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Передмова 

 

Мета даного покажчика – ознайомити читачів з багатоплановими 

науковими дослідженнями вчених. До складу покажчика увійшли 

автореферати дисертацій, які були отримані науковою бібліотекою ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди у період з грудня 2019 року по грудень 2020 року. 

Бібліографічні описи авторефератів дисертацій згруповані у 

хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку 

розвитку науково-дослідної діяльності вчених, у межах року – в алфавіті 

прізвищ авторів.  

Для покращення інформаційного пошуку надається іменний покажчик. 

Покажчик складається з 12 розділів, до яких увійшло 193 назви 

бібліографічних записів. 

Покажчик відкривається “Передмовою”, в якій охарактеризовано зміст 

покажчика, наведено схему розташування матеріалу та довідковий апарат.  

До покажчика увійшли документи українською та російською мовами. У 

покажчику використана суцільна нумерація бібліографічних записів. 

Бібліографічний опис надано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання», ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТ 7.12–93 

«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 

требования и правила». 

Створений покажчик призначений насамперед для науковців, 

викладачів, аспірантів і студентів, а також для тих користувачів, які 

цікавляться науковими дослідженнями педагогіки, психології, філології, 

філософії тощо. 

Автореферати дисертацій, які включено до покажчика, знаходяться у 

фонді наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

 

2019 

 

1. Буряк-Стефанова, Н. Б.  Феномен релігії у філософії Еріха Фромма: 

соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.03 — соц. філос. та філос. іст. / Н. Б. Буряк-

Стефанова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2019. – 23 с. 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

2008 

 

2. Кузнєцов, М. А.  Емоційна пам'ять у мнемічній системі особистості : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.01 — заг. 

психол., іст. психол. / М. А. Кузнєцов ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б. 

в.], 2008. – 40 с. 

 

2019 

 

3. Галієва, О. М.  Розвиток саморегуляції ситуативної тривожності 

майбутніх психологів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. 

/ О. М. Галієва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 19 с. 

 

4. Кудінова, М. С.  Розвиток стресостійкості в учнів старших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. / М. С. Кудінова ; ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 24 с. 

 

5. Кудрявцев, К. О.  Психологічні особливості образу міста в картині 

світу особистості юнацького віку : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. / К. О. Кудрявцев ; ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. 

 

6. Помазова, О. В.  Психологічні особливості самосвідомості підлітків із 

суб'єктивним переживанням самотності : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. психол. наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. / О. В. Помазова ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. 

 

7. Ярощук, М. В.  Психологічні особливості прояву релігійності 

особистості : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 

19.00.01 — заг. психол., іст. психол. / М. В. Ярощук ; Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Л. Українки. – Луцьк : [б. в.], 2019. – 20 с. 

 



 6 

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ПОЛІТИКА 

 

2012 

 

8. Процевський, В. О.  Закономірності співвідношення приватного та 

публічного правового регулювання трудових відносин : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 — труд. право, право соц. 

забезп. / В. О. Процевський ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. 

Корецького. – Київ : [б. в.], 2012. – 31 с. 

 

2019 

 

9. Воронкова, А. І.  Мода в політичному процесі України: політико-

технологічний вимір : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 — політ. ін-ти та процеси / А. І. Воронкова ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. 

 

10. Горбачов, А. В.  Моделі політичної поведінки громадян в процесі 

функціонування політичного ринку в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 — політ. ін-ти та процеси 

/ А. В. Горбачов ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. 

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

 

1990 

 

11. Евдокимов, В. И.  Научные основы повышения эффективности 

обучения средствами наглядности : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.01 — теор. и ист. пед. / В. И. Евдокимов ; Киев. гос. 

пед. ин-т им. А. М. Горького. – Киев : [б. и.], 1990. – 31 с. 

 

1997 

 

12. Бабин, І. І.  Модульна організація процесу навчання в загальноосвітній 

середній школі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.01 — теор. та іст. пед. / І. І. Бабин ; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 1997. – 16 с. 

2003 

 

13. Штефан, Л. А.  Становлення та розвиток соціальної педагогіки як 

науки в Україні (20—90-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / Л. А. Штефан ; ХДПУ 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2003. – 43 с. 

 



 7 

2006 

 

14. Іванко, А. Б.  Освітня діяльність та педагогічна спадщина І. Г. Ткаченка 

(1919—1994 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / А. Б. Іванко ; Ін-т пед. АПН України. – Київ : 

[б. в.], 2006. – 20 с. 

 

15. Кулікова, Л. Б.  Класична греко-римська міфологія та культура в 

системі шкільної історичної освіти : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / Л. Б. Кулікова ; Ін-т пед. 

АПН України. – Київ : [б. в.], 2006. – 40 с. 

 

16. Рогова, Т. В.  Теоретичні і методичні основи персоналізованого 

підходу в управлінні педагогічним колективом середньої загальноосвітньої 

школи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 — 

заг. пед. та іст. пед. / Т. В. Рогова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. 

