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Від упорядників 
 

Третій випуск покажчика із серії «Біобібліографія вчених ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»» присвячено вченому-
педагогу, доктору педагогічних наук, професору, заслуженому  працівнику 
освіти України, ректорові Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет» Омельченко Світлані 
Олександрівні. 

Документи покажчика розкривають постать Світлани Олександрівни 
Омельченко як яскраву особистість, талановитого вченого, активного 
наукового та громадського діяча. 

У біобібліографічному покажчику представлено бібліографію праць 
науковця, які було надруковано впродовж майже 30-ти років науково-
педагогічної діяльності, серед яких: монографії, навчально-методичні 
посібники, статті в наукових збірниках і журналах, матеріали конференцій, 
дисертації та автореферати дисертацій, публіцистичні статті. Пропоноване 
видання містить також бібліографічний опис праць представників наукової 
школи професора, публікацій, що розкривають педагогічну та громадську 
діяльність професора С. О. Омельченко. 

Покажчик складається з: передмови, вступної статті, основних дат 
життя та діяльності та чотирьох основних розділів: 

- Розділ І. Праці С. О. Омельченко; 
- Розділ ІІ. Публіцистичні статті; 
- Розділ ІІІ. Наукова школа професора С. О. Омельченко; 
- Розділ IV. Література про життя й діяльність. 
Розділ І містить бібліографічні описи праць, які згруповано за 

прямою хронологією з виокремленням років видання, а в межах року – за 
видами документів: книги та брошури, статті зі збірників наукових праць 
та періодики, видання, де вчена є упорядником, укладачем чи одним із 
укладачів; праці, у підготовці яких професор брала участь як редактор. 

Розділ ІІ містить бібліографічні описи газетних публікацій у 
хронологічному порядку, а в межах років – за алфавітом назв статтей. 

У розділі ІІІ наукову школу С. О. Омельченко представлено 
бібліографічними описами дисертацій та авторефератів на здобуття 
наукових ступенів доктора й кандидата наук, виконаних під науковим 
керівництвом та консультуванням науковця. Матеріали згруповано за 
прямою хронологією, а в межах хронологічного періоду – за алфавітом 
авторів наукових праць. 
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Розділ IV містить бібліографічні описи видань про життєвий та 
творчий шлях. Матеріал згруповано за алфавітом прізвищ авторів та 
назвами праць. 

Бібліографічні описи в покажчику мають суцільну нумерацію, у всіх 
розділах описи документів певного виду згруповано за зведеним 
українсько-російським алфавітом, далі – латиницею. 

Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика містить: 
- іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, упорядників, 

редакторів та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних описах; 
- алфавітний покажчик назв праць С. О. Омельченко. 
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено за чинними в 

Україні стандартами. Джерелами відбору документів були фонди 
бібліотеки ДДПУ, електронні каталоги провідних бібліотек, бібліографічні 
джерела та матеріали, надані вченою. Більшість публікацій, що увійшли до 
покажчика, було переглянуто de visu. 

Покажчик адресовано широкому колу науковців та педагогічних 
працівників, аспірантам, здобувачам вищої освіти, бібліотечним 
працівникам, усім, хто цікавиться проблемами теорії і практики 
педагогічної науки, теорії і методики професійної освіти, соціальної 
педагогики та здоров’язбережувальних технологій. 
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Берегиня університетської родини 
 

Українська берегине!  
В чім краса твоя є нині?  
Хто ти, берегине роду,  
Українського народу?  
Під твоїм крилом затишно,  
мов під сонцем – тепло й ніжно, 
ти – звичайна собі жінка,  
працьовита українка.  
Нелегка твоя дорога  
від батьківського порога,  
та де в світі не бувала б  
берегинею ставала! 
(Автор невідомий) 

 
Є люди, які не припиняють дивувати своєю цілеспрямованістю, 

наполегливістю та надзвичайною енергійністю. Природа нагородила її 
багатьма талантами: це людина з розряду особистостей, яким притаманне 
рідкісне поєднання розуму, краси та впевненості в собі. Про неї з теплом і 
повагою говорять: «Берегиня». Саме такі слова відповідають ректорові 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет» Світлані Олександрівні Омельченко, доктору 
педагогічних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України. 

Світлана Омельченко народилася  22 листопада 1964 року в селищі 
Райгородок Слов’янського району Донецької області.  Навчалася в 
Райгородоцькій СШ, яку закінчила з відзнакою. 

Потім було навчання у Ворошиловградському державному 
педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка, який закінчила у 1987 році, 
здобувши кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства, методиста з 
виховної роботи. 

