
Навчально-методичні видання 

1) Козуб Ю. Г. Деталі машин : Підручник / Ю, Г. Козуб. – Старобільськ : 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. – 294 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2439 

2) Козуб Ю. Г. Теоретична механіка.: навч. посіб. з варіантами завдань до 

розрахунково-графічної роботи для студ. спец. «Професійна освіта» 

усіх форм навчання / Ю. Г. Козуб; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені 

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

Шевченка», 2018. – 274 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2440 

3) Шехавцова С. О. Соціокультурні технології викладання іноземних мов: 

навч.-метод. посіб. для магістрантів закладів вищої освіти / С. О. 

Шехавцова ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – 

Старобільськ-Полтава : ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», 2018. – 117 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2441 

4) Переяславська С.О. Java програмування : метод. рек. до лаб. робіт для 

студ. спец. 123 – „Комп’ютерна інженерія” / С. О. Переяславська, В. М. 

Жукова, О.О. Смагіна ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка”. – Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2018. – 

119 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2442 

5) Верховод Л. І. Соціологія культури та міжкультурна комунікація : 

навч.-метод. посіб. для студ. ден. та заочн. форми навч. спец. 

«Соціологія» / Л. І. Верховод ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені 

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

Шевченка», 2018. – 263 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2443 

 

Відгуки опонентів 

1) Відзив офіційного опонента Кучерявого О.Г., доктора 

педагогічних наук, професора на дисертацію Кравчишиної Олени 

Олександрівни «Формування готовності майбутніх вихователів 

до використання засобів медіаосвіти у навчально-виховному 

процесі дошкільних навчальних закладів», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 
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13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (011 – освітні, 

педагогічні науки) 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2422 

2) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, 

професора Штифуряк Віри Євгенівни про дисертаційну роботу 

Білик Олени Миколаївни "Теорія та методика соціалізації 

іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого 

навчального закладу", подану на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 - соціальна 

педагогіка 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2423 

3) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, 

доцента Топольник Яни Володимирівни на дисертацію 

Кравчишиної Олени Олександрівни «Формування готовності 

майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти у 

навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів» 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика 

професійної освіти 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2424 

4) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, 

професора Рассказової Ольги Ігорівни про дисертаційну роботу 

Білик Олени Миколаївни "Теорія та методика соціалізації 

іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого 

навчального закладу", подану на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 - соціальна 

педагогіка 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2425 

5) Відзив офіційного опонента Кучерявого О. Г. на дисертацію 

Батьо Марії Зиновіївни "Підготовка майбутнього вихователя до 

організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного 

віку" подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти (011 – освітні/педагогіка) 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2426 

6) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, 

професора Омельченко Світлани Олександрівни про 

дисертаційну роботу Білик Олени Миколаївни "Теорія та 

методика соціалізації іноземних студентів в освітньо-
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культурному середовищі вищого навчального закладу", подану 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.05 - соціальна педагогіка 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2427 

7) Відзив офіційного опонента Макаренка С. І. на дисертацію Батьо 

Марії Зиновіївни "Підготовка майбутнього вихователя до 

організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного 

віку " поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти (011 – освітні/педагогіка) 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2428 

8) Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, доцента 

Бабича Вячеслава Івановича на дисертаційне дослідження 

Мірошниченко Ольги Миколаївни "Виховання 

здоров’язбережувальної поведінки молодших школярів засобами 

українських народних традицій", поданого на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 - 

теорія та методика виховання 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2433 

9) Відгук офіційного опонента на дисертацію Мірошниченко Ольги 

Миколаївни "Виховання здоров’язбережувальної поведінки 

молодших школярів засобами українських народних традицій", 

поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.07 - теорія та методика виховання 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2434 

10) Відгук офіційного опонента на дисертацію Махновського 

Сергія Семеновича "Формування лідерської позиції студентів в 

освітньому середовищі класичного університету" подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.07 - теорія та методика виховання 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2436 

11) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук 

Золотарьової Олени В'ячеславівни на дисертацію Горбенко 

Олени Володимирівни "Виховання ціннісних орієнтацій 

студентської молоді засобами східних єдиноборств", подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.07 - теорія та методика виховання 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2437 
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12) Відгук офіційного опонента на дисертацію Махновського 

Сергія Сергійовича " Формування лідерської позиції студентів в 

освітньому середовищі класичного університету", подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.07 - теорія і методика виховання (01 - 

Освіта/Педагогіка) 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2438 

13) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, 

професора Ткачової Наталії Володимирівни на дисертацію 

Горбенко Олени Володимирівни "Виховання ціннісних 

орієнтацій студентської молоді засобами східних єдиноборств", 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.07 - теорія та методика виховання 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2435 

 

Патенти 

1) Пат. 78506 Україна, МПК А22С 11/00. Спосіб одержання 

фаршу м'ясного з молочним білком / Г. В.Дейниченко, Д. П. 