в.], 2006. – 43 с. 

 

17. Ягоднікова, В. В.  Формування лідерських якостей старшокласників в 

особистісно орієнтованому виховному процесі загальноосвітньої школи : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 — теор. і 

метод. виховання / В. В. Ягоднікова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – 

Луганськ : [б. в.], 2006. – 20 с. 

 

2007 

 

18. Ткачова, Н. О.  Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних 

загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / Н. О. Ткачова ; Луган. 

нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2007. – 44 с. 

 

2008 

 

19. Биковська, О. В.  Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в 

Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 

— заг. пед. та іст. пед. / О. В. Биковська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. 

Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – 44 с. 

 

20. Приходченко, К. І.  Педагогічні основи формування творчого освітньо-

виховного середовища в загальноосвітніх навчальних закладах гуманітарного 

профілю : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 

— теор. та метод. виховання / К. І. Приходченко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. 

Даля. – Луганськ : [б. в.], 2008. – 48 с. 
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канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти 
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інформації в Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. 

пед. / О. О. Запорожець ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 

20 с. + CD-R. 

 

31. Іванова, О. В.  Організація інклюзивного навчання в країнах Західної 

Європи (кінець ХХ — початок ХХI століття) : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. 

/ О. В. Іванова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. + 

CD-R. 

 

32. Карпова, Л. Г.  Теоретико-методичні засади створення освітньо-

розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. / Л. Г. Карпова ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 40 с. + CD-R. 

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ 

 

1999 

 

33. Фунтікова, О. О.  Педагогічні основи розумового розвитку дітей 

дошкільного віку : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 

13.00.01 — теор. та іст. пед. / О. О. Фунтікова ; Ін-т пед. АПН України. – 

Київ : [б. в.], 1999. – 36 с. 

 

2001 
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34. Мухацька, Б.  Стимулювання пізнавальної активності дітей у дитячому 

садку : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.08 — 

дошк. педагогіка / Б. Мухацька ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 

Київ : [б. в.], 2001. – 41 с. 

 

2012 

 

35. Маковецька, Н. В.  Теоретичні та методичні засади професійного 

розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-

оздоровлювальної діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / Н. В. Маковецька ; 

Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : [б. в.], 2012. – 40 с. 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ НАВЧАННЯ. ПОЛІТЕХНІЧНА ОСВІТА  

 

2005 

 

36. Козяр, М. М.  Теоретичні та методичні засади професійної підготовки 

особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти 

/ М. М. Козяр ; Ін-т пед. і психол. проф. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 

2005. – 41 с. 

 

2010 

 

37. Левочко, М. Т.  Наступність у професійній підготовці майбутніх 

фахівців економічної галузі в системі "коледж — університет" : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. та метод. проф. 

освіти / М. Т. Левочко ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 

40 с. 

 

2012 

 

38. Анісімов, М. В.  Теоретико-методологічні основи прогнозування 

моделей професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і 

метод. проф. освіти / М. В. Анісімов ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. 

Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2012. – 40 с. 

 

39. Сушенцева, Л. Л.  Теоретико-методичні засади формування 

професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-

технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / Л. Л. Сушенцева ; 
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НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. в.], 2012. – 44 

с. 

 

2013 

 

40. Вдовенко, І. С.  Теоретичні і методичні засади формування 

конкурентоспроможності в процесі підготовки висококваліфікованих 

робітників у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. 

освіти / І. С. Вдовенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. – Київ : [б. в.], 2013. – 40 с. 

 

41. Дубініна, О. В.  Формування професійної компетентності майбутніх 

автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти 

/ О. В. Дубініна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. 

Сковороди". – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2013. – 20 с. 

 

42. Жижко, О. А.  Становлення та розвиток професійної освіти 

маргінальних груп населення Мексики і Венесуели : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти 

/ О. А. Жижко ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. 

в.], 2013. – 40 с. 

 

43. Козловська, Л. В.  Формування готовності у майбутніх кухарів до 

професійної діяльності в умовах курортно-оздоровчого комплексу : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. 

проф. освіти / Л. В. Козловська ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. 

Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2013. – 20 с. 

 

44. Погребняк, С. В.  Формування у майбутніх інженерів-педагогів 

готовності до правовиховної роботи у професійно-технічних навчальних 

закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

— теор. і метод. проф. освіти / С. В. Погребняк ; Хмельниц. нац. ун-т. – 

Хмельницький : [б. в.], 2013. – 20 с. 

 

45. Продайко, М. Ю.  Формування культури логічного мислення 

майбутніх техніків-електриків у процесі вивчення дисциплін природничо-

математичного циклу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / М. Ю. Продайко ; Клас. приват. 

ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2013. – 20 с. 

 

2014 
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46. Ковальчук, В. І.  Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної 

майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних 

навчальних закладів у післядипломній освіті : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти 

/ В. І. Ковальчук ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2014. – 40 с. 