Після закінчення інституту працювала вчителем історії в 
Райгородоцькій СШ, а з 1990 року – організатором позакласної та 
позашкільної роботи. 

З 1992 року розпочала діяльність у Слов’янському державному 
педінституті на посаді асистента кафедри педагогіки. Згодом вступила до 
цільової аспірантури Слов’янського педінституту й у грудні 1997 року 
успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук, а у 2001 році їй було присвоєне вчене звання доцента 
кафедри педагогіки. Упродовж 1998-2002 років також С. О. Омельченко 
обіймала посаду заступника директора з науково-методичної роботи у 
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Райгородоцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів за сумісництвом. 
Світлана Олександрівна – неординарна людина, яка постійно прагне 

вдосконалення й розширює межі свого світогляду. Вражають її високий 
рівень інтелекту, невгамовна енергія та кипуча діяльність. У вересні 2005 
року вона вступила до докторантури Луганського національного 
університету ім. Т. Г. Шевченка, з якої  була відрахована в червні 2008 
року у зв’язку з достроковим захистом дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю «соціальна 
педагогіка». 

Науково-педагогічну діяльність С. О. Омельченко повсякчас вдало 
поєднує з адміністративною роботою на посадах: завідувача кафедри 
дошкільної освіти і соціальної педагогіки (2010 р.), завідувача кафедри 
теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації (із 
2002 р. до 2012 р.) та ректора Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет» (із 2012 р. – дотепер). 
За період її керівництва значно підвищено рівень організації навчальної та 
науково-методичної роботи в університеті, розширено перелік 
проліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей, зміцнено й 
розвинено нормативно-розпорядчу базу щодо організації освітньо-
виховного процесу, зокрема з питань упровадження Європейської 
кредитно-трансфертної системи та дистанційного навчання, розширено 
перелік започаткованих освітніх програм, додаткових навчальних програм, 
програм підвищення кваліфікації викладачів тощо. Посилено зв’язки 
університету з підприємствами та установами регіону, налагоджено 
співпрацю з провідними закладами вищої освіти України, Болгарії, Польщі 
тощо з метою підвищення якості підготовки майбутніх педагогів та 
професійного вдосконалення науково-педагогічних працівників. 

С. О. Омельченко плідно займається науковою роботою. Має більше 
100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 1 монографія, 
7 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 з грифом МОН 
України. Здійснює ефективне керівництво науковою роботою студентів, 
магістрантів, аспірантів, докторантів. Під її керівництвом захищено дві 
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
(Набока О. Г. (2013 р.), Хижняк І. А. (2017 р.)) та 17 дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: Романова С. В. 
(2006 р.), Проскунін В. М. (2008 р.), Медвєдєва І. М. (2009 р.), 
Решетова І. А. (2012 р.), Шевченко Н. І. (2012 р.), Колган Т. В. (2012 р.), 
Другов М. С. (2014 р.), Григоренко Г. В. (2014 р.), Дмитрієва О. В. 
(2014 р.), Ябурова О. В. (2015 р.), Гордєєва К. С. (2015 р.), 
Хващевська О. О. (2016 р.), Гавриш О. Г. (2016 р.), Рябкина Л. М. (2016 р.), 
Шулик Т. В. (2016 р.), Давискиба В. О. (2019 р.), Головко С. О. (2019 р.), 
продовжується робота над дослідженнями 2 докторантів, 2 здобувачів. 

За ініціативи Світлани Олександрівни та за її безпосередньої участі 
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виграно грантові проєкти: «Створення центру здоров’я», «Створення 
здоров’язбережувального простору для підлітків і молоді селища 
Райгородок» (Програма малих грантів 2006 року. Представництво 
Світового Банку в Україні. Проєкт «Мережа громадянської дії в Україні» 
(UCAN)); 

відкрито аспірантури та докторантури з низки спеціальностей та 
спеціалізовану вчену раду із захисту докторських (кандидатських) 
дисертацій зі спеціальностей: 13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти в Державному вищому навчальному 
закладі «Донбаський державний педагогічний університет». 

С.О. Омельченко є членом двох спеціалізованих вчених рад із 
захисту кандидатських і докторських дисертацій: Д 29.053.01 у ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ) та головою спеціалізованої вченої ради Д 12.112.01 із 
захисту докторських (кандидатських дисертацій) зі спеціальності 13.00.05 
– соціальна педагогіка та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в 
Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний 
педагогічний університет». 

