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1.  Ч48 

Б 242 Барановська, Л. В. 

   Теоретико-методичні основи навчання професійного спілкування студентів 

вищого аграрного навчального закладу : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук. - К., 2005. - 43 с. 

2.  Ч48 

Б405 Безрученков, Ю. В. 

   Формування професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного 

господарства у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - 

Луганськ, 2014. - 20 с. 

3.  Ч48 

В 553 Вишківська, В. Б. 

   Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-

пізнавальної діяльності школярів : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук. - К., 2006. - 21 с. 

4.  Ч48 

В611 Вовк, Н. В. 

   Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування культури 

споживання в учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - 

Слов'янськ, 2016. - 20 с. 

5.  Ч48 

В 676 Волкова , Л. В. 

   Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування 

іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово-

економічного профілю : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. - 

К., 2006. - 25 с. 

6.  Ч48 

Г657 Гончаренко, О. В. 

   Підготовка форматорів до роботи в системі підвищення кваліфікації державних 

службовців у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Слов'янськ, 2015. - 20 с. 

7.  Ч48 

Д 332 Денисенко, В. В. 

   Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів : 

Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. - Х., 2005. - 19 с. 

8.  Ч48 

Д533 Дмитренко, К. А. 

   Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної 

комунікації у процесі педагогічних практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - 

Слов'янськ, 2016. - 20 с. 

9.  Ч48 

З-761 Значенко, О. П. 

   Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних 

дисциплін : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. - К., 2005. - 

20 с. 

10.  Ч48 

К178 Калько, І. В. 

   Формування гендерної культури студентської молоді в процесі вивчення 

соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Слов'янськ, 

2014. - 20 с. 
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11.  Ч48 

К378 Кечик, О. О. 

   Організація самостійної роботи студентів педагогічного коледжу в процесі 

вивченння соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - 

Слов'янськ, 2015. - 20 с. 

12.  Ч48 

К562 Коваленко, С. О. 

   Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до формування в учнів професійно-

технічних навчальних закладів ценнісного ставлення до праці : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук. - Слов'янськ, 2014. - 20 с. 

13.  Ч48 

К 664 Корець, М. С. 

   Теорія і практика технічної підготовки вчителів трудового навчання : Автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук. - К., 2007. - 38 с. 

14.  Ч48 

К665 Корж, О. Ю. 

   Формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів у процесі 

вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - 

Слов'янськ, 2014. - 19 с. 

15.  Ч48 

Л 353 Левінець, Н. В. 

   Формування професійної готовності майбутніх вихователів до здійснення 

фізичного виховання дошкільників на засадах народних традицій : Автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. - К., 2007. - 20 с. 

16.  Ч48 

Л422 Лейко, С. В. 

   Формування математичної компетентності майбутніх інженерів-будівельників у 

процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Слов'янськ, 2015. - 

20 с. 

17.  Ч48 

Л 641 Литвиненко, С. А. 

   Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до соціально-педагогічної діяльності : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра пед. наук. - К., 2005. - 40 с. 

18.  Ч48 

М 338 Матвієнко, О. В. 

   Теорія і практика підготовки спеціалістів з інформаційного забезпечення 

системи управління невиробничою сферою : Автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук. - К., 2005. - 40 с. 

19.  Ч48 

Н141 Набока, О. Г. 

   Теорія і методика застосування професійно-орієнтованих технологій навчання 

майбутніх економістів у процесі фахової підготовки : автреф. дис. ... д-ра пед. 

наук. - Луганськ, 2013. - 44 с. 

20.  Ч48 

Н 708 Нічуговська, Л. І. 

   Науково-методичні основи математичної освіти студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів : Автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук. - К., 2005. - 36 с. 
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21.  Ч48 

П 226 Пащенко, Д. І. 

   Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

гуманістичного виховання учнів : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук. - К., 2006. - 36 с. 

22.  Ч48 

П371 Плаксін, А. А. 

   Педагогічні умови розвитку дидактичної культури викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Слов'янськ, 

2016. - 20 с. 

23.  Ч48 

Р187 Райхман, Є. І. 

   Формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти у 

науково-дослідній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Слов'янськ, 2016. - 20 

с. 

24.  Ч48 

С506 Смірнова, Я. В. 

   Розвиток професійної рефлексії вихователя дошкільного навчального закладу в 

системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - 

Слов'янськ, 2014. - 18 с. 

