжрегіональної 

наук. конф.(Луганськ, 22-23 травня 2008 року / За ред. С. Я. Харченка, 

О. А. Виноградова. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – С. 31-33. 

Длительная адаптация спортсменов к физическим нагрузок разной 

интенсивности сопровождается специфическими изменениями в 

структуре метаболизм. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1166 

31)  
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Лисичанский коллледж 

Статті 

1) Інтеграція наукової та навчальної роботи як засіб підвищення 

ефективності викладання предметів БЖД та ЦО / Н.В. Сергієнко // 

Матеріали науково-практичної конференції «Шляхи підвищення якості 

викладання нормативних навчальних дисциплін «Безпека 

життєдіяльності» і «Цивільний захист» у вищих навчальних закладах І-

ІV рівнів акредитації Луганської області». – Луганськ, 2011. – С.157–

161. 

У статті розглядається процес формування вмінь і навичок у 

випускників сучасних навчальних закладів освіти через інтеграцію 

наукової і навчальної роботи, їх використання в нових умовах. Також 

висвітлюється проблема застосування інформаційних технологій та 

інтеграція наукової, навчальної та виховної діяльності на заняттях з 

безпеки життєдіяльності та цивільної оборони. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1134 

2) Через языковое чутье − к духовному юродству / О. А. Севастьянова, Л. 

Чугуєнко // Мовна палітра Луганщини: зб. матеріалів Всеукр.наук.-

практ. конф. (27 квітня 2012р., м. Лисичанськ). . – Луганськ : 

Видавництво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С.171-173. 

У статті розкривається питання вивчення лексичних одиниць 

«Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля, принцип 

гніздового родства слів, багатство народної мови у прислів’ях та 

приказках. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1135 

3) Нравственно-эстетические аспекты подготовки будущих учителей 

физической культуры в условиях педагогического колледжа / 

С.И.Ершов // Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні: 

Матеріали Регіональної науково-практичної студентської конференції : 

Збірник статей / Лисичанський пед. коледж Луганського нац. пед. ун-та 

імені Тараса Шевченка ; За заг. ред. Т. Т. Ротерс. — Лисичанськ: 

Знання, 2007. — С. 20-25. 

Значение и функция высшей школы в системе непрерывного 

образования определяется не только формированием системы 

специальных педагогических знаний, умений и навыков, но и в первую 

очередь неповторимой ценностью умения применять эти знания, как 

для личного совершенствования, так и для становления и развития 

личности ребенка. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1134
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1135


http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1136 

4) Інклюзивна освіта в умовах сучасного навчального закладу / С. А. 

Крошка, А.Д.Кононенко // Актуальні проблеми фізичного та 

валеологічного виховання учнівської молоді: теорія і практика: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 

Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені 

Тараса Шевченка». – Лисичанськ : ООО «КИТ-Л», 2013. – С. 62-65. 

Сучасний етап інноваційного розвитку суспільства відзначається 

формуванням нового погляду на освіту й на місце людини в соціумі. 

Освіта набуває характеристик загальності, доступності, рівності. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1137 

5) Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення / С. А. Крошка, Ю. С. 

Кравченко // Формування культури здоров’я дітей різного віку з 

особливими потребами: Матеріали Всеукраїнського 

науковопрактичного семінару (м. Лисичанськ, 20 лютого 2014 р.). - 

Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» - Лисичанськ: 

ООО « КИТ - Л», 2014. - С. 56-57. 

На сучасному етапі в Україні відкрилися нові перспективи змін у 

системі спеціальної освіти, що насамперед пов’язані з 

переосмисленням ставлення до дітей з особливими потребами. 

Інклюзивна освіта визнає, що всі діти різні, а навчальні заклади і 

освітня система повинні підлаштовуватись під індивідуальні потреби 

всіх дітей. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1138 

6) Інтерактивні методи навчання в процесі фізичного виховання / 

С.А.Крошка // Формування професійно-компетентного педагога в 

умовах оновлення змісту навчання: Збірник матеріалів науково-

практичної конференції викладачів вищих педагогічних навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації Східного регіону (13 березня 2008 р ). - 

Красноармійське педучилище: Видавничий центр, 2008 р. - С.196-199. 

