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майбутніх фахівців дошкільного виховання у педагогічних коледжах
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Ріма Семенівна 
Аронова ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.57
А84

 
 4.  Балагур Л. О.  Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників 
до управління основами підрозділами охорони державного кордону
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.
13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Леся Олександрівна 
Балагур ; Нац. акад. Держ. прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2015. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Б20
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 5.  Батечко Н. Г.  Теоретико-методологічні засади підготовки 
викладачів вищої школи в умовах магістратури [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 
професійної освіти" / Ніна Григорівна Батечко ; Київ. ун-т імені 
Б. Грінченка. – К., 2016. – 40 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580.42п/р
Б28

 
 6.  Бєлікова О. А.  Формування ціннісних переконань майбутніх
педагогів-музикантів у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і
методика професійної освіти" / Олена Аркадіївна Бєлікова ; Кіровогр. 
держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кіровоград, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Б43

 
 7.  Бондаренко Д. В.  Формування адаптивної готовності майбутніх
учителів музики до диригентсько-хорової діяльності [Текст] : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та
методика музичного навчання" / Дмитро Володимирович Бондаренко ; 
Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2015. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Б81

 
 8.  Борисюк Л. О.  Формування професійної компетентності
майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-
біологічних дисциплін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти"
/ Леся Олександрівна Борисюк ; Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. –
Хмельницький, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Б82

 
 9.  Будз І. Ф.  Розвиток освіти обдарованих школярів у Великій
Британії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук :
спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Ірина 
Федорівна Будз ; Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. – Хмельницький, 
2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.04(4Вел)
Б90
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 10.  Вархолик Г. В.  Розвиток екологічної культури майбутніх
економістів у вищих навчальних закладах (кінець ХХ – початок ХХІ 
століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Галина 
Володимирівна Вархолик ; Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. –
Хмельницький, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.583(4Укр)
В18

 
 11.  Волошенко М. О.  Професійна підготовка майбутніх 
соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 
девіантної поведінки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
/ Марина Олександрівна Волошенко ; Нац. ун-т водного госп-ва та 
природокористування. – Рівне, 2016. – 24 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
В68

 
 12.  Воскобойніков С. О.  Педагогічні умови формування 
професійної готовності майбутніх фахівців інформаційної безпеки до
захисту інформації з обмеженим доступом [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика
професійної освіти" / Сергій Олегович Воскобойніков ; Черкас. нац. ун-т 
імені Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
В76

 
 13.  Гаврилюк А. В.  Тенденції розвитку класичних університетів
Німеччини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.
наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Анна 
Віталіївна Гаврилюк ; Київ. ун-т імені Б. Грінченка. – К., 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.584(4Нім)
Г12

 
 14.  Гноєвська О. Ю.  Формування корекційної компетентності
вчителя загальноосвітнього закладу з інклюзивною формою навчання
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Оксана Юріївна Гноєвська ; Нац. пед. 
ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2016. – 17 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.202.237
Г56
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 15.  Гончар М. В.  Розвиток нижчої професійної освіти на півдні
України у ІІ половині ХІХ – початку ХХ століття [Текст] : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна
педагогіка та історія педагогіки" / Михайло Васильович Гончар ; 
Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 19 с.
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.03(4Укр)5
Г65

 
 16.  Гуменюк В. В.  Організаційно-педагогічні умови здобуття 
іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні (середина ХХ –
початок ХХІ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
/ Василь Васильович Гуменюк ; Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. –
Хмельницький, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.583(4Укр)
Г94

 
 17.  Гурська О. В.  Дидактичні умови реалізації інноваційних форм 
навчальної діяльності студентів коледжів у процесі вивчення
суспільствознавчих дисциплін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" / Ольга 
Василівна Гурська ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. –
Тернопіль, 2015. – 19 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.564(4Укр)636.1
Г95

 
 18.  Демент М. О.  Формування готовності майбутнього офіцера
МНС до професійної діяльності в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 
методика професійної освіти" / Максим Олександрович Демент ; Харків. 
нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х., 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Д30
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 19.  Демченко Ю. М.  Формування самоосвітньої компетентності
майбутнього вчителя математики у процесі професійної підготовки
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.
13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Юлія Миколаївна 
Демченко ; Кіровогр. держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кіровоград, 
2015. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Д31

 
 20.  Динько В. А.  Організаційно-педагогічні умови підготовки 
кваліфікованих робітників з ремонту автотранспортної техніки у
професійно-технічних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика
професійної освіти" / Володимир Анатолійович Динько ; ДВНЗ 
"Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди". – Переяслав-
Хмельницький, 2016. – 21 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.560.44
Д46

