ЛНУ імені Т. Шевченка
Статті
1) Неироиммуноэндокринная регуляция электролитических показателей гомеостаза
/ М. А. Ропаева, В. И. Шейко // ХІ Міжнародна науково-практична конференція
"Актуальні проблеми сучасної біології та здоров`я людини" : зб. наук. праць. : Вип.
11 / Під. ред. С. В. Гетманцева. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2011.
- С. 230 - 233.
Изменения функционального состояния системного иммунитета и неспецифической
противоинфекционной защиты организма могут взять на показатели гомеостаза, в
том числе и электролитов.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/858
2)

Некоторые показатели гомеостаза при употреблении назоферона на фоне

физических нагрузок / М. А. Рапаева // ІХ Міжнародна науково-практична
конференція "Адаптивні можливості дітей та молоді" (Матеріали конференції.
Одеса, 13 - 15 вересня 2012 року. Ч. 2.) - Одеса, 2012. - С. 275 - 279.
Физические нагрузки сопровождаются дисфункцией системного иммунитета,
которая характеризуется изменениями некоторые показателей крови. Также
наблюдается изменения обмена макро- и микроэлементов, показателей электролитов
крови. Употребление назоферона спортсменами носит иммунореабилитационный
характер.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/859
3) Вплив вживання назоферону на деякі показники гомеостазу при фізичних
навантаженнях / М. О. Ропаєва // Науквий часопис національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Серія 20 (Біологія). - 2013. - Вип. 5. - С. 107 111.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/860

4) Тодось Осьмачка : розділ посібника / О. Лапко // Історія української літератури
ХХ ст.: Навчальний посібник. Ч.ІІ / Т.С. Пінчук, Р.І. Пащук, В.Т. Гасанова, Н.Є.
Левицька, Т.А. Новікова, Г.А. Максименко, О.А. Лапко, Н.М. Сизоненко, Т.О.
Кулініч, Л.Ю. Тарарива, О.М. Цалапова, О.Т. Шестель, І.П. Гречаник, О.М.
Плужник, К.О. Оселедько, А.М. Ткалич ; за ред. Т.С. Пінчук. – Луганськ. : Глобус,
2012. – С. 152 – 178.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/861
5) Теоретичні аспекти індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх
учителів / І. П. Шама // Вісник Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка: Педагогічні науки. – 2010. - №22(209). – С.347 - 354.
У статті аналізуються різноманітні підходи до рішення проблеми індивідуального
стилю професійної діяльності як важливої складової професіоналізму майбутнього
вчителя. Розглянуто генезис поняття "стиль".
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/862
6) Аналіз психолого-педагогічних підходів до проблеми індивідуального стилю
професійної діяльності майбутніх учителів / І. П. Шама // Вісник Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – 2011. №21(231). – Ч. ІІ. – С.162 - 171.
У статті проведено аналіз психолого-педагогічної літератури з метою визначення
підходів до рішення проблеми індивідуального стилю професійної діяльності
майбутнього вчителя.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/863
7) Фактори ефективного застосування кейс-технології у процесі фахової підготовки
майбутніх учителів / І. П. Шама // Вісник Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2012. - №15(250). – Ч. І. – С.170 - 179.

У статті проведено порівняльний аналіз традиційних та інноваційних технологій
навчання, який виявив відмінності: при застосуванні інноваційних технологій
навчання студент стає активним учасником освітнього процесу, відносини з
викладачем будуються на діалогічній основі. Поліпшення якості навчального
процесу можливе в результаті гармонійного поєднання обох типів дидактичних
технологій. Визначено фактори ефективного застосування кейс-технології у процесі
фахової підготовки майбутніх учителів.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/864
8) Використання кейс-технології у процесі професійної підготовки майбутніх
учителів / І. П. Шама // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і
навчальному процесі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції
(17-19 листопада 2010р.). – Луганськ, 2010. – С.167 - 172.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/865
9) Теоретико-методологічні основи кейс-технології навчання / І. П. Шама //
Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі: матеріали
VІ
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90-річчю

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (16-18 листопада
2011р.). – Луганськ, 2011. – С.185 - 188.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/866
10) Использование электронных кейсов в профессиональной подготовке будущих
учителей / И. П. Шама // Сборник работ второй международной конференции
преподавателей, молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Облачные и
инновационные технологии в сервисе и образовании» (8 апреля 2016 г.). – Казань,
2016. –С.95 - 98.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/867
11) Шама // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (16-17

