Матеріали конференцій
1) Образне слово Луганщини : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. імені
Віктора Ужченка (29 квітня 2016 р., м. Старобільськ) / за заг. ред. проф.
А. В. Нікітіної ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка”. – Вип. 15. – Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”,
2016. – 367 с.
До збірника ввійшли матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної
конференції імені Віктора Ужченка „Образне слово Луганщини”. Аналіз
мовних засобів здійснюється в семантичному й культурологічному аспектах
та з погляду їх вивчення в освітніх закладах І – ІV ступенів акредитації. Для
науковців, учителів, студентів, учнів МАН, учнів шкіл усіх типів,
абітурієнтів, широкого кола читачів.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/748
2) Карлова Н. М. Програма ХV Всеукраїнської науково-практичної
конференції імені Віктора Ужченка „Образне слово Луганщини” (29 квітня
2016 року, м. Старобільськ) / Укладач Н. М. Карлова ; ДЗ „Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ , 2016. –
19 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/749
Навчальні видання
1) Виноградов О. О. Десмургія : навчальний посібник / О. О. Виноградов,
М. О. Ропаєва, О. І. Гужва, А. В. Радченко ; ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені
Тараса Шевченка», 2015. – 80 с.
Навчальний посібник присвячено теоретичним і практичним основам
десмургії – науки про техніку правильного застосування пов’язок. У
посібнику представлено загальні відомості про пов’язки, історію розвитку
десмургії, а також алгоритми накладання бинтових, косинкових,
пращоподібних і шинних пов’язок.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/753
Автореферати (від 19.05.2016):
1) Кашинська О. Є. Підготовка фахівців готельного господарства в
Російській Федерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук :

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. Є. Кашинська ; ДЗ
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. –
Старобільськ, 2016. ‒ 27 с.
Дисертаційну роботу присвячено проблемам підготовки фахівців готельного
господарства в Російській Федерації. Здійснено аналіз стану розробки
досліджуваної проблеми підготовки фахівців готельного господарства.
Визначено особливості професійно-кваліфікаційної структури персоналу
готельного господарства та її взаємозв’язок із системою підготовки фахівців
цієї галузі. Проаналізовано досвід підготовки фахівців готельного
господарства в розвинених країнах світу та визначено тенденції цього
розвитку. Здійснено аналіз системи підготовки фахівців готельного
господарства в Російській Федерації. Визначено особливості підготовки
фахівців готельного господарства в Україні та сформульовано рекомендації
щодо використання досвіду Російської Федерації у вітчизняній практиці
готельної освіти.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/745
2) Мазін В. М. Теоретико-методичні засади організації виховного процесу у
ДЮСШ : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук : 13.00.07 –
теорія і методика виховання / В. М. Мазін ; ДЗ „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2016. ‒ 43 с.
Дисертацію присвячено теоретичним і методичним засадам організації
виховного процесу в ДЮСШ. Схарактеризовано організацію виховного
процесу в ДЮСШ як об’єкт наукового вивчення. Проаналізовано
розробленість проблеми організації виховного процесу в ДЮСШ. Висвітлено
стан організації виховного процесу в спортивних школах країни.
Аргументовано процесуально- методологічну схему дослідження проблеми
організації виховного процесу в ДЮСШ. Визначено методологічні засади й
теоретичну базу авторської концепції. На засадах реалізації структурного й
системного підходу обґрунтовано авторську концепцію організації виховного
процесу в ДЮСШ, а також модель, що репрезентує її зміст. Доведено, що
провідною умовою ефективності виховного процесу в ДЮСШ є створення
відповідної методичної системи його організації. Експериментально
перевірено ефективність і доцільність практичного впровадження концепції,
моделі та методичної системи організації виховного процесу в ДЮСШ.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/746
3) Золотарьова О. В. Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі
виховної роботи вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. на
здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання /

О. В. Золотарьова ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка”. – Старобільск, 2016. ‒ 27 с.
