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Харків : [б. в.], 2016. – 240 с. + дод., CD-R. 

 

 36. Чорноус, Н. А.  Дидактичні умови організації навчального 

співробітництва студентів природничо-математичних спеціальностей 

педагогічних університетів : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук 

: спец. 13.00.09 — теор. навч. / Н. А. Чорноус ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 265 с. + дод., CD-R. 

 

 37. Шарапова, О. В.  Формування вмінь самостійної навчальної 

діяльності в іноземних слухачів підготовчих факультетів вищих 

технічних навчальних закладів : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.09 — теор. навч. / О. В. Шарапова ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 188 с. + CD-R. 
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 38. Шишенко, В. О.  Підготовка майбутніх учителів початкових 

класів до формування позитивної навчальної мотивації молодших 

школярів : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 — 

теор. і метод. проф. осв. / В. О. Шишенко ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 212 с. + дод., CD-R. 

 

Мовознавство 
 

Кандидатські дисертації 

 

 39. Берестова, А. А.  Релігійна прецедентність у мові української 

прози кінця ХХ — початку ХХІ століття : дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / А. А. Берестова ; ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 212 с. + CD-R. 

 

 40. Голтвеницька, М. В.  Складнопідрядні речення з відношенням 

відповідності в сучасній українській літературній мові: структурно-

семантичний та комунікативний аспекти : дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / М. В. Голтвеницька ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 206 с. + CD-R. 

 

 41. Діброва, О. В.  Метафора в поетичному мовленні Бориса 

Олійника : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

— укр. мова / О. В. Діброва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. 

в.], 2016. – 236 с. + CD-R. 

 

 42. Ковалѐва, К. Л.  Диалогическая организация романа Бориса 

Акунина "Алмазная колесница" : дис. на соиск. науч. степени канд. 

филол. наук : спец. 10.02.02 — рус. яз / К. Л. Ковалѐва ; ХНПУ им. Г. С. 

Сковороды. – Харьков : [б. и.], 2016. – 208 с. + CD-R. 

 

 43. Козлов, Е. Д.  Поэтическая морфология идиостиля Б. 

Ахмадулиной и Ю. Мориц : дис. на соиск. науч. степени канд. филол. 

наук : спец. 10.02.02 — рус. яз / Е. Д. Козлов ; ХНПУ им. Г. С. 

Сковороды. – Харьков : [б. и.], 2016. – 228 с. + CD-R. 

 

 44. Купіна, І. О.  Фразеологічна вербалізація семантичного поля 

"граничність" в українській мові : дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / І. О. Купіна ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 199 с. + дод., CD-R. 
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 45. Литвин, О. О.  Лінгвопоетика флорономенів у мові творів Ольги 

Кобилянської та Уляни Кравченко : дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / О. О. Литвин ; ХНПУ ім. Г. 

С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 235 с. + дод., CD-R. 

 

 46. Минина, Н. С.  Актуализация частиц и партикулятивов в русской 

поэзии ХХ—ХХІ веков : дис. на соиск. науч. степени канд. филол. наук 

: спец. 10.02.02 — рус. яз. / Н. С. Минина ; ХНПУ им. Г. С. 

Сковороды. – Харьков : [б. и.], 2016. – 206 с. + CD-R. 

 

 47. Нестеренко, А. К.  Функційно-семантичні та словотвірні вияви 

кількісної ознаки в прикметниках української мови : дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова 

/ А. К. Нестеренко ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б. в.], 2016. – 

217 с. + CD-R. 

 

 48. Панасенко, Г. С.  Мова в політичних технологіях: український 

контекст : дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 

— політ. ін-ти та процеси / Г. С. Панасенко ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 228 с. + дод., CD-R. 

 

 49. Петрова, Т. О.  Фітомеліоративна термінологія сучасної 

української мови та її відображення в термінологічному словнику 

комбінованого типу : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 — укр. мова / Т. О. Петрова ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 

Харків : [б. в.], 2016. – 229 с. + CD-R. 

 

 50. Писаренко, К. В.  Мовний портрет людини в історичній прозі Р. 

Іваничука (на матеріалах романного триптиха "Хресна проща") : дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова 

/ К. В. Писаренко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 

197 с. + CD-R. 

