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Дисертації
Васиньова Н. С. Розвиток теорії управління вищими навчальними закладами
в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття) : дис. на здобуття наук.
ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління
освітою / Надія Сергіївна Васиньова ; наук. кер. Є. М. Хриков ; ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». –
Старобільськ, 2019. - 294 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3615
Дем’янишин В. М. Професійне самовизначення старшокласників щодо
військової служби за контрактом : дис. на здобуття наук. ступ. кандидата пед.
наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання / Володимир
Миколайович Дем’янишин ; наук. кер М. М. Медвідь ; ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2019. 199 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3617
Дубовой О. В. Формування соціального здоров’я студентів спеціальної
медичної групи у процесі фізичного виховання : дис. на здобуття наук. ступ.
кандидата пед. гаук. за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання /
Олександр Володимирович Дубовой ; наук. кер. В. І. Бабич ; Державний
заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. –
Старобільськ, 2019. - 246 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3620
Дудник О. М. Система педагогічних задач контекстної спрямованості у
професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів : дис. на
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти / Оксана Миколаївна Дудник ; наук. кер. В. В.
Желанова ; Державний заклад „Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. - 323 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3639

5. Маркова О. М. Хмарні технології як засіб навчання основ математичної
інформатики студентів технічних університетів : дис. на здобуття наук.
ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційнокомунікаційні технології в освіті (01 – Освіта/Педагогіка) / Оксана
Миколаївна Маркова ; наук. кер. С. С. Семеріков ; Державний заклад
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Кривий
Ріг, 2018.- 327 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3640
6. Топольник Я. В. Система інформаційно-комунікаційної підтримки наукових
досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти : дис. на
здобуття наук. ступеня докт. пед. наук за спеціальністю 13.00.10
„Інформаційно-комунікаційні технології в освіті” / Яна Володимирівна
Топольник ; наук. кер. Л. Г. Гаврілова ; Державний заклад „Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка”. – Слов’янськ, 2019. - 635
с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3641
7.

Відгуки опонентів
1. Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, професора Березюк
Олени Станіславівни на дисертацію Дудник Оксани Миколаївни «Система
педагогічних задач контекстної спрямованості у професійній підготовці
майбутнього вчителя початкових класів», подану до захисту на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти. Галузь знань: Освіта/Педагогіка
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3609
2. Відгук офіційного опонента Матвієнко Олени Валеріївни про дисертацію
Дудник Оксани Миколаївни «Система педагогічних задач контекстної
спрямованості у професійної підготовці майбутнього вчителя початкових
класів" подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.04 - Teopiя i методика професійної освіти
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3608
3. Відгук офіційного опонента на дисертацію Топольник Яни Володимирівни
"Система інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень
майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти", що подана до
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захисту на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3606
ВІДГУК на дисертацію Маркової Оксани Миколаївни «Хмарні технології як
засіб навчання основ математичної інформатики студентів технічних
університетів», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні
технології в освіті
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3605
Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора,
завідувача кафедри вищої математики Донбаської державної машинобудівної
академії Власенко Катерини Володимирівни на дисертацію Маркової Оксани
Миколаївни «Хмарні технології як засіб навчання основ математичної
інформатики студентів технічних університетів», представлену на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10
інформаційно-комунікаційні технології в освіті
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3603
Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, старшого наукового
співробітника Литвинової Світлани Григорівни на дисертаційну роботу
Топольник Яни Володимирівни «Система інформаційно-комунікаційної
підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в
галузі освіти», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних
наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в
освіті
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3613
Відгук офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, професора
Мармази Олександри Іванівни на дисертацію Васиньової Надії Сергіївни
«Розвиток теорії управління вищими навчальними закладами в Україні
(остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)», представлену до захисту на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.06 – теорія і методика управління освітою 01 – Освіта / Педагогіка
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3614
Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Алфімова
Валентина Миколайовича на дисертацію Васиньової Надії Сергіївни
«Розвиток теорії управління вищими навчальними закладами в Україні
(остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)», представлену до захисту, на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.06 – теорія і методика управління освітою
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3616

9. Відзив офіційного опонента на дисертацію Дем’янишина Володимира
Миколайовича «Професійне самовизначення старшокласників щодо
військової служби за контрактом», подану до захисту на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 - теорія і
методика виховання
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3618
10.Відгук офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри
гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного
університету внутрішніх справ Білоус Тетяни Львівни на дисертацію
Дем’янишина Володимира Миколайовича «Професійне самовизначення
старшокласників щодо військової служби за контрактом», представлену на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.07 - теорія і методика виховання
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3619
11.Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Бойчука
Юрія Дмитровича на дисертацію Дубового Олександра Володимировича
"Формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у
процесі фізичного виховання", поданої на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика
виховання
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3621
12.Відгук опонента на дисертацію Дубового Олександра Володимировича
"Формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у
процесі фізичного виховання", представлену на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика
виховання
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3622
13.ВІДГУК на дисертацію Топольник Яни Володимирівни «Система
інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх
магістрів і докторів філософії в галузі освіти», подану на здобуття наукового
ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційнокомунікаційні технології в освіті
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3623
14.