 
 21.  Дніпровська Т. В.  Формування управлінської компетентності
майбутніх інженерів автомобільного транспорту: комунікативний аспект
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.
13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Тетяна Володимирівна 
Дніпровська ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Д54

 
 22.  Дяченко Н. О.  Формування вмінь розв'язувати педагогічні
задачі у майбутніх викладачів педагогіки на магістерському рівні [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04
"Теорія і методика професійної освіти" / Надія Олексіївна Дяченко ; 
НАПН України, Ін-т вищої освіти. – К., 2015. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580.42п/р
Д99

 



 14

 23.  Жукевич І. П.  Формування готовності до самоосвіти курсантів
вищих навчальних закладів системи МВС України [Текст] : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і
методика професійної освіти" / Ірина Петрівна Жукевич ; ДВНЗ 
"Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди". – Переяслав-
Хмельницький, 2016. – 19 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Ж85

 
 24.  Западинська І. Г.  Професійна підготовка вчителів 
гуманітарних спеціальностей у системі педагогічної освіти України (друга
половина ХІХ- початок ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика
професійної освіти" / Ірина Георгіївна Западинська ; ДВНЗ "Переяслав-
Хмельн. держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 
2016. – 21 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
З-30

 
 25.  Зелений В. М.  Становлення та діяльність товариств "Просвіта"
Катеринославської губернії у 1905-1922 рр. [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. : спец. 07.00.01 "Історія України" 
/ Володимир Миколайович Зелений ; Харків. нац. ун-т імені 
В. Н. Каразіна. – Х., 2005. – 16 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  71.3(4Укр)
З-48

 
 26.  Іваненко Л. В.  Проблеми формування милосердя у дітей
шкільного віку в Україні (друга половина ХХ- початок ХХІ ст.) [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01
"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Людмила Василівна 
Іваненко ; Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми, 
2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.03(4Укр)6
І-18
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 27.  Калагурка Х. І.  Науково-педагогічна спадщина Ф. І. Науменка 
(1901-1991 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.
наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
/ Христина Іванівна Калагурка ; Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. –
Хмельницький, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.03(4Укр)-8
К17

 
 28.  Катревич Л. В.  Професійна підготовка вчителів гуманітарних
дисциплін середніх шкіл в університетах Великої Британії [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04
"Теорія і методика професійної освіти" / Людмила Володимирівна 
Катревич ; Нац. акад. Держ. прикордонної служби України імені Б.
Хмельницького. – Хмельницький, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.584(4Вел)
К29

 
 29.  Кащук М. Г.  Правове виховання старшокласників у виховній
роботі загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття) [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01
"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Мар'яна Григорівна Кащук ; 
Дрогоб. держ. пед. ун-т імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.03(4Укр)6
К31

 
 30.  Кибальна Н. А.  Виховання професійної відповідальності
майбутніх фахівців цивільного захисту [Текст] : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика
виховання" / Неля Анатоліївна Кибальна ; Уман. держ. пед. ун-т імені П. 
Тичини. – Умань, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
К38
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 31.  Коваленко О. М.  Розвиток системи професійно спрямованого 
навчання іноземної мови в університетах Великої Британії [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01
"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Олена Михайлівна 
Коваленко ; Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – 20 
с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.584(4Вел)
К56

 
 32.  Корженко І. О.  Підготовка майбутніх учителів основ здоров'я
до застосування здоров'язбережувальних технологій в основній школі
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи
здоров'я)" / Ірина Олександрівна Корженко ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. 
Каразіна. – Х., 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК 
74.580р3+74.202.459

К66
 

 33.  Короткіх М. А.  Педагогічні умови розвитку педагогічної 
майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04
"Теорія та методика професійної освіти" / Михайло Анатолійович 
Короткіх ; Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – 20 
с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580.42
К68

 
 34.  Курільченко В. В.  Формування інтелектуальної культури учнів
підліткового віку в центрі довузівської освіти класичного університету
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.
13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Валерія Валеріївна 
Курільченко ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Х., 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.200.526
К93

 



 17

 
 35.  Кучук С. Ю.  Формування у старшокласників знань про 
нанотехнології у процесі факультативного навчання біології [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02
"Теорія та методика навчання (біологія)" / Світлана Юріївна Кучук ; 
НАПН України, Ін-т вищої освіти. – К., 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.262.6-26
К95