 

 51. Соболь, Л. І.  Явище семантизації графем української 

лінгвокультури та їхня прагматика : дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / Л. І. Соболь ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 261 с. + дод. 
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 52. Ткаченко, О. В.  Об'єктивація поняття "виховання" у фразеології 

української мови : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.02.01 — укр. мова / О. В. Ткаченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2016. – 235 с. + дод., CD-R. 

 

 53. Уколова, О. О.  Стилістико-синтаксична організація малої прози 

Миколи Вінграновського : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук 

: спец. 10.02.01 — укр. мова / О. О. Уколова ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 

Харків : [б. в.], 2016. – 224 с. + CD-R. 

 

 54. Шленьова, М. Г.  Слово в поетичних текстах В. Голобородька у 

контексті творчості поетів Донбасу : дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 — укр. мова / М. Г. Шленьова ; ХНПУ ім. 

Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 174 с. + дод., CD-R. 

 

Літературознавство 
 

Докторські дисертації 

 

 55. Комаров, С. А.  Жанр фельетона в русской литературе ХІХ — 

первой трети ХХ века: теория, история, персоналии, поэтика : дис. на 

соиск. учен. степени д-ра филол. наук : спец. 10.01.02 — рус. л-ра 

/ С. А. Комаров ; ХНПУ им. Г. С. Сковороды. – Харьков : [б. и.], 2016. – 

480 с. + CD-R. 

 

 56. Хинкиладзе, Е. В.  Беллетристика русского зарубежья 1920-х — 

1930-х гг. в контексте традиций повествовательной прозы : дис. на 

соиск. учен. степени д-ра филол. наук : спец. 10.01.02 — рус. л-ра 

/ Е. В. Хинкиладзе ; ХНПУ им. Г. С. Сковороды. – Харьков : [б. и.], 

2016. – 375 с. + CD-R. 

 

Кандидатські дисертації 
 57. Антоненко, Т. О.  Поетика художньої прози Валентина 

Чемериса : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 

— укр. л-ра / Т. О. Антоненко ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка". – Старобільськ : [б. в.], 2016. – 201 с. + CD-R. 

 

 58. Бондарєва, Т. П.  Структура художнього світу Миколи 

Хвильового: інтертекстуальний аспект : дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.01.01 — укр. л-ра / Т. П. Бондарєва ; ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 212 с. + CD-R. 
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 59. Галаган, Я. В.  Лирическое творчество М. Д. Рахлиной: 

репрезентация традиции, интертекст : дис. на соиск. учен. степени 

канд. филол. наук : спец. 10.01.02 — рус. л-ра / Я. В. Галаган ; ХНПУ 

им. Г. С. Сковороды. – Харьков : [б. и.], 2016. – 228 с. + СD-R. 

 

 60. Гулич, Е. А.  Литературное наследие Л. Я. Гуревич : дис. на 

соиск. науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.02 — рус. л-ра 

/ Е. А. Гулич ; ХНПУ им. Г. С. Сковороды. – Харьков : [б. и.], 2016. – 

204, 33 с. + прилож., CD-R. 

 

 61. Коновалова, О. І.  Проза Анатолія Шияна: соцреалістичний 

дискурс : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 

— укр. л-ра / О. І. Коновалова ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка". – Старобільськ : [б. в.], 2016. – 193 с. + CD-R. 

 

 62. Куценко, М. М.  Дзеркально-символічна трансформація 

реальності в художній прозі Миколи Хвильового : дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 — укр. л-ра / М. М. Куценко ; 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 213 с. + CD-R. 

 

 63. Лямпрехт, О. В.  Польськомовна українська проза гуртка Лазаря 

Барановича : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.01.01 — укр. л-ра / О. В. Лямпрехт ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків : [б. в.], 2016. – 249 с. 

 

 64. Переяслов, В. О.  Екстетико-філософська парадигматика 

творчості Василя Мисика : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук 

: спец. 10.01.01 — укр. л-ра / В. О. Переяслов ; ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 203 с. + CD-R. 

 

 65. Чень, Ч.  Рассказы Р. П. Погодина для детей и подростков 

(жанрово-стилевое своеобразие и типология персонажей) : дис. на 

соиск. учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.02 — рус. л-ра 

/ Ч. Чень ; Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова. – Киев : [б. и.], 2016. – 

210 с. + CD-R. 

 

 66. Шевченко, А. Г.  Лирика Э. Багрицкого в контексте 

жизнетворческого проекта поэта : дис. на соиск. учен. степени канд. 