Визначено актуальні проблеми використання інтерактивних методів 

навчання підростаючого покоління та їх переваги. Розроблено методи 

роботи для досягнення результатів у організації занять з предметів 

фізкультурного циклу за сучасними інноваційними підходами. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1139 

7) Формування культури здоров'я студентів / С.А.Крошка // Освіта 

Донбасу. – 2009. – № 3-4 (134-135). – С. 81-88. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1136
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1137
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1138
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1139


У статті визначені актуальні проблеми формування культури здоров'я 

та розвитку спорту підростаючого покоління в останні роки на основі 

наукової та методичної літератури. Узагальнено досвід про послідовне 

управління фізичним вихованням студентів Лисичанського 

педагогічного коледжу. Визначено ефективні шляхи й форми роботи 

викладача фізичного виховання з формування культури здоров’я та 

розвитку спорту у позакласній роботі. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1140 

8) Соціально-економічні аспекти культури здоров’я як складової 

загальної культури особистості / С.А.Крошка // Педагогічна освіта: 

стан розвитку, проблеми, перспективи: Матеріали регіональної 

науковопрактичної конференції викладачів вищих педагогічних 

навчальних закладів I—IIрівнів акредитації Східного регіону (м. 

Стаханов 22 березня 2012 p.). - Стаханов: ВП «Стахановський 

навчальний комплекс Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка». - Луганськ: СПД Рєзніков B.C., 2012. - С. 92-93. 

Автор розкриває соціально-економічні аспекти культури здоров’я як 

складової загальної культури особистості. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1141 

9) Реалізація прав на освіту дітей з обмеженими можливостями / 

В.В.Олесеюк // Формування культури здоров’я дітей різного віку з 

особливими потребами: Матеріали Всеукраїнського науково-

практичного семінару (м. Лисичанськ, 20 лютого 2014 р.). - 

Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» - Лисичанськ: 

ООО « КИТ - Л», 2014. - С.73-75. 

Стратегічна мета навчання і виховання осіб з особливими потребами - 

повноцінна інтеграція в суспільство, їхня спроможність нарівні із 

здоровими однолітками нести соціальні навантаження, сприймати 

інтелектуально естетичні цінності суспільства, опановувати 

морально0етичні норми людських взаємин. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1142 

10) Відбір юних спортсменів для занять настільним тенісом / 

В.В.Олесеюк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої 

діяльності населення: матеріали VIII Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю. Львів: ЛДУФК, 2012. – 

C. 123-126. 

Автор розкриває особливості відбору юних спортсменів для занять 

настільним тенісом. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1140
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1141
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1142


http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1143 

11) Безперечний геній планетарного масштабу / Севастянова О. А. // 

Матеріали до Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас 

Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони. 

– К.: ННДІУВІ, 2014. – С. 247 – 251. 

Стаття розкриває постать Т. Шевченка як символ українства, речника 

етнонаціонального буття та духовного консолідатора українського 

народу. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1144 

12) Особливості використання модульно-рейтингового оцінювання 

успішності студентів / В.В.Олесеюк // Валеологічна освіта в 

навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку. 

– Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2010. – Ч. 1. – 

С.65-69. 

Важливою умовою високої результативності роботи студентів, 

розвитку ініціативи та активності є оцінка їхньої діяльності під час 

організації навчального процесу за кредитно-модульною технологією 

навчання. Вона виявляє фізичні, інтелектуальні, вольові можливості 

студентів та ставлення викладача до їх діяльності, успіхів, невдач, 

поведінки. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1145 

13) Рівні можливості для кожного - головний принцип інклюзії / 

В.В.Олесеюк // Актуальні проблеми фізичного та валеологічного 

виховання учнівської молоді; теорія і практика:Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ, 20 

березня 2013 р.). - Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний 

коледж Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка». - Лисичанськ : ООО "КИТ-Л", г.Лисичанск, 2013. - С. 99-

102. 

Стратегічна мета навчання і виховання осіб з особливими потребами - 

повноцінна інтеграція в суспільство, їхня спроможність нарівні із 

здоровими однолітками нести соціальні навантаження, сприймати 

інтелектуально естетичні цінності суспільства, опановувати морально-

етичні норми людських взаємин. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1146 

14) Впливмузикинадуховно-фізичнийрозвитокмолодшийшколярів / 

К. І. Ляшенко, В. В. Ляшенко // 

Актуальніпроблемифізичноговихованнямолоді : теоріяіпрактика : зб. 