З 2014 р. С. О. Омельченко – член Атестаційної колегії Міністерства 
освіти і науки України. 

У 2012 р. за безпосередньої активної участі С.О. Омельченко на базі 
Слов’янського державного педагогічного університету та Горлівського 
державного педагогічного інституту іноземних мов шляхом їх злиття 
утворено Донбаський державний педагогічний університет. 

Завдяки вдалому керівництву та високому професіоналізму Світлани 
Олександрівни у 2014 р. повністю відновлено роботу Донбаського 
державного педагогічного університету після бойових дій на території 
м. Слов’янська, ректором докладено максимум зусиль для ліквідації 
наслідків обстрілів приміщень і споруд університету та створено належні й 
безпечні умови праці для персоналу, викладачів і студентів вишу. 

За вагомий внесок у справу підготовки педагогічних кадрів та плідну 
науково-педагогічну діяльність Світлану Олександрівну відзначено такими 
нагородами: Почесною грамотою Міністерства освіти України (1999 р.), 
грамотою Президента України (2000 р.), грамотою Академії педагогічних 
наук України (2001 р.), Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» 
(2002 р.), Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2007 р.), 
Нагрудним знаком «За наукові досягнення» (2011 р.), медаллю НАПН 
України «Григорій Сковорода» (2014 р.), Медаллю НАПН України «Леся 
Українка» (2019 р.). У 2009 році стала лауреатом конкурсу «Жінка Донбасу 
– 2009» у номінації «Жінка-науковець року». У 2015 році Указом 
Президента України С. О. Омельченко присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник освіти України».  

Справжній лідер, ініціативна та компетентна, завжди знає, куди 
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рухатись, і вміє повести за собою, Світлана Олександрівна шанує традиції 
й сміливо впроваджує інновації. Вона належить до когорти тих людей, які 
своєю активною життєвою позицією вносять у повсякдення яскраві фарби, 
додають оптимізму та надихають на добрі справи. І управлінець вищого 
рівня, і справжній професіонал, і берегиня родини.  

Побутує думка, що жінка-керівник через свою професійну діяльність 
набуває більшої твердості характеру та принциповості. Дійсно, це так: як 
ректор Донбаського державного педагогічного університету,  
С. О. Омельченко орієнтована на досягнення успіху, має підвищене 
почуття обов'язку, їй притаманні відповідальність і вимогливість до себе та 
інших. Разом із тим за званням ректора, яка живе турботами про інших, 
прихована творча особистість і тонка лірична натура. Поєднання 
толерантності, доброти та чуйності з наполегливістю, умінням згуртувати 
навколо себе команду однодумців і створити атмосферу довіри та 
взаєморозуміння забезпечили Світлані Олександрівні високий авторитет у 
колективі, який об’єднують спільні цілі та інтереси.  

Поза межами робочого часу Світлана Олександрівна – турботлива й 
ніжна дружина та матір. Разом із чоловіком виховали двох чудових діток. 
Усі, хто знає Світлану Олександрівну й спілкувався з нею, стверджують, 
що вона – надійний друг, який ніколи не зрадить, не залишить у біді, уміє 
співчувати, підтримувати та щиро радіти успіхам інших. Привітна та вміла 
господиня, завжди рада гостям, яких зустріне лагідною посмішкою й 
усілякими смаколиками. У ній гармонійно поєднується зовнішня та 
внутрішня краса. Це людина – глибока за змістом, відкрита й справедлива, 
мудра та доброзичлива, усебічно розвинена особистість, яка має широке 
коло інтересів. 

Професіонал найвищого ґатунку й берегиня своєї університетської 
родини – ось справжнє покликання як педагога, науковця та керівника 
Світлани Олександрівни Омельченко. І це надає їй сил, натхнення та нових 
ідей. 

  
Ольга Набока – доктор педагогічних наук, професор, перший 

проректор Державного вищого навчального закладу «Донбаський 
державний педагогічний університет» 
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Основні дати життя та діяльності 
С. О. Омельченко 