У дисертації представлено науково-методичне обґрунтування проблеми
формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи
вищого технічного навчального закладу. Визначено ступінь дослідження
проблеми формування ціннісних орієнтацій у філософській, психологічній та
педагогічній літературі; виявлено сутність, структуру й особливості
формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи
вищого технічного навчального закладу; визначено критерії, показники та
рівні сформованості ціннісних орієнтацій студентів. Теоретично
обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування
ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного
навчального закладу. Здійснено аналіз ефективності впровадження
визначених педагогічних умов за чотирма критеріями – мoтивaцiйним,
когнітивним, діяльнісним, рефлексивним.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/747
Статті:
1) Особливості транспозиції сюжету драми “Украдене щастя” І. Франка в її
телевізійній версії / О. А. Лапко // Мова і культура (Науковий журнал). – К. :
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. IV (166). – С. 234–239.
У статті подається аналіз драми І. Франка “Украдене щастя” та телесеріалу
режисера А. Дончика, створеного за мотивами цієї п’єси. Авторка робить
спробу виявити й описати трансформацію сюжету літературного твору, яка
характеризує його втілення у форматі іншого виду мистецтва.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/737
2) Драматургія Михайла Старицького в кінематографічній інтерпретації (на
матеріалі фільму Р. Синька “Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці”) /
О. Лапко // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук.
пр. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2015. – С. 402–411.
Стаття присвячена проблемі взаємодії різних видів мистецтва,
міжмистецького перекладу, зокрема кінематографічного прочитання
літературного твору. Матеріалом дослідження обрано один із зразків
екранної інтерпретації української літературної класики. У статті
пропонується спроба компаративного аналізу драми “Ой не ходи, Грицю, та
й на вечорниці” М. Старицького та її екранізації, створеної режисером Р.
Синьком, вивчається специфіка інтерсеміотичної адаптації п'єси в її екранній
версії, розглядаються окремі аспекти трансформації художнього змісту

літературного твору, яка характеризує його втілення у форматі
кіномистецтва. Авторка виявляє особливості художнього конфлікту драми
М. Старицького, досліджуючи її у зіставленні з твором В. Александрова “Не
ходи, Грицю, на вечорниці”, який є джерелом фабули. У статті вивчаються
психологічний та соціальний аспекти художнього конфлікту п'єси “Ой не
ходи, Грицю, та й на вечорниці”, з'ясовуються особливості його структури та
окреслюється функція персонажа-медіатора. Авторка зосереджує увагу на
смислових нюансах, що відрізняють кінострічку Р. Синька “Ой не ходи,
Грицю, та й на вечорниці” від її літературної основи, описує структурні
зміни, яких зазнає сюжет і персоносфера драми в її кіноверсії. Трансформація
художнього змісту п'єси М. Старицького в однойменній екранізації режисера
Р. Синька не є суттєвим переосмисленням твору-першоджерела й
відхиленням від інтенції письменника, вона увиразнює драму людських
взаємин поза її соціальним або етнокультурним контекстом.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/738
3) Влияние агрометеорологических условий на возделывание зерно-травяных
культур в условиях Донбасса / А. А. Беседа // Актуальные вопросы
современных сельскохозяйственных наук / Сборник научных трудов по
итогам международной научно-практической конференции. ‒ № 2. ‒
Екатеринбург, 2015. ‒ С. 5‒7.
Рассмотрен вопрос влияние агрометеорологических условий на
возделывание зерно-травяных культур в условиях Донбасса, а также влияние
перехода от традиционной обработки с применением плуга на прямой посев.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/739
4) Исследование сопротивления при обтекании посевного материала потоком
в семятукопроводе / А. А. Беседа // Нові матеріали і перспективні технології,
охорона праці і професійна освіта : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернетконф. з міжнар. участю (м. Луганськ, 4 квіт. 2014 р.). – Луганськ : Вид-во ДЗ
«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 34‒37.