матеріалівВідкритоїВсеукр. наук.-практ. конф. заучастюкраїнСНД (6 
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квітня2011 р., м. Лисичанськ) / зазаг. ред. Т. Т. Ротерс. – Луганськ 

:Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» , 2011. – С. 199-205. 

У статті подані основні характеристики впливу музики на духовно-

фізичний розвиток молодший школярів, окреслений процесу впливу 

музики на уроках фізичної культури, спортивних святах, 

фізкультхвилинках, годинах здоров’я для гармонійного розвитку дітей 

молодшого шкільного віку. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1147 

15) Формирование информационной культуры будущих учителей 

физического воспитания как основы профессиональной 

компетентности / С.И.Ершов // Формування професійно-компетентного 

педагога в умовах оновлення змісту навчання: Збірник матеріалів 

науковопрактичної конференції викладачів вищих педагогічних 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Східного регіону (13 березня 

2008 р ). - Красноармійське педучилище: Видавничий центр, 2008 р. - 

С. 193-194. 

Смена парадигмы, внедрение в учебный процесс информационных 

технологий, то, что должно обеспечить нам прогресс и процветание 

вскрыло огромное количество проблем технического, 

психологического и т.д. характера. Но особое внимание привлекает 

проблема отсутствия или недоразвитости основного условия успешной 

работы с хлынувшим потоком информации - информационной 

культуры. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1149 

16) Дослідницькі уміння, як умова подальшого професійного 

зростання майбутніх фахівців рекреаційно-оздоровчої та туристської 

діяльності / С.І.Єршов // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої 

діяльності населення: матеріали VII Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю. Львів: ЛДУФК, 2010. - 

С. 367-370. 

Автор розкрив, що формування дослідницьких вмінь є однією з 

важливіших завдань процесу фахової підготовки спеціалістів з 

рекреаційнооздоровчої та туристської діяльності. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1150 

17) Гуманістичний підхід до інклюзивної освіти в Україні / Єршов 

C.I. // Формування культури здоров’я дітей різного віку з особливими 

потребами: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару 

(м. Лисичанськ, 20 лютого 2014 р.). - Лисичанськ: ВП «Лисичанський 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1147
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педагогічний коледж Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка» - Лисичанськ: ООО « КИТ - Л», 2014. - С. 36-38. 

У статті автор розглядає гуманістичний підхід до інклюзивної освіти в 

Україні. Інклюзивна освіта є одним із виявів гуманізації школи і 

демократизації суспільства в цілому. Інклюзія не може 

впроваджуватись у суспільстві з низькими демократичними нормами, 

оскільки там на дитину з особливими потребами дивляться суто через 

призму медичних означень. Сьогодні в науковому обігу перебувають 

два споріднені поняття - інтеграція та інклюзія. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1151 

18) Технология формирования исследовательских умений у будущих 

учителей физической культуры в процессе их профессиональной 

подготовки / С.И.Ершов // Пошуки і знахідки: матеріали наукової 

конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

(квітень 2015) / [За заг. ред. Т. А. Євтухової]. - Слов’янськ, 2015. - Вип. 

15. – С.72-75. 

В статье рассматривается технология формирования исследовательских 

умений у будущих учителей физической культуры в процессе их 

профессиональной подготовки. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1167 

19) Проблема формирования профессиональной компетентности 

будущих учителей физического воспитания в педагогической теории / 

С.И.Ершов // Актуальні проблеми фізичного та валеологічного 

виховання учнівської молоді; теорія і практика: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ, 20 

березня 2013 р.). - Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний 

коледж Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка». - Лисичанськ : ООО "КИТ-Л", 2013. - С. 40-43. 

Любая профессия ставит специфические требования к специалисту, тем 

более специалисту в области физической культуры и спорта. Поэтому, 

прежде чем формировать личность студента, необходимо создать 

некую «модель специалиста» или определить квалификационные 

характеристики будущего работника, специалиста, профессионала. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1168 

20) Сутністьтазмістформуваннядослідницькихуміньмайбутніхучителі

вфізичноїкультуривпроцесіфаховоїпідготовки / С.І.Єршов // 

Актуальніпроблемифізичноговихованнямолоді: теоріяіпрактика : зб. 