 

47. Пазюра, Н. В.  Теорія і практика внутрішньофірмової підготовки 

виробничого персоналу в Японії та Південній Кореї : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти 

/ Н. В. Пазюра ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : [б. 

в.], 2014. – 43 с. 

 

ВИЩА ОСВІТА. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

 

1997 

 

48. Євдокимов, О. В.  Нові педагогічні технології організації навчання 

студентів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.01 — теор. та іст. пед. / О. В. Євдокимов ; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 1997. – 23 с. 

 

49. Лігоцький, А. О.  Система різнорівневої підготовки фахівців в Україні 

(теоретико-методологічний аспект) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.04 — проф. пед. / А. О. Лігоцький ; Ін-т пед. і психол. 

проф. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 1997. – 36 с. 

 

1999 

 

50. Хомич, Л. О.  Система психолого-педагогічної підготовки вчителя 

початкових класів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 

13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / Л. О. Хомич ; Ін-т пед. і психол. 

проф. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 1999. – 38 с. 

 

51. Шиян, Н. І.  Технологія модульно-рейтингового навчання у вищій 

педагогічній школі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.01 — теор. та іст. пед. / Н. І. Шиян ; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 1999. – 18 с. 

 

2003 

 

52. Кузнецова, О. Ю.  Розвиток мовної освіти у середніх і вищих 

навчальних закладах Великої Британії другої половини ХХ ст. : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 — заг. пед. та іст. пед. 

/ О. Ю. Кузнецова ; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2003. – 43 с. 
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2004 

 

53. Федорченко, В. К.  Теоретичні та методичні засади підготовки 

фахівців для сфери туризму : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.04 — теор. та метод. проф. освіти / В. К. Федорченко ; Ін-т 

пед. і психол. проф. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2004. – 43 с. 

 

54. Януш, М.  Система професійної підготовки вчителя і шляхи її 

оптимізації в умовах розвитку сучасної освіти в Польщі : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. 

освіти / М. Януш ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 

2004. – 43 с. 

 

2005 

 

55. Галімов, А. В.  Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 

офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. 

проф. освіти / А. В. Галімов ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – 

Тернопіль : [б. в.], 2005. – 40 с. 

 

56. Литвиненко, С. А.  Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. 

проф. освіти / С. А. Литвиненко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 

Київ : [б. в.], 2005. – 40 с. 

 

57. Сітарська, Б.  Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань 

з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. 

освіти / Б. Сітарська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2005. – 

46 с. 

 

58. Сорочан, Т. М.  Розвиток професіоналізму управлінської діяльності 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної 

педагогічної освіти : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 

спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / Т. М. Сорочан ; Луган. нац. пед. 

ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2005. – 43 с. 

 

2006 

 

59. Волошко, Л. Б.  Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних 

дисциплін : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
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13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / Л. Б. Волошко ; Нац. пед. ун-т ім. М. 

П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2006. – 20 с. 

 

60. Ковальчук, В. Ю.  Модернізація професійної та світоглядно-

методологічної підготовки сучасного вчителя : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти 

/ В. Ю. Ковальчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 

2006. – 35 с. 

 

61. Пащенко, Д. І.  Формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до гуманістичного виховання учнів : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. та метод. проф. освіти 

/ Д. І. Пащенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2006. – 

36 с. 

 

62. Уйсімбаєва, Н. В.  Формування професійної компетентності 

майбутніх економістів в процесі науково-дослідної роботи у вищих 

навчальних закладах І—ІІ рівня акредитації : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. та метод. проф. освіти 

/ Н. В. Уйсімбаєва ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – 

Кіровоград : [б. в.], 2006. – 19 с. 

 

2007 

 

63. Гловин, Н. М.  Формування дослідницьких умінь з дисциплін 

природничо-математичного циклу в студентів агротехнічного інституту в 

процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. освіти / Н. М. Гловин ; Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2007. – 20 с. 

 

64. Донцов, А. В.  Педагогічні основи формування моральної культури 

майбутніх учителів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 

спец. 13.00.07 — теор. та метод. вихов. / А. В. Донцов ; Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2007. – 40 с. 

 

65. Конох, А. П.  Теоретичні та методичні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних 

закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 

— теор. і метод. проф. освіти / А. П. Конох ; Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 42 с. 

 

66. Корець, М. С.  Теорія і практика технічної підготовки вчителів 

трудового навчання : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 

спец. 13.00.04 — теор. та метод. проф. освіти / М. С. Корець ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – 38 с. 
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67. Солдатенко, М. М.  Теоретико-методичні основи розвитку 

самостійної пізнавальної діяльності майбутнього вчителя : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 — теор. і метод. проф. 

освіти / М. М. Солдатенко ; Ін-т пед. і психол. проф. освіти АПН України. – 

Київ : [б. в.], 2007. – 40 с. 

 

68. Хмілярчук, Н. С.  Педагогічні умови організації навчальної практики 

майбутніх менеджерів туристичної сфери : автореф. дис. на здоб. наук. 
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