Основная цель статьи ‒ исследовать сопротивления при обтекании посевного
материала потоком в семятукопроводе посевных машин.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/740
5) Виховання фізичних якостей як складова частина процесу формування
здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г. Солдатенко //
Культура здоров’я, фізичне виховання, реабілітація в сучасних умовах :
бірник матеріалів XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28‒29

листопада 2013 p., м. Луганськ). ‒ Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса
Шевченка”, 2013. ‒ С. 249‒253.
У статті основну увагу приділено аналізу особливостей виховання фізичних
якостей учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Найвищою метою
виховання виступає всебічний гармонійний розвиток особистості. Концепція
такого підходу базується на спортивному фізичному вихованні учнів
сучасної школи.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/741
6) Сучасний стан проблеми забезпечення рухової діяльності організму
старшокласників / В. Г. Солдатенко // Наукове студентське товариство :
Матеріали VII Всеукраїнської наук.-практичн. конференції «Перший крок у
науку». ‒ Т. 3. ‒ Луганськ, 2012. ‒ С. 189‒192.
Підняте питання сучасного стану проблеми забезпечення рухової діяльності
організму старшокласників та оцінка стану здоров’я школярів старших
класів.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/742
7) Особенности обучения техническим и простейшим тактическим приемам
игры футболистов в группах спортивного совершенствования ВУЗа /
В. Г. Солдатенко // Фізичне виховання та здоров’я студентів : Матеріали
регіональної науково-практичної конференції (2‒3 квітня 2013 року,
м. Луганськ). ‒ Ч. 2. ‒ Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. ‒
С. 107‒112.
В статье отображены теоретические аспекты особенностей обучения
техническим и простейшим тактическим приемам игры студентов
физического воспитания в группах спортивного совершенствования.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/743
8) Особенности обучения и развития физических качеств в процессе
подготовки футболистов в группах спортивного совершенствования /
В. Г. Солдатенко // Наукове студентське товариство : Матеріали VII
Всеукраїнської наук.-практичн. конференції «Перший крок у науку». ‒ Т. 3. ‒
Луганськ, 2012. ‒ С. 185‒188.
Рассмортена проблема особенности обучения и развития физических качеств
в
процессе
подготовки
футболистов
в
группах
спортивного

совершенствования, а так же поиск новых нетрадиционных методов и
средств
тренировки,
основанных
на
использовании
различных
тренировочных приспособлений.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/744
9) Вікові особливості фізичного розвитку учнів юнацького віку /
В. Г. Солдатенко // Культура здоров’я, фізичне виховання, реабілітація в
сучасних умовах : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конференції
(24‒25 листопада 2011 р., м. Луганськ). ‒ Луганськ : ДЗ „ДНУ імені Тараса
Шевченка", 2011. ‒ С. 156‒159.
У статті відображено теоретичні аспекти віконт особливостей фізичного
розвитку, будови та функцій органі по старшокласників загальноосвітніх
навчальних закладів.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/750
10) Драма в декораціях повсякдення (на матеріалі п'єси Івана Франка
“Украдене щастя” та її екранізацій) / О. А. Лапко // Актуальні проблеми
слов'янської філології. Серiя : Лiнгвiстика i лiтературознавство : мiжвуз. зб.
наук. ст. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXVІ. – Ч. 4. – С. 246–254.
У статті подається компаративний аналіз драми І. Франка “Украдене щастя” і
художніх фільмів І. Шмарука й Г. Юри та Ю.Ткаченка, створених за цією
п'єсою. Авторка робить спробу виявити й описати окремі аспекти
трансформації художнього змісту літературного твору, яка характеризує його
втілення у форматі кіномистецтва. Предметом дослідження є художні
елементи літературного твору та його кіноверсій, що зображують
повсякденний побут.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/759
11) Соціальне страхування України в кризових умовах розвитку /
Н. А. Телічко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : Матеріали ІХ
всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів (м. Київ, 22 травня 2014 р.) : ‒
К., ФОП «Корзун Д.Ю.», 2014. ‒ С. 301‒303.