Крамаренко, О. І. Дуб ; власник ДЗ "Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка". - № 201209361 ; заяв. 

31.07.2012 ; публік. 25.03.2013, Бюл. № 6. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2432 

2) Пат. 115156 Україна, МПК А22С 7/00. Спосіб одержання 

млинцевого фаршу з молочним білком для формування 

раціону військовослужбовців / Д. П. Крамаренко, Н. І. 

Гіренко, Л. Ф. Товма, В. В. Дуб ; власник ДЗ "Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка", 

Харківський державний університет харчування та торгівлі. - 

№ 201608955 ; заяв. 22.08.2016 ; публік. 10.04.2017, Бюл. № 7. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2430 

 

Дисертації 

1) орбенко О. В. Виховання ціннісних орієнтацій студентської 

молоді засобами східних єдиноборств : дис. на здобуття 

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

виховання / Олена Володимирівна Горбенко ; наук. кер. 

Олена Іванівна Федоренко ; ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», Харківська державна 

академія фізичної культури. – Харків, 2018. - 279 с. 
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http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2461 

2) Махновський С. С. Формування лідерської позиції 

студентів в освітньому середовищі класичного 

університету : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Сергій Сергійович 

Махновький ; наук. кер. Наталія Олександрівна Ткачова ; 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка». – Харків, 2018. - 251 с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2462 

3) Мірошниченко О. М. Виховання здоров’я збережувальної 

поведінки молодших школярів засобами українських 

народних традицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. 

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

Ольга Миколаївна Мірошниченко ; наук. кер. Юрій 

Дмитрович Бойчук ; ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». – Харків, 2018. - 313 

с. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2463 

 

 

Статті 

1) Гавриляк В. В. Практика вирішення організаційних завдань кафедри 

як показник рівня її організаційної культури / В. В. Гавриляк // 

Вісник Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. - 2017. - № 2 (34). - С. 85-92 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2386 

2) Гавриляк В. В. Визначення сутності поняття «організаційна 

культура кафедри вищого навчального закладу» / В. В. Гавриляк // 

Вісник Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка : Педагогічні науки. — 2017. — № 1 (306). — Ч. 2. — С. 

36 - 43. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2387 

3) Гавриляк В. В. Критерії оцінювання рівня розвитку організаційної 

культури кафедри вищого навчального закладу / В. В. Гавриляк // 

Наукові записки Бердянського державного педагогічного 

університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. — Вип. 1. — 

Бердянськ : БДПУ, 2017. — С. 240 - 244. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2388 
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4) Мельник І. Г. Щодо типології сільських поселень (на прикладі 

Білокуракінського району Луганської області) / І. Г. Мельник, А. М. 

Токаренко // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та 

пошук шляхів вирішення : матеріали VII Міжнародної науково-

практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017 р. / [За 

загальною редакцією І. Пилипенка, Д. Мальчикової] – Херсон 

:Видавничийдім «Гельветика», 2017. – С. 155 - 158. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2389 

5) Шехавцова С. О. Критерії та показники формування суб’єктності 

студентів допрофесійно-педагогічної діяльності в університеті / С. 

О. Шехавцова // Вісник Житомирського державного університету 

:Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 4 (76). - С. 104 - 108. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2390 

6) Шехавцова С. О. Технологія портфоліо як показник самоосвітньої 

діяльності суб’єктів педагогічного процесу / С. О. Шехавцова // 

Вісник Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка : Педагогічні науки. – 2013. – № 18(277). – Ч. III. – С. 135 

– 144. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2391 

7) Шехавцова С. О. Теоретичне обґрунтування сутності понять 

„пізнавальна самостійність” та „ суб’єктна активність” студентів в 

педагогічній терміносистемі / С. О. Шехавцова // Вісник 

Луганського нац. університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні 

науки. – 2012. – № 15 (250). – Ч. III. – С. 124 – 130. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2392 

8) Шехавцова С. О. Суб’єктно-професійний цикл формування суб’єкт-

ності студентів педагогічних спеціальностей у процесі фахової 

підготовки / С. О. Шехавцова // Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології : наук. журн. – Суми : Вид-во СумДПУ імені 

А. С. Макаренка, 2015. – № 4(48). – С. 409 – 416. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2393 

9) Шехавцова С. О. Структура педагогічної діяльності в професійній 

підготовці студентів університету / С. О. Шехавцова // Науковий 

вісник Ужгородсього національного університету : Педагогіка. 

Соціальна робота. – 2014. – Вип. 34. – С. 213 – 216. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2394 

10) Мельник І. Г. Динамічні аспекти розвитку великих міст України / 

І. Г. Мельник // Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку: мат. 
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