Рецензії
1. Рецензія на методичні рекомендації Юнди В. В. до курсу "Практикум
керування хором" для студентів спеціальності 14.13 Середня освіта (музичне
мистецтво) денної та заочної форм навчання
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3526
2. Рецензія на методичні рекомендації Юнди В. В. "Практикум керування
хором" для студентів спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне
мистецтво) денної та заочної форм навчання
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3528
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Навчально-методичні видання
Юнда В. В. Практикум керування хором: метод. рек. для студ. спец. 014
«Середня освіта» спеціалізації 014.13 «Середня освіта (музичне
мистецтво)» / В. В. Юнда: Держ. закл. «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка», 2018 – 54 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3527
Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека: навчальнометодичний посібник для самостійної роботи для магістрів
спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування» / уклад.
О. М. Птахіна ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», –
Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2018. – 193 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3560
Гаміна Т. С. Магістерське дослідження зі спеціальності «Соціальна
робота»: вимоги та поради / Т. С. Гаміна, Н. В. Маркова, О. П.
Песоцька; Держ. закл. „Луган. нац. Ун-т імені Тараса Шевченка”. –
Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 62 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3588
Виконання складального креслення : Навчально-методичний посібник
до лабораторних робіт та організації самостійної роботи студентів для
студентів спеціальностей 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та
технології)» та 015 «Професійна освіта» всіх профілів підготовки
денної та заочної форм навчання / О. О. Ревякіна ; Держ. закл. «Луган.
нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Старобільск: Вид-во ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка», 2019. – 56 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3594

5. Методика обучения русскому языку в начальных классах. Речевое
развитие младших школьников : Метод. рекомендации для студентов
специальности
«Начальное
образование»
квалификационнообразовательного уровня «младший специалист», «бакалавр» / Сост.
С.М. Рудь ; Гос. учрежд. «Луган. нац. ун-т имени Тараса Шевченко» /
Светлана Рудь. – Старобельск, 2019. – 142 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3625
6. Методичні вказівки до виконання завдань із навчальної польової
практики з гідрології для студентів спеціальності 014.07 «Середня
освіта (Географія)» / Укл. Г. В. Гаврюшенко. – Старобільськ, 2019. –20
с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3655
7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з Основ економіки
для студентів спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» / Укл.
Г. В. Гаврюшенко. – Старобільськ, 2019. – 47 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3656

Монографії
1. Маркова Н. В. Діяльність соціального педагога з формування гендерної
культури старшокласників / Н. В. Маркова ; Держ. закл. „Луган. нац. Ун-т
імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса
Шевченка”, 2012. - 204 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3587
2.
Статті
1. Колесніков В. О. Застосування методів комп’ютерного зору для розпізнавання
продуктів різання та зношування / В. О. Колесніков // Обчислювальні методи і
системи перетворення інформації : матеріали V-ої відкритої конф. (4–5 жовтня
2018 р. Львів) / Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 2018. - С. 147–151.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3518
2. Колесніков В. О. Концепція проведення діагностики технічних систем за
аналізом продуктів зношування та різання / В. О. Колесніков // Конференція
молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В.
Карпенка НАН України (КМН–2017): тези доповідей учасників XXV відкритої
наук.-техн. конф. (27–29 вересня 2017 р. Львів) / Фізико-механічний інститут
ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2017. - С. 131–132.
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http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3519
Колесніков В. О. Взаємозв’язок між матеріалознавством, комп’ютерним
моделюванням (графікою) та діагностикою технічних систем / В. О.
Колесніков, Ю. В. Павлова, В. В. Савінова, Т. В. Прохорова // Конференція
молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В.
Карпенка НАН України (КМН–2017) : тези доповідей учасників XXV відкритої
наук.-техн. конф. (27–29 вересня 2017 р. Львів) / Фізико-механічний інститут
ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2017. - С. 133–136.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3520
Бувалець М. Ю. Стан впровадження водневих технологій на сучасному
транспорті / М. Ю. Бувалець, Т. Ф. Рулевська, В. О. Колесніков // Проблеми та
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