Розглянуто питання соціального страхування України та пенсійні реформи в
кризових умовах розвитку.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/779
12) Міжнародний досвід організації системи соціального страхування /
Н. А. Телічко //Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних

умовах : Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених
(м. Бердянськ, 6‒7 лютого 2013 р). – Донецьк : Видавництво «Світ книги»,
2013. ‒ С. 98‒100.
Розглянуто термін «соціальні» внески та міжнародний досвід організації
системи соціального страхування.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/780
13) Наукові погляди Г. Костюка щодо навчання та виховання молодших
школярів / Н. Л. Отрощенко // Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні
проблеми особистісно орієнтованої освіти : всеукр. наук.-метод. інтернетконференція (18‒29 квітня 2016 року, м. Кіровоград) ‒ Режим доступу :
http://konferenciya2015.jimdo.com
У статті наголошено, що період молодшого шкільного віку є ключовим в
оволодінні дитиною навчальною діяльністю та формуванні мотивів навчання.
Висвітлено наукові погляди Г. Костюка щодо навчання і виховання
молодших школярів: вступ дитини до школи як різку зміну її життя і
діяльності, формування ставлення учнів до школи і вчителя, характерні
особливості навчальної діяльності та мотиви навчальної діяльності.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/781
14) К вопросу о синтетичности "Ариеток" А. Н. Вертинского /
А. А. Плотникова // Наукові записки Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. ‒ Х.,
2014. ‒ Вип. 2 (78). ‒ Ч. 1. ‒ С. 82‒90.
В данной статье автор исследует феномен синтетичности "ариеток"
А. Н. Вертинского, особое внимание уделяя определению характерных
особенностей жанра его поэтических произведений, как образца
синтетического искусства.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/782
15) Researches of production of the spatially reinforced carbon-carbon
composition / О. Chesnokov // Commission of motorization and energetics in
agriculture. ‒ Vol. 12. ‒ №3. ‒ Lublin – Lugansk, 2012. ‒ P. 8 – 14.
The results of the research in the field of scientific basis creation for technological
manufacture preparation of reinforced carbon- carbon compositions (CCC) are
given. The concept of CCC production with rectilinear location of reinforced fibers
is presented. The results of theoretical and experimental investigations explaining
the functions of technological production preparation are analyzed. They are: to

provide the adaptability to manufacture, to work out the technological processes
(TP), to create the control system and the system of TP operation, to design and to
make the facilities of technological equipment. The results of TP testing and
equipping which confirm that they are successful ones are given.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/795
16) Автоматизация сборки стержневой армирующей структуры 4D для
углерод-углеродных композиционных материалов / А.В. Чесноков // Наукові
вісті Далівського університету. – 2012. – №8. – Режим доступа :
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nvdu/2012_8/z2chesukm.htm
Наведено аналіз двох способів складання стержньових просторових
армуючих структур (ПАС) для вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів
теплозахисного призначення. Виявлено особливості складання ПАС 4D щодо
ПАС 3D і 4D-л, які отримали промислове застосування. Визначено умови
взаємодії стержнів при складанні і силові параметри їхньої взаємодії.
Запропоновано конструкцію установки складання ПАС 4D для розглянутих
способів і технологічні параметри складання. Визначено вплив кроку
розташування стержнів на зміну об'ємній частці волокна в ПАС для основних
схем армування.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/796
17) Концепция оптимизации конструкций из композиционных материалов с
учетом экономической эффективности / А. В. Гайдачук, А. В. Чесноков //
Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2012. – № 9 (96). – С. 93‒98.