филол. наук : спец. 10.01.02 — рус. л-ра / А. Г. Шевченко ; ХНПУ им. 

Г. С. Сковороды. – Харьков : [б. и.], 2016. – 178 с. + CD-R. 

 



 14 

Філософські науки 
 

Докторські дисертації 

 

 67. Карпець, Л. А.  Освітня реальність інформаційного суспільства: 

соціокультурні репрезентації : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філос. 

наук : спец. 09.00.10 — філос. осв. / Л. А. Карпець ; Харків. держ. акад. 

фіз. культури. – Харків : [б. в.], 2016. – 428 с. 

 

 68. Чорний, О. О.  Конструктивний потенціал національних смислів 

у становленні філософсько-освітньої думки в Україні : дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.10 — філос. осв. 

/ О. О. Чорний ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : 

[б. в.], 2016. – 454 с. + CD-R. 

 

Кандидатські дисертації 
 69. Брацун, І. Л.  Роль освіти як соціальної технології у суспільстві 

знань : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.10 — 

філос. осв. / І. Л. Брацун ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : [б. в.], 

2016. – 184 с. + CD-R. 

 

 70. Готько, Н. В.  Багатоманітність мовних репрезентацій філософії 

освіти у сучасних соціокультурних контекстах : дис. на здоб. наук. 

ступеня канд філос. наук : спец. 09.00.10 — філос. осв. / Н. В. Готько ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2016. – 244 с. + CD-R. 

 

 71. Коломієць, Д. В.  Філософський аналіз соціалізації особистості у 

медіа-освітньому просторі інформаційного суспільства : дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.10 — філос. осв. 

/ Д. В. Коломієць ; Дніпропетров. обл. ін-т післядип. пед. освіти. – 

Дніпро : [б. в.], 2016. – 238 с. + CD-R. 

 

 72. Петренко, Н. В.  Самоактуалізація та самореалізація як виміри 

саморозвитку особистості в освітньому просторі медійно-інформаційного 

суспільства : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.10 

— філос. осв. / Н. В. Петренко ; Дніпропетров. обл. ін-т післядип. пед. 

освіти. – Дніпро : [б. в.], 2016. – 227 с. + CD-R. 
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 73. Середня, В. Г.  Духовність у постнекласичній освіті: 

філософський аспект : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 

09.00.10 — філос. осв. / В. Г. Середня ; Дніпропетров. обл. ін-т післядип. 

пед. освіти. – Дніпро : [б. в.], 2016. – 227 с. + CD-R. 

 

 74. Стецюра, К. О.  Освіта у медіакультурних трансформаціях: 

філософське осмислення : дис. на здоб. наук. ступеня канд філос. наук : 

спец. 09.00.10 — філос. осв. / К. О. Стецюра ; Нац. техн. ун-т України 

"КПІ". – Київ : [б. в.], 2016. – 210 с. + CD-R. 

 

 75. Тимків, І. М.  Історична пам'ять у навчальних та виховних 

практиках політичного виховання (філософсько-освітня рефлексія) : дис. 

на здоб. наук. ступеня канд філос. наук : спец. 09.00.10 — філос. осв. 

/ І. М. Тимків ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. 

в.], 2016. – 210 с. + CD-R. 

 

 76. Філіппова, Т. О.  Місто як соціокультурний простір: 

філософсько-антропологічний аналіз : дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.04 — філос. антропол., філос. культури 

/ Т. О. Філіппова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 198 

с. + СD-R. 

 

Психологія 
 

Кандидатські дисертації 

 

 77. Борисова, А. О.  Трансформація картини світу студентів-

іноземців у процесі міжкультурної адаптації в країні навчання : дис. на 

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

психол. / А. О. Борисова ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2016. – 198 

с. + CD-R. 

 

 78. Бурейко, Н. О.  Особливості розвитку загального та соціального 

інтелекту у студентів-білінгвів : дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.07 — пед. та вік. психол. / Н. О. Бурейко ; ХНПУ ім. Г. 

С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 199 с. + дод., CD-R. 
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 79. Вербова, Ю. В.  Особливості розвитку ціннісно-смислових 

орієнтацій студентів коледжів технічного профілю : дис. на здоб. наук. 

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

/ Ю. В. Вербова ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. 

в.], 2016. – 245 с. + дод. 

 

 80. Верещинська, Я. В.  Естетичне сприйняття як чинник розвитку 

соціально-перцептивної компетентності майбутніх психологів : дис. на 
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