
 

Навчально-методичні видання 

1) Навчальний посібник «Статистичні методи контролю якості» для 

студентів спеціальності 073 «Менеджмент», 015 «Професійна освіта 

(економіка)» / Уклад. Є. Є. Завгородня. - Старобільськ: Альма-матер, 

2017. – 74 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1818 

 

Відгуки опонентів 

1) Мазін В. М. Відзив офіційного опонента Мазіна Василя Миколайовича 

на дисертацію Іванчикової Світлани Миколаївни "Формування 

культури здоров’я студентів засобами фітнесу в позааудиторній роботі 

вищого навчального закладу", представлену до спеціалізованої вченої 

ради Д 29.053.01 Державного закладу "Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка" для захисту на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія 

і методика професійної освіти 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1798 

2) Канішевська Л. В. Відзив офіційного опонента доктора педагогічних 

наук, професора Канішевської Любові Вікторівни на дисертацію 

Асланова Галандара Асдан огли «Формування ціннісного ставлення до 

здоров’я у студентів вищих медичних закладів», представленої на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1799 

3) Золотарьова О. В. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Асланова Галандара Асдан огли «Формування ціннісного ставлення до 

здоров’я у студентів вищих медичних закладів», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.07 – теорія і методика виховання 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1800 

4) Зеленов Є. А. Відгук офіційного опонента про дисертацію Черкашина 

Олександра Віталійовича "Формування у молодших школярів знань 

про пожежну безпеку у виховній позакласній роботі", подану на 

здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за 

спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання 
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http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1801 

5) Островерх О. О. Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних 

наук, доцента Островерх Ольги Олександрівни про дисертацію 

Черкашина Олександра Віталійовича "Формування у молодших 

школярів знань про пожежну безпеку у виховній позакласній роботі", 

подану на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1802 

6) Рядинська І. А. Відгук офіційного опонента Рядинської Ірини 

Анатоліївни на дисертацію Буценка Антона Володимировича 

"Становлення та розвиток фізичного виховання молоді на півдні 

України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)", подану на 

здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1803 

7) Харківська А. А. Відгук офіційного опонента доктора педагогічних 

наук, професора Харківської Алли Анатоліївни на дисертацію Іванова 

Євгена Вікторович на тему "Демократизація управління освітніми 

закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)", 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітою 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1804 

8) Мармаза О. І. Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних 

наук, професора Мармази Олександри Іванівни на дисертацію Іванова 

Євгена Вікторовича «Демократизація управління освітніми закладами в 

Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)», представлену до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою 

9) Мармаза О. І. Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних 

наук, професора Мармази Олександри Іванівни на дисертацію Гош 

Вікторії Євгеніївни «Проблема внутрішньошкільного контролю у 

вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ століття», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика 

управління освітою 

10) Панасенко Е. А. Відгук офіційного опонента доктора педагогічних 

наук, доцента, професора кафедри практичної психології Державного 

вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний 

університет” Елліни Анатоліївни Панасенко на дисертаційну роботу 
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Буценка Антона Володимировича “Становлення та розвиток фізичного 

виховання молоді на півдні України (друга половина XIX – початок XX 

століття)”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1807 

11) Сорочан Т. М. Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, 

професора Сорочан Тамари Михайлівни на дисертацію Гош Вікторії 

Євгенівни "Проблеми внутрішкільного контролю у вітчизняній 

педагогіці в другій половині ХХ - початок ХХІ століття", подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.06 - теорія і методика управління 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1811 

 

Дисертації 

1) Шехавцова С. О. Теоретичні і методичні засади формування 

суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки : дис. 

на здобуття наук.ступ. док. пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти / Світлана Олександрівна Шехавцова ; наук. 

керівник С. В. Савченко ; ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2017. - 476 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1876 

2) Іванчикова С. М. Формування культури здоров’я студентів засобами 

фітнесу в позааудиторній роботі вищого навчального закладу: дис. 

на здобуття наук.ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Світлана Миколаївна. Іванчикова ; наук. 

керівник Л. Ц. Ваховський ; ДЗ "Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2017. - 315 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1875 

3) Ясько О. М. Формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет : дис. на здобуття 

наук.ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Олена Миколаївна Ясько ; наук. керівник Н. В. Федічева ; 

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 

– Старобільськ, 2017. - 300 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1874 

4) Євтушенко Ю. О. Формування деонтологічної культури майбутніх 

лікарів у навчально-виховному процесі медичного ВНЗ : дис.на 

здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика 
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професійної освіти / Юлія Олександрівна Євтушенко ; наук. 

керівник С. В. Савченко; ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2017. - 242 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1873 

5) Черкашин О. В. Формування у молодших школярів знань про 

пожежну безпеку у виховній позакласній роботі : дис. на здобуття 

наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Олександр Віталійович Черкашин ; наук. керівник Є. Я. Харченко ; 

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 

– Старобільськ, 2017. - 271 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1872 

6) Іванов Є. В.Демократизація управління освітніми закладами в 

Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття) : дис. на 

здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.06 – тeopiя тa мeтoдикa 

упpaвлiння ocвiтoю / Євген Вікторович Іванов ; наук. керівник Є. М. 