 
1964 р., 22 листопада – народилася в селищі Райгородок Слов’янського 
району Донецької області. 
1982 р. – із золотою медаллю закінчила Райгородоцьку середню школу. 
1988 р. – закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут 
імені Т. Г. Шевченка, здобула кваліфікацію «Вчитель історії та 
суспільствознавства, методист з виховної роботи».  
1987–1990 рр. – учитель історії Райгородоцької середньої школи 
Слов’янського району Донецької області. 
1990–1992 рр. – організатор позакласної та позашкільної роботи 
Райгородоцької середньої школи Слов'янського району Донецької області. 
З 1992 р. працює в Слов’янському державному педагогічному інституті 
(нині – Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний 
педагогічний університет»). 
1992–1994 рр. – асистент кафедри педагогіки. 
1994–1998 рр. – цільова аспірантура при кафедрі педагогіки. 
1997 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальністі 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки з теми «Формування морально-ціннісного ставлення до праці у 
старшокласників в умовах ринкової економіки». 
1998 р. – асистент кафедри педагогіки. 
1998–1999 рр. – старший викладач кафедри педагогіки. 
1999–2005 рр. – доцент кафедри педагогіки. 
2005–2008 рр. – навчання в докторантурі Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
2008 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних наук зі спеціальністі 13.00.05 – соціальна педагогіка з теми 
«Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів 
суспільства у формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів». 
2008–2012 рр. – завідувач кафедри теоретичних та методичних основ 
фізичного виховання і реабілітації. 
З 2010 р. – професор кафедри теоретичних та методичних основ фізичного 
виховання та реабілітації. 
2011 р. – відкриття аспірантури зі спеціальності «Соціальна педагогіка».  
2012 р. – виконувач обов’язків ректора. 
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2012 р. – під керівництвом С. О. Омельченко Слов'янський державний 
педагогічний університет реорганізовано шляхом приєднання до 
Горлівського інституту іноземних мов у Державний вищий навчальний 
заклад «Донбаський державний педагогічний університет». 
2012 – дотепер – ректор Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет». 
2012 р. – створення Спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 з правом 
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.05 
«Соціальна педагогіка» строком на два роки (голова спеціалізованої вченої 
ради).  
2014 р. – створення спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 з правом 
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та 13.00.05 «Соціальна 
педагогіка» (голова спеціалізованої вченої ради).  
З 2014 року – член Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
України. 
2015 р. – відкриття докторантури зі спеціальності «Соціальна педагогіка». 
2016 р. – створення спеціалізованої вченої ради Д 12.112.01 з правом 
прийняття до розгляду та проведення захисту докторських дисертацій за 
спеціальностями: 13.00.05 «Соціальна педагогіка» та 13.00.04 «Теорія і 
методика професійної освіти» (голова спеціалізованої вченої ради). 
2004 – дотепер – член спеціалізованої вченої ради із захисту 
кандидатських і докторських дисертацій з педагогіки: Д 29.053.01 у ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобельськ). 
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Нагороди 
 

1999 
1. Грамота Президента України. 
2. Почесна грамота Міністерства освіти України. 
 

2001 
3. Грамота Академії педагогічних наук України. 
 

2002 
4. Нагрудний знак «Відмінник освіти України».  
 

2007 
5. Нагрудний знак «Василь Сухомлинський». 
6. Почесна грамота Академії педагогічних наук України. 
 

2010 
7. Нагрудний знак «За наукові досягнення». 
 

2014 
8. Медаль НАПН України «Григорій Сковорода». 
 

2015 
9. Грамота Управління з питань фізичної культури та спорту Донецької 

обласної державної адміністрації.  
10. Почесне звання «Заслужений працівник освіти України». 
 

2017 
11. Орден «Жінка. Мир. Безпека» Національної ради жінок України  
12. Пам’ятний знак Товариства «Знання» України 
13. Podziҿkowanie. Polsko-Ukraiṅska Grupa Parlamentarna. Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

2019 
14. Почесна грамота Донецького обласного комітету Профспілки 

працівників освіти і науки України.  
15. Медаль «Леся Українка» Національної академії педагогічних наук 

України. 
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Розділ І. Праці С. О. Омельченко 
 

1992 
1. Проблема формирования личности школьника в условиях 

развивающихся рыночных отношений / С. А. Омельченко // Учащаяся 
молодежь и рынок : сб. междунар. науч.-практ. конф. – Брест ; Москва, 
1992. – С. 96. 

1993 
2. Процесс формирования активности школьника как составная 

часть психологического развития личности / С. А. Омельченко // 
Результаты экспериментального исследования влияния трудовой 
деятельности на формирование личности школьника : материалы межвуз. 
науч.-практ. конф. «Психолого-педагог. проблемы формирования личности 
школьника в процессе трудовой деятельности» / М-во образования 
Украины, Слав. гос. пед. ин-т ; под ред. В. И Мудрака. – Славянск, 1993. – 
С. 86–87. 