 
 36.  Латуша Н. В.  Формування професійної мобільності майбутніх
агрономів у вищих аграрних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та 
методика професійної освіти" / Наталія Василівна Латуша ; Хмельниц. 
гуманітарно-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Л27

 
 37.  Легін В. Б.  Формування рефлексивних умінь молодших
школярів у навчальній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" / Вікторія 
Борисівна Легін ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. –
Тернопіль, 2016. – 19 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.202.2+88.835.2
Л38

 
 38.  Лещенко Г. А. Теоретичні і методичні засади формування
професійної надійності фахівців з аварійного обслуговування та безпеки
на авіаційному транспорті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної
освіти" / Геннадій Анатолійович Лещенко ; Класичний приватний ун-т. –
Запоріжжя, 2016. – 40 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Л54
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 39.  Майборода Н. О.  Патріотичне виховання засобами мистецтва
вихованців сільських навчально-виховних комплексів "Дошкільний 
навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад" [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07
"Теорія і методика виховання" / Наталія Олексіївна Майборода ; Уман. 
держ. пед. ун-т імені П. Тичини. – Умань, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.100.505
М14

 
 40.  Марчук М. В.  Розвиток суспільної опіки дітей та молоді на
Буковині (кінець ХІХ- перша третина ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна
педагогіка та історія педагогіки" / Марина Віталіївна Марчук ; Хмельниц. 
гуманітарно-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.03(4Укр)6
М30

 
 41.  Марчук С. С.  Ідеї фізичного виховання школярів у
педагогічній спадщині К. Д. Ушинського [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна
педагогіка та історія педагогіки" / Сергій Степанович Марчук ; 
Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – 24 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.03(4Рос)-8
М30

 
 42.  Машталер А. М.  Розвиток професійної компетентності
офіцерів-прикордонників у системі підвищення кваліфікації засобами
дистанційного навчання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
/ Анатолій Миколайович Машталер ; Нац. акад. Держ. прикордонної 
служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.05
М38
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 43.  Міхеєнко О. І.  Теоретичні і методичні основи професійної
підготовки майбутніх фахівців зі здоров'я людини до застосування 
здоров'язміцнювальних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика
професійної освіти" / Олександр Іванович Міхеєнко ; Тернопільський нац. 
пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 40 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
М69

 
 44.  Мішенюк Р. М.  Розвиток професійної компетентності
майбутніх магістрів управління органами охорони державного кордону у
процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної 
освіти" / Роман Миколайович Мішенюк ; Нац. акад. Держ. прикордонної 
служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2015. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580.42п/р
М71

 
 45.  Нестеренко Т. С.  Підготовка майбутнього вчителя до
формування ключових компетентностей у молодших школярів [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04
"Теорія і методика професійної освіти" / Тамара Сергіївна Нестеренко ; 
Кіровогр. держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кіровоград, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Н56

 
 46.  Новакова Л. В.  Формування здоров'язбережувальної
компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.
13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / Любов Володимирівна 
Новакова ; Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – 20 
с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Н72
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 47.  Новописьменний С. А.  Формування базових компетентностей 
майбутніх учителів з основ здоров'я у процесі вивчення професійно
орієнтованих дисциплін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
/ Сергій Анатолійович Новописьменний ; Кіровогр. держ. пед. ун-т імені 
В. Винниченка. – Кіровоград, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
Н74

 
 48.  Овчаренко Н. А.  Теоретико-методологічні засади професійної 
підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-
педагогічної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
/ Наталія Анатоліївна Овчаренко ; Київ. ун-т імені Б. Грінченка. – К., 
2016. – 38 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580.42п/р
О-35

 
 49.  Олефір О. І.  Корекція лексичної складової мовлення у 
молодших школярів із тяжкими мовленнєвими вадами на уроках читання
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.
13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Ольга Іванівна Олефір ; Нац. пед. ун-т 
імені М. П. Драгоманова. – К., 2016. – 17 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.37
О-53

 
 50.  Олефіренко Н. В.  Теоретичні і методичні засади професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи до проектування
дидактичних електронних ресурсів [Текст] : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика
професійної освіти" / Надія Василівна Олефіренко ; Харків. нац. пед. ун-т 
імені Г. С. Сковороди. – Х., 2015. – 40 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
О-53
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 51.  Олійник М. І.  Теоретико-методичні засади підготовки 
майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 
"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Марія Іванівна Олійник ; 
Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 39 с.
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.584(4)
О-54