матеріалівВідкритоїВсеукр. наук.-практ. конф. заучастюкраїнСНД (6 
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квітня 2011 р., м. Лисичанськ) / зазаг. ред. Т. Т. Ротерс. - Луганськ : 

Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – С. 140-149. 

В даний час дослідницька діяльність студентів с обов'язковим 

складовим елементом професійної підготовки майбутніх фахівців, 

оскільки основне завдання вищої школи полягає у підготовці студентів 

«до освіти крізь усе життя», в орієнтації їх на самоосвіту, мотивацію до 

поповнення знань. При такому підході ведучою в навчанні студентів 

стає орієнтація на оволодіння логікою дослідницького процесу. 

Включення студентів в дослідну діяльність неможливе без 

сформованих дослідницьких умінь і надає якнайповніші можливості 

для творчого засвоєння знань, дозволяє помітно збільшувати частку 

знань, що отримуються студентами самостійно, підвищує рівень 

наукового мислення, виробляє професійно важливі якості особистості: 

ініціативність, самостійність. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1169 

21) Мультимедійна лекція «Надзвичайні ситуації природного 

характеру» [Електронний ресурс] / Н. В. Сергієнко // Відкритий урок: 

розробки, технології, досвід. – 2015. – №3. – Режим доступу до журн.: 

http://osvita.ua/school/lessons _summary/education/45372/. 

У лекції розглядаються надзвичайні ситуації природного характеру та 

їх можливі наслідки. Також цікавим є інтеграція двох навчальних 

дисциплін: безпеки життєдіяльності та зарубіжної літератури. Дана 

лекція може використовуватися на уроках безпеки життєдіяльності як в 

закладах освіти І-IV рівнях акредитації, так і у загальноосвітніх 

школах. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1170 

22) Використання програми «Intel® Навчання для майбутнього» в 

процесі формування культури здоров’я особистості / С.І.Єршов // 

Проблеми та перспективи розвитку культури здоров’я особистості в 

соціальному контексті : зб, матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. конф. 

„Проблеми та перспективи розвитку культури здоров’я особистості в 

соціальному контексті” (21 -22 квітня 2010 р., м. Стаханов) / за заг. ред. 

В. П. Горащука. - Луганськ : Вид-во ДЗ „ДНУ імені Тараса Шевченка”, 

2010. - С. 56-59. 

У статті розглядається проблема формування культури здоров'я 

особистості в умовах інформатизації освіти з використанням сучасних 

інформаційних технологій за допомогою програми " Інтел Навчання 

для майбутнього" . 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1171 
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23) Гуманістичний підхід до інклюзивної освіти в Україні / 

С.І.Єршов // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної 

педагогічної освіти: Науково-методичний збірник матеріалів Днів 

науки - (Стаханов-Лисичанськ, квітень 2015 р.). - Лисичанськ, 2015. - 

С. 110-114. 

Сьогодні в науковому обігу перебувають два споріднені поняття - 

інтеграція та інклюзія. Відмінність полягає «у визнанні того факту, що 

ми змінюємо суспільство, щоб воно враховувало і пристосовувалося до 

індивідуальних потреб людей з особливими потребами, а не навпаки». 

В ідеальному варіанті інклюзія передбачає повне залучення всіх учнів в 

усі аспекти навчання і шкільного життя. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1172 

24) Розвиток інклюзивного навчання у сфері освіти дітей з 

особливими освітніми потребами в Україні / Д.І.Баранов // Формування 

культури здоров’я дітей різного віку з особливими потребами: 

Матеріали Всеукраїнського науковопрактичного семінару (м. 

Лисичанськ, 20 лютого 2014 р.). - Лисичанськ: ВП «Лисичанський 

педагогічний коледж Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка» - Лисичанськ: ООО « КИТ - Л», 2014. - С. 9-10. 

У статті розкрито розвиток інклюзивного навчання у сфері освіти дітей 

з особливими освітніми потребами в Україні. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1173 
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