Приводится обзор исследований в области создания конструкций из
композиционных материалов и поиска рациональных конструкторскотехнологических решений. На основании анализа рынка армирующих
материалов по соотношению стоимость ‒ характеристики выявлены
основные направления их применения. Исследование подходов к
оптимизации конструкций из композиционных материалов выявило
необходимость введения коэффициентов экономической эффективности
конструкции. Для применения оптимизации с учетом экономической
эффективности обоснована необходимость определения показателей
массового совершенства и ценовой эффективности для различных видов
изделий.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/797
18) Модульный принцип формирования оснащения для изготовления
пространственных армирующих каркасов для изделий ракетно-космической
техники / А. В. Чесноков // Вопросы проектирования и производства

конструкций летательных аппаратов : сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та
им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 4 (72). – Х., 2012. – С. 133–140.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/798
19)
Прогрессивные
технологи
производства
пространственной
формообразующей оснастки для конструкций из композитов / А. В. Чесноков
// Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2013. – № 1 (98). – С. 5–8.
Статья посвящена внедрению прогрессивных технологий для снижения
длительности производства пространственной формообразующей оснастки
для конструкций летательных аппаратов из композитов. Определено
значение решенной задачи и проведен анализ последних исследований и
публикаций. Определен комплекс методик для проектирования
пространственной
формообразующей
оснастки
с
применением
прогрессивных технологий разогрева изделия при формовании. Описан опыт
разработки управляющих программ в среде SprutCAM для обработки
пространственной формообразующей поверхности на оборудовании с ЧПУ.
Описано взаимодействие программ для сокращения длительности
производства формообразующей оснастки. Предложены методы контроля
соответствия полученной поверхности ее модели и оценки остаточного
ресурса.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/799
20) Факторы эффективности применения оборудования с ЧПУ /
А. В. Чесноков
//
Открытые
информационные
и
компьютерные
интегрированные технологии. – 2013. – Вып. 58. – С. 21–26.
В статье проанализировано состояние машиностроительной отрасли в
современных условиях, выявлена необходимость пересмотра подходов при
выборе оборудования. Проанализированы основные изменения в
характеристиках,
стоимости,
обслуживании
и
технологических
возможностях оборудования с ЧПУ. Сформулированы основные факторы
для предварительного отбора деталей для обработки на оборудовании с ЧПУ
в зависимости от типа производства. Описан опыт применения программы
SprutCAM для определения оперативного времени обработки и уточненного
анализа эффективности применения оборудования с ЧПУ выбранной
кинематической схемы.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/800
21) Розвиток інноваційної творчості у майбутніх вчителів трудового
навчання / О. В. Чесноков, В. В. Бурдун, О. В. Мовсесян // Електронне

наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу». ‒ 2014. ‒ № 32 (27). ‒
Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN27/8.pdf
Стаття присвячена розгляду напрямків підготовки майбутніх вчителів
трудового навчання до здійснення інноваційної творчої діяльності. В ній
розглянуті проблеми пов’язані з підготовкою вчителів трудового навчання до
інноваційної діяльності, мета та завдання освітньої галузі «Технології».
Наголошується про необхідність знайомства учнів з сучасними технологіями
виробництва і про те, що існує величезний розрив між технологіями, що
вивчаються в школі і технологіями сучасного виробництва. Надаються
рекомендації щодо повідомлення теоретичних відомостей про розвиток
сучасних технологій виробництва, сучасні матеріали, верстати і інструменти
учням за допомогою інформаційних технологій. Також в статті
розглядаються сучасні технології виробництва, які розвивають мислення,
творчі навички та дозволяють реалізувати свої проекти із застосуванням
новітніх технологій. До них належать технології створення просторових
моделей на комп’ютері, виготовлення пристроїв та обладнання з програмним
керуванням, відтворення за його допомогою, а так само 3D-принтерів
результатів проектування. Результати комп’ютерної графічної творчості
можуть бути відтворені на поверхні за допомогою лазерних, плазмових та
інших пристроїв. Наголошується про те, що важливим аспектом творчого
інноваційного розвитку є не тільки використання сучасного обладнання, але і
його проектування і виготовлення; якість навчання і інтерес до предмету
істотно збільшуються при наочній демонстрації описуваного обладнання,
інструментів,
взаємного
переміщення
вузлів
верстата,
процесів
формоутворення. Для реалізації цієї мети підібрано комплекс
взаємодоповнюючого програмного забезпечення для створення тривимірних
моделей, розробки управляючих програм та управління роботою обладнання.