січня 2016р.): Зб. наук. праць. – Вип. 10. - Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 272 274.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/868
12) Христианские мотивы в художественном мире А.Н. Вертинского / А. А.
Плотникова // Культура. Духовность. Общество: сборник материалов VIII
Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. –
Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – С. 91 – 97.
В статье автор исследует христианские мотивы в творчестве А. Н. Вертинского.
Особое внимание уделяется их истокам и формам проявления в художественном
мире поэта. Опираясь на воспоминания творца и его произведения, автор проводит
линию аргументации. В результате проведенной работы был сделан вывод о роли
христианских мотивов в художественном мире А. Н. Вертинского.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/869
13) Міфологема лисиці у творчості Пу Сунліна та Віктора Пелевіна / А. А.
Плотникова, Л. В. Климчук // Наукові записки Національного університету
"Острозька академія". Серія "Філологічна": збірник наукових праць / Укл.: І.В.
Ковальчук, Л.М. Коцюк. – Острог: Видавництво Національного унівситету
"Острозька академія", 2015. – Вип. 59. – с. 156-158.
У статті автори розглядають репрезентацію міфологеми лисиці, що є характерною
для творчості середньовічного китайського письменника Пу Сунліна у творчості В.
Пелевіна . У статті досліджуються літературні традиції китайського розповідача, які
і знайшли своє відображення у творчості сучасного російського письменника. У ході
роботи автори розглядають традиційну китайську міфологему лисиці, представлену
в сучасному російському романі. Автори роблять висновок щодо значення
китайських літературних традицій у творчості В. Пелевіна.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/870

14) Система образов в пьесе Гао Синцзяна «Автобусная остановка» / А. А.
Плотникова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:
Філологія. Збірник наукових праць. – 2015. – № 18 . – Том 1. – С.66 – 69.
В статье охарактеризована система образов в пьесе с литературоведческой точки
зрения, выделены основные архетипы, сделан вывод о репрезентации китайского
общества с помощью основных персонажей произведения.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/871
15) Цвет в лирике Ли Бо / А. Плотникова // Актуальные научные исследования в
современном мире: материалы VІІ Междунар. научн.-практ. инт.-конф., 24-25
ноября 2015 г., Переяслав-Хмельницкий. - Переяслав-Хмельницкий, 2015. - Вып. 7. Ч. 4 – С. 56 – 58.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/872
16) К вопросу об исследовании творчества А.Н. Вертинского / А. А. Плотникова //
Приволжский научный вестник. Научно-практический журнал. – Ижевск: ИП
Самохвалов Антон Витальевич, 2015. – № 11 (51). – С. 90 – 95.
В статье представлен обзор основных исследований творчества А. Н. Вертинского.
Были выделены наиболее изученные аспекты его художественного мира. Автор
делает вывод о дальнейших перспективах исследования поэзии Вертинского.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/873
17) Творчість О. М. Вертинського після повернення в Радянську Росію / А. А.
Плотникова // Наукові записки Тернопільского національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство: / За ред.. д. ф. н.
М. П. Ткачука – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 447 – 452.
Розгляд періоду життя поета з повернення в Радянську Росію в процесі аналізу його
творчості є важливим етапом його дослідження. Це обумовлює актуальність статті.
Автор розглядає вплив історичних реалій на творчість поета періоду 1943-1957 рр. У

цій статті автор спирається на роботи дослідників, а так само на поетичну творчість
художника. Досліджується тематична своєрідність, характерну для заявленого
періоду творчості поета. Спираючись на спогади поета, літературознавець
проводить лінію аргументації. Автор робить висновок про характерні особливості
творчості О. М. Вертинського 1943-1957 рр. в умовах ізоляції Радянській Росії.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/874
18) К вопросу о синтетичности «ариеток» А. Н. Вертинского / А. А. Плотникова //
Дев’ятнадцяті Міжнародні читання молодих вчених пам'яті Л.Я. Лівшиця. – Харків :
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. – 2014. –
С. 96.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/875
19) Иммунологические и некоторые биохимические показатели крови спортсменов
при употреблении назоферона / М. А. Рапаева // Оралдын fылым жаршысы
(Биологические науки. Экология) - 2014. - № 25 (104). - С. 5 - 9.
Использование иммуностимулятора назоферона (в течении 7 дней) сопровождалось
увеличением количества лимфоцитов за счет увеличения количества Т-лимфоцитов
(CD3+); позитивные изменения отмечены также в субпопуляционном составе ЦИК;
наблюдалось повышение концентрации Мg2+.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/876
20) Біохімічні та імунологічні показники крові спортсменів при вживанні
назоферону / М. О. Рапаєва // Вісник проблем біології медицини. - 2014. - Вип. 3. - Т.
3. (112). - С. 288 - 292.
Дана робота є фрагментом кафедральної наукової теми "Механізми адаптації
організму до впливу ендогенних та екзогенних факторів середовища", № державної
реєстрації 0198U0026641.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/877