25.  Ч48 

Т484 Ткаченко, К. Г. 

   Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів 

у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Слов'янськ, 

2015. - 20 с. 

26.  Ч48 

Ф330 Федоренко, О. Г. 

   Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук. - Слов'янськ, 2016. - 20 с. 

27.  Ч48 

Ч-578 Чжань Цан 

   Підготовка вчителів хореографії до патріотичного виховання молоді у вищих 

навчальних закладах КНР : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Слов'янськ, 2016. - 

20 с. 

28. Ч48 

А 867 Артюшина, М. В. 

   Взаємозв'язок соцiально-психологiчних та дидактичних умов групової 

навчальної дiяльностi студентiв : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук: (13.00.04). - К., 2000. - 20 с. 

29. Ч48 

Б 732 Богатирьов, К. О. 

   Пiдготовка майбутнiх менеджерiв-аграрiїв до управлiнського спiлкування : 

Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: (13.00.04). - Одеса, 

2002. - 20 с. 

30. Ч48 

Б 754 Бодрова, Т. О. 

   Підготовка майбутніх учителів музики до використання української 

музично-педагогічної спадщини у професійній діяльності : Автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. - К., 2006. - 18 с. 

31. Ч48 

В 686 Волошко, Л. Б. 

   Формування  професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної 

реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін : Автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. - К., 2006. - 20 с. 

32. Ч48 

Г 859 Гришкова, Р. О. 

   Педагогiчнi умови реалiзацiї особистiсно орiєнтованого навчання iноземної 

мови студентiв нефiлологiчних спецiальностей вищих закладiв освiти : 

Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: (13.00.04). - К., 2000. 

- 20 с. 

33. Ч48 

Г 859 Гришкова, Р. О. 

   Педагогiчнi умови реалiзацiї особистiсно орiєнтованого навчання iноземної 

мови студентiв нефiлологiчних спецiальностей вищих закладiв освiти : 

Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: (13.00.04). - К., 2000. 

- 20 с. 

34. Ч48 

К 142 Казанжи, І. В. 

   Пiдготовка майбутнiх учителiв початкових класiв до позаурочної виховної 

роботи : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: (13.00.04). - 

Одеса, 2002. - 20 с. 

35. Ч48 

К 610 Колодько, Т. М. 

   Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних 

мов у вищих педагогічних навчальних закладах  : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук: (13.00.04). - К., 2005. - 20 с. 

36. Ч48 

К 265 Карпова, Л. Г. 

   Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи 

: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. - Х., 2004. - 20 с. 

37. Ч48 

К 277 Карченкова, М. В. 

   Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до професійної діяльності  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук: (13.00.04). - К., 2006. - 19 с. 

38. Ч48 

П226 Пащенко, С. Ю. 

   Пiдготовка соцiальних педагогiв до органiзацiї освiтньо-дозвiллєвої 

дiяльностi учнiвської молодi : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук. - К., 2000. - 19 с. 

39. Ч48 

П 191 Пасинок, В. Г. 

   Теоретичнi основи формування професiйних мовленнєвих умiнь у 

майбутнiх учителiв нефiлологiчних спецiальностей : Автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: (13.00.04). - К., 2002. - 40 с. 

40. Ч48 

М 151 Макаренко, Л. Л. 
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   Комп'ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук: (13.00.04). - К., 2007. - 22 с. 

41. Ч48 

М 692 Михалін, Г. О. 

   Формування основ професійної культури вчителя математики у процесі 

навчання математичного аналізу : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра пед. наук. - К., 2004. - 37 с. 

42. Ч48 

М 795 Морітз, Я. 

   Система професійної підготовки вчителя і шляхи її оптимізації в умовах 

розвитку сучасної освіти в Польщі : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук. - К., 2004. - 43 с. 

43. Ч48 

С 129 Савенкова, Л. В. 

   Формування у студентів педагогічного університету вмінь і навичок 

самостійної роботи засобами бібліотечних технологій : Автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. - К., 2007. - 19 с. 

44. Ч48 

Х 940 Хроленко, М. В. 

   Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів початкових класів  

: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: (13.00.04). - К., 2007. 

- 20 с. 

45. Ч48 

Ш 830 Шпак, О. Т. 

   Теорiя та практика пiдготовки педагогiчних кадрiв до економiчного 

виховання школярiв у системi безперервної освiти : Автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: (13.00.04). - К., 2001. - 34 с. 

 