 
 52.  Оліяр М. П.  Теоретико-методичні засади формування 
комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів
початкових класів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання (укр. мова)" :
13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Марія Петрівна Оліяр ; 
Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". –
Одеса, 2016. – 44 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
О-54

 
 53.  Олло В. П.  Формування професійної компетентності слухачів
навчальних закладів системи професійно-технічної освіти держаної 
пенітенціарної служби [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" 
/ Василь Петрович Олло ; Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. –
Хмельницький, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.560.22
О-54

 
 54.  Осипова Т. Ю.  Теоретико-методичні засади підготовки 
майбутніх учителів до педагогічного наставництва [Текст] : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і
методика професійної освіти" / Тетяна Юріївна Осипова ; Держ. заклад 
"Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 44 
с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
О-74
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 55.  Павленко М. А.  Формування громадянської позиції майбутніх
вчителів у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика
виховання" / Марина Анатоліївна Павленко ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. 
Каразіна. – Х., 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
П12

 
 56.  Перцов О. В.  Розвиток військової освіти на Єлисаветградщині
(друга половина ХІХ – початку ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна
педагогіка та історія педагогіки" / Олександр Володимирович Перцов ; 
Кіровогр. держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кіровоград, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.03(4Укр)5
П27

 
 57.  Писарчук О. Т.  Підготовка майбутнього вчителя початкової
школи до організації освітньо-розвивального середовища [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04
"Теорія і методика професійної освіти" / Оксана Тарасівна Писарчук ; 
Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 20 с.
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
П34

 
 58.  Полтавець Ю. С.  Лексико-семантичні вияви мовної атракції в 
українській публіцистиці початку ХХІ століття [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська
мова" / Юлія Сергіївна Полтавець ; Нац. пед. ун-т імені М. П. 
Драгоманова. – К., 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  76.120.4
П52

 
 59.  Полторак Л. Ю.  Професійна підготовка майбутніх соціальних
працівників до використання методів арт-терапії [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика
професійної освіти" / Любов Юріївна Полторак ; Кіровогр. держ. пед. ун-т 
імені В. Винниченка. – Кіровоград, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
П52
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 60.  Пономарьова Г. Ф.  Система виховної роботи у вищих 
педагогічних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
/ Галина Федорівна Пономарьова ; Східноукр. нац. ун-т імені В. Даля. –
К., 2016. – 40 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580.03
П56

 
 61.  Прибора Р. І.  Створення нової моделі університету в
Німеччині у ХІХ столітті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
/ Роман Іванович Прибора ; Кіровогр. держ. пед. ун-т імені 
В. Винниченка. – Кіровоград, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.583(4)
П75

 
 62.  Притула О. Л.  Підготовка майбутніх фахівців фізичної
культури і спорту до використання національних засобів фізичного
виховання у професійній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика
професійної освіти" / Олександр Леонтійович Притула ; Хмельниц. 
гуманітарно-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.580р3
П77

 
 63.  Процько Є. С.  Професійна підготовка вчителів англійської
мови в Бельгії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.
наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Євгенія 
Сергіївна Процько ; Кіровогр. держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. –
Кіровоград, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.584(4Бел)
П84

 
 64.  Пушинська А. А.  Навчальний діалог у системі вітчизняної
початкової освіти другої половини ХХ – початку ХХІ століття [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01
"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Анастасія Анатоліївна 
Пушинська ; Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. – Хмельницький, 2016. –
20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.03(4Укр)6
П91
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 65.  Ринденко Н. М.  Тенденції комунікативної підготовки
курсантів навчальних закладів прикордонної варти Республіки Польща
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.
13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Наталія Миколаївна 
Ринденко ; Нац. акад. Держ. прикордонної служби України імені Б.
Хмельницького. – Хмельницький, 2016. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.584(4Пол)
Р51

 
 66.  Роговенко М. М.  Розвиток творчих здібностей учнів 10-11 
класів у процесі навчання історії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання
історії" / Марія Михайлівна Роговенко ; Нац. пед. ун-т імені 
М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.266.3-0
Р59

 
 67.  Родіков В. Г.  Розвиток професійної компетентності саперів у
процесі підвищення кваліфікації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної
освіти" / Володимир Геннадійович Родіков ; Нац. акад. Держ. 
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький, 
2015. – 20 с. 
ЧЗ№1:   
 

ББК  74.05
Р60

 
 68.  Савка І. В.  Професійна спрямованість підготовки майбутніх
фахівців міжнародного права у процесі вивчення гуманітарних дисциплін 
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.
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