21) Некоторые показатели гомеостаза у спортсменов при употреблении назоферона /
М. А. Ропаева // ХХІІІ Международная научно-практическая конференция по
проблемам физического воспитания учащихся "Человек, здоровье, физическая
культура и спорт в изменяющимся мире" (Материалы конференции) / Министерство
образования Московской области ГАОУ ВПО "Московский государственный
областной социально-гуманитарный институт" . - Коломна: МГОСГИ, 2013. - С. 371
- 374.
Использование иммуностимулятора назоферона (в течении 7 дней) сопровождалось
увеличением количества лимфоцитов за счет увеличения количества Т-лимфоцитов
(CD3+); позитивные изменения отмечены также в субпопуляционном составе ЦИК;
наблюдалось повышение концентрации Мg2+.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/883
22) Електролітичні константи гомеостазу та імунна система / В. І. Шейко, М. О.
Ропаєва, О. І. Гужва // "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"
VМіжн. наук. конф. - К., 2010. - С. 235.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/884
23) Вплив назоферону на показники гомеостазу успортсменів / M. O. Ponaeea, B. I.
Шейко // Фізіологічний журнал. - 2014. - № 3. - Т. 30. - С. 172 - 173.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/885
24) Правила проведения дыхания с сопротивлением / А. Ф. Очкалов // Олімпійський
спорт, фізична культура, здоров’я нації в сучасних умовах : матеріали міжн. наук.практ. конф. – Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 201205.
В статье исследуется проблема дыхания, которая неразрывно связана со многими
процессами и функциями нашего организма – с состоянием нервной системы, с
функцией органов кровообращения, с обменом веществ, то есть с состоянием всего
организма. Описаны научные обоснования важной роли повышения концентрации

углекислого газа во вдыхаемом воздухе, которое оказывает тренирующее и
стимулирующее влияние на дыхательную систему. При достаточном содержании
углекислого газа улучшаются внутриклеточные обменные процессы.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/886
25) Причины ухудшения подвижности суставов / А. Ф. Очкалов // Олімпійський
спорт, фізична культура, здоров’я нації в сучасних умовах : матеріали міжн. наук.практ. конф. – Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 205 208.
В

статье

рассматриваются

вопросы

строения

суставов,

каковы

их

приспособительные возможности, причины нарушений функции суставов, а также
предлагаются упражнения, которые нормализуют деятельность и состояние
суставов.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/887
26) О литературных традициях в творчестве А. Н. Вертинского / А. А. Плотникова //
IX International Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism Tradition and
Contemporary Literature (The symposium will pay tribute to the 100th anniversary year of
the death of Akaki Tsereteli) – Tbilisy: TSU Shota Rustaveli Institute of Georgian
Literature, 2015. – Tom 2. – С. 29 – 41.
Автор рассматривает работу А. Н. Вертинского, который характеризуется
творческим поиском творчества в развитии его поэтического мира во все периоды
его работы. Автор рассматривает литературные традиции, которые отражены в
работе поющего поэта. В ходе работы автор исследует традиции театра дель
искусства, фольклора и христианских мотивов, а также влияние классиков русских
поэтов-символистов Серебряного века. Особое внимание уделяется проблеме
"маленького человека" и "место поэта", который нашел своего рода отражение в
работах А.Н. Вертинский. Автор приходит к выводу, что роль литературных
традиций в творчестве поэта и его новаторства и оригинальности его поэтического
мира.

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/889
27) К вопросу о фольклорных элементах в творчестве А. Н. Вертинского / А. А.
Плотникова // LINGUA MOBILIS. Научный журнал. – Челябинск: ФГБОУ ВПО
«Челябинский государственный университет», 2015. – №2 (53). – С. 20 – 26.
Выделение фольклорных элементов в процессе анализа творчества поэта является
немаловажным этапом его исследования. Автор рассматривает фольклорные
элементы, присущие творчеству А. Н. Вертинского и исследует сценическую маску
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Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні
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У статті розкриваються загальні підходи до організації національно-патріотичного
виховання майбутніх вчителів. Виділено, що в основу системи національнопатріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності,
розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на
українських народних традиціях, кращих надбаннях національної га світової
педагогіки й психології. Виділяються загальні принципи та методи здійснення
національно-патріотичного виховання майбутніх вчителів. Підкреслюється, що
майбутні вчителі повинні знати, які певні особливості національно-патріотичного
виховання має кожний віковий етап. Наводиться приклад підходу О.Вишневського
щодо вікових етапів здійснення процесу національно-патріотичного виховання.
Представлено загальну систему організації навчально-вихованого процесу в коледжі
для виконання завдань національно-патріотичного виховання майбутніх вчителів.
Вказується тематика напрямів та форм роботи, які повинні застосовувати майбутні
вчителі в практиці роботи з дітьми різного віку.
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– С. 26 – 28.
У статті окреслено сучасна система спеціальної освіти як компетентнісний підхід
стратегічного розвитку. Компетентнісна освіта за своєю сутністю зорієнтована на
практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що
зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на
розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/897