В статті описаний спроектований широкоуніверсальний верстат портального
типу з чотирма керованими координатами.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/801
Тези:
1) Проблемы пенсионной реформы в Украине/ Ю. А. Махортов,
Н. А. Телічко // Стратегія соціально-економічного розвитку України :
Збірник наукових праць. ‒ Ч. 2. ‒ К. : Київський національний університет
культури і мистецтв, 2015. ‒ С. 191‒204.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/783
2) Особливості функціонування фінансового механізму соціального
страхування України / Н. А. Телічко // Сучасні тенденції економічного та
соціального розвитку : держава, регіон, підприємство : Матеріали всеукр.

наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Луганськ, 19 лютого
2014 р.). ‒ Луганськ: «Русь», 2014. ‒ С. 153‒154.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/784
3) Проблеми управління інвестуванням пенсійних накопичень в Україні /
Н. А. Телічко // Економіка та управління: сучасний стан і перспективи
розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченій 85-річчю Одеської державної академії будівництва та
архітектури (м. Одеса, 26-27 листопада 2015 р.) / Гол. ред. І. А. Педько; відп.
за вип. І. А. Ажаман. – Одеса : ОДАБА, 2016. ‒ С.92‒96.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/785
4) Агротуризм як напрям забезпечення соціальним захистом сільского
населення / Ю. О. Махортов, Н. А. Телічко // Актуальні проблеми та
перспективи розвитку туризму в Україні : теорія і практика : Матеріали
міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 квітня 2013 р.). – К., 2013. ‒
С. 13‒15.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/786
Лисичанський коледж
1) Використання інформаційних технологій на уроках світової літератури /
І. Ю. Сергєєва, І. В. Дорошенко // Інформаційні технології в наукових
дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VIII Міжнародної науковопрактичної конференції (12-14 листопада 2013 р.) / ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ
ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 131–134.
Використання інформаційних технологій на уроках світової літератури.
Особливості сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій
організації навчання ‒ традиційної та інноваційної.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/787
2) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках
англійської мови в початкових класах / І. Ю. Сергєєва, О. О. Кечик //
Питання педагогіки,психології та методики початкового навчання : наукова
дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
(02‒04 грудня 2014 року м. Суми). – Суми : Сум. ДПУ імені А. С. Макаренка,
2014. – С. 112‒117.

Інформатизація освіти ‒ один з основних напрямів процесу інформатизації,
продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм
прогресу є індивідуальний розвиток особистості.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/788
3) Сучасні електронні посібники як засіб підвищення якості викладання
загальнотехнічних дисциплін у ВНЗ І‒ІІ рівнів акредитації / П. Є. Демченко //
Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі :
матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю Луган. нац. ун-ту ім.
Тараса Шевченка (16-18 листоп. 2011 р.). – Луганськ, 2011. – С. 60–63.
У статті розкрито особливості практичного використання можливостей
електронних посібників на заняттях з теорії і методики трудового навчання в
умовах інноваційного освітнього простору ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації як
засіб підвищення мотивації до набуття та продукування нових знань
відповідно до запитів покоління електронного світу орієнтованих на
формування навичок ХХІ століття.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/789
4) Створення та використання електронних посібників при викладанні
загальнотехнічних дисциплін у ВНЗ І‒ІІ рівнів акредитації / П. Є. Демченко //
Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі :
матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (14‒16 листоп. 2012 р.) / Держ.
закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ
ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 51–53.
У статті сформульовані основні вимоги до створення електронних
посібників, розкрито структуру посібника «Теорія і методика трудового
навчання» та проаналізовано демонстрацію його практичного використання
можливостей як мотиваційного чинника в процесі підготовки майбутніх
вчителів трудового навчання.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/790
5) Компетентнісний підхід до створення моделі фахівця / П. Є. Демченко //
Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції 23 березня
2011 року : українською та російською мовами : У двох частинах. – Ч. 1. –
Донецьк : КВНЗ «Донецький педагогічний коледж», 2011. – С. 184–187.