Хриков ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка”. – Старобільськ, 2017. - 215 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1871 

7) Гош В. С. Пpoблeма внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй 

пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaток XXI cтoлiття : дис. на 

здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.06 – тeopiя тa мeтoдикa 

упpaвлiння ocвiтoю / Вiктopiя Євгeнiївнa Гош ; наук. керівник Є. М. 

Хриков ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка”. – Старобільськ, 2017. - 226 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1870 

 

 

 

Патенти 

1) Пат. 108524 Україна, МПК G01N 3/56. Спосіб визначення форми 

поверхні частинок після сухого та водневого зношування системою 

комп'ютерного зору / О. О. Балицький, В. О. Колесніков, М. Р. 

Гаврилюк, О. О. Погорелов, Є. Б. Колеснікова ; власник "Фізико-

механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України". - № 2015 12575 

; заяв. 21.12.2015 ; публік. 25.07.2016, Бюл. № 14. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1863 
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Матеріали конференцій 

1) Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науковопрактичної конференції 

«Україна-Китай: діалог культур» та Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції сходознавства» (26-27 

квітня 2017, 28-29 квітня 2017, м. Полтава-Старобільськ) / за заг. 

ред. І.М.Чепурної ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка». – Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса 

Шевченка”, 2017. – Вип. 1. – 310 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1861 

 

Статті 

 

1) Молчанюк В. А. Теоретичні засади навчально-методичного 

забезпечення дистанційного навчання Електронний ресурс] / В. А. 

Молчанюк // Науковий вісник Донбасу. – 2016. – № 1 ‒ 2. – Режим 

доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2016/N1-2(33-34)/4.PDF. – 

Загол. з екрану 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1808 

2) Забудкова О. Деятельность промышленных синдикатов в 

Российской империи: эволюция взглядов правительства / О. 

Забудкова // Молодой ученый. – 2014. – № 8. – Ч. 7. – С. 706 – 711. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1809 

3) Забудкова О. А. Документи з історії промислових синдикатів 

початку XX ст. у фондах Державного архіву Луганської області / О. 

А. Забудкова // Схід. ‒ 2014. ‒ № 3. – С. 28 – 33. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1810 

4) Степаненко В. І. Особливості громадянсько -патріотичне виховання 

учнів на уроках історії і правознавства / В. І. Степаненко // Вісник 

Луганського національного педагогічного університету імені Тараса 

Шевченка: Педагогічні науки. – 2015. – № 7 (296). - Ч. ІІ. – С. 137 – 

142. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1812 

5) Степаненко В. І. Розвиток наукового мислення у студентів вищого 

навчального закладу / В. І. Степаненко // Вісник Луганського 

національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка: 

Педагогічні науки. – 2016. – № 6 (303). - Ч. 3. – С. 173 – 179. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1813 
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6) Степаненко В. І. Проблеми підготовки соціальних працівників до 

професійної діяльності у галузі охорони здоров’я / В. І. Степаненко 

// Вісник Луганського національного педагогічного університету 

імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. - 2016. – № 6 (303). - Ч. 

3. – С. 173 – 179. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1814 

7) Куцевська О. С. Видавнича справа Луганська (Ворошиловграда): 

діяльність газети “Коммунист” у 20-х рр. ХХ ст. / О. С. Куцевська // 

Держава та регіони : Гуманітарні науки. - 2014. - № 1-2 (36-37). - С. 

115 - 118. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1815 

8) Куцевська О. С. Стан видавництв і друкарень Луганщини 

(Ворошиловградщини) в 1945–1950-х рр. ХХ ст. / О. С. Куцевська // 

Держава та регіони : Гуманітарні науки. - 2015. - № 1 (21). - С. 133 - 

138. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1816 

9) Куцевська О. С. Підготовка майбутніх фахівців видавничої справи 

до роботи над архітектонікою та режисурою дитячих видань / О. С. 

Куцевська // Науковий вiсник Донбасу. - 2015. - №1 (29). - Режим 

доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2015/N1(29)/6.pdf. – Загол. з 

екрану 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1817 

10) Степаненко В. І. Поняття та форми девіантної поведінки на базі 

гіперздібностей у дітей шкільного віку / В. І. Степаненко // Вісник 

Луганського національного педагогічного університету імені Тараса 

Шевченка: Педагогічні науки. - 2017. – № 1 (306). - Ч. 1. – С. 119 - 

128. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1819 

11) Степаненко В. І. Методи соціальнопсихологічної підтримки 

військовослужбовцівучасників АТО / В. І. Степаненко // Підтримка 

та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи : 

тези доповідей Всеукр. наук.практ. конфер. – Хмельницький, 2016. – 

С. 73 – 75. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1820 
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