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/123456789/791
6) Характеристика просторової диференціації побутової лексики
південнослобожанських говірок / І. Ю. Сергєєва // Мовна палітра
Луганщини : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної
конференції (27 квітня 2012 р., м. Лисичанськ ) / За заг. ред.
О. М. Горошкіної. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»,
2012. – С. 29‒31
Характеристика
просторової
диференціації
побутової
лексики
південнослобожанських говірок. Як ареальне продовження вивчення
Слобожанщини нами були обстежені її південні говірки, одним із результатів
чого став „Атлас побутової лексики південнослобожанських говірок".
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/792
7) Концептуальні засади інноваційного розвитку вищих навчальних закладів /
І. Ю. Сергєєва, Є. Г. Нікітіна // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні :
європейський вектор : Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції. Ялта (20‒21 березня 2014 року). – Ч.1. – Ялта : РВНЗ КГУ,
2014.– С. 189‒193.
Розробка концепції інноваційного розвитку вищих навчальних закладів
України.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/793
8) Интеграция культурологического и поэтического аспектов в изучении
поэтического концепта на уроках литературы / И. Ю. Сергеева,
О. А. Севастьянова // Інтеграція наукової і навчальної роботи : проблеми,
досвід, інновації : Матеріали міжвузівської регіональної науково-практичної
конференції викладачів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації Східного регіону України (м. Лисичанськ, 19 березня 2013 р.). –
Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка» ; ТОВ «Лисичанська
друкарня», 2013 – С. 148‒149.
Интеграция культурологического и поэтического аспектов в изучении
поэтического концепта на уроках литературы.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/794
9) Значення веб-сайтів навчального закладу задля формування єдиного
інформаційного освітнього простору / О. О. Буряк, Т. Г. Саприкіна //

Тенденції розвитку вищої освіти в Україні : європейський вектор : Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (20-21 березня 2014 р.). –
Ч. 1. – Ялта : РВНЗ КГУ, 2014. – С. 48‒52.
У статті підкреслено питання важливості формування інформаційного
освітнього простору навчального закладу як умови ефективного надання
освітніх послуг. Розкрито роль інформаційної компетентності викладача у
інноваційному навчальному середовищі для орієнтуванні у сьогоденному
різноманітті інформаційних джерел. Розглянуто значення веб-ресурсів у
формуванні інформаційного освітнього простору закладу освіти.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/802
10) Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку творчого
потенціалу / О. М. Вдович // Інформаційні технології в наукових
дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VII Міжнародної науковопрактичної конференції (12-14 листопада 2012 р.) / ДЗ «Луганський
національний університет ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ
ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 36‒41.
У статті розглянуто можливості розвитку творчого потенціалу студентів
педагогічного профілю засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/803
11) Деякі аспекти основ сучасного національно-патріотичного виховання /
Т. В. Гарбузюк, І. А. Мурсамітова // Вісник Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2015. – № 7 (296),
жовтень. ‒ Ч. 1. ‒ С. 142–147.
Стаття присвячена проблемі формування національно-патріотичного
виховання сучасної молоді. У названій роботі теоретично обґрунтовано
сутність поняття патріотичне та національне виховання, проаналізовано
вплив козацької педагогіки, героїко-патріотичного виховання молоді на
формування у них високої шляхетності, політичної культури, сили волі і сили
духу. У статті розкрито значущість української народної творчості щодо
формування громадянських якостей особистості, патріотичних настроїв.
Висвітлюються шляхи найефективніших засобів прилучення молоді до
громадянських цінностей. нових підходів до виховання, модернізації
традиційних методичних механізмів і сміливого впровадження в практику
нетрадиційних методів навчання.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/804