1996 
3. Виховання морально-ціннісного ставлення до праці в умовах 

ринкових відносин / В. І. Сипченко, С. О. Омельченко // Гуманізація 
навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / М-во освіти України, Слов. 
держ. пед. ін-т; упоряд.: І. П. Внукова, В. І. Сипченко. – Слов'янськ, 1996. – 
С. 18–21. 

4. Організація економічної освіти та виховання в сучасній школі / 
С. О. Омельченко, Н. В. Рець // Гуманізація навчально-виховного процесу : 
зб. наук. пр. / М-во освіти України, Слов. держ. пед. ін-т; упоряд.: 
І. П. Внукова, В. І. Сипченко. – Слов’янськ, 1996. – С. 25–26. 

1997 
5. До питання трудового виховання учнів в умовах переходу до 

ринкової економіки / С. О. Омельченко // Гуманізація навчально-виховного 
процесу : наук.-метод. зб. / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів 
навчання ; Слов. держ. пед. ін-т ; за заг. ред. Г. І. Легенького, 
В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 1997. – Вип. 2. – С. 31–33.  

6. Формирование морально-ценностного отношения к труду у 
старшеклассников в условиях рыночной экономики : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Омельченко Светлана Александровна ; Славянский 
государственный педагогический институт. – Славянск, 1997. – 184 с. 

7. Формування морально-ціннісного ставлення до праці у 
старшокласників в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та 
історія педагогіки» / С. О. Омельченко ; Луганський  державний  
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педагогічний інститут ім. Т. Шевченка Східноукраїнського університету. – 
Луганськ, 1997. – 18 с.  

1998 
8. Підготовка до трудової діяльності старшокласників: ціннісні 

орієнтири / С. О. Омельченко // Освіта на Луганщині. – 1998. – № 2. – 
С. 34–36. 

9. Трудова діяльність старшокласників: морально-ціннісні орієнтири 
/ Світлана Омельченко // Рідна школа. – 1998.– № 4. – С. 27–28.  

1999 
10. До питання розвитку творчих здібностей особистості / 

С. О. Омельченко, Т. А. Євтухова // Гуманізація навчально-виховного 
процесу : наук.-метод. зб. / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів 
навчання, Слов. держ. пед. ін-т ; за заг. ред. Г. І. Легенького, В. І Сипченка. 
– Слов’янськ, 1999. – Вип. 6. – С. 113–116. 

11. Формування морально-ціннісного ставлення до праці у школярів 
в умовах сім'ї в період переходу до ринкових відносин / С. О. Омельченко, 
О. Ю. Міщук // Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі : 
наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. 27–29 верес. 1999 р. / М-во освіти 
України, АПН України, Слов. держ. пед. ін-т ; уклад. В. І Сипченко. – 
Слов’янськ, 1999. – С. 111–113. 

2000 
12. Методичні рекомендації до вивчення курсу педагогіки [для 

студентів вищ. пед. навч. закл.] / уклад.: В. І. Сипченко, Т. А. Євтухова, 
С. О. Омельченко, О. Г. Набока ; за заг. ред. В. І. Сипченка ; М-во освіти і 
науки України, Слов. держ. пед. ін-т. – Слов’янськ : СДПІ, 2000. – 80 с. 

13. Особистісно-орієнтований підхід – один із напрямків гуманізації 
навчально-виховного процесу / С. О. Омельченко // Гуманізація навчально-
виховного процесу : наук.-метод. зб. / М-во освіти України, Слов. держ. 
пед. ін-т ; за заг. ред. Г. І. Легенького, В. І Сипченка. – Слов’янськ, 2000. – 
Вип. 9. – С. 88–92. 

2001 
14. Проблема трудового воспитания в психолого-педагогической 

литературе / С. А. Омельченко // Гуманізація навчально-виховного процесу 
: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Слов. держ. пед. ун-т ; за заг. 
ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2001. – Вип. 13. – С. 147–156. 

15. Шкільна політика в боротьбі за здоров’я учнів / С. О. Омельченко 
// Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод.зб. / М-во освіти 
і науки України, Слов. держ. пед. ін-т ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – 
Слов’янськ, 2001. – Вип. 14. – С. 113–118. 

16. Школа розвитку природних здібностей і талантів – «Школа 
майбутнього» / С. О. Омельченко // Теоретичні питання освіти та 
виховання : зб. наук. пр. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С. 22–28. 
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2003 
17. Вивчення курсу методики виховної роботи в педагогічному вузі / 

Т. Євтухова, С. Омельченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : 
зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Слов. держ. пед. ун-т ; за заг. 
ред. В. І Сипченка. – Слов’янськ, 2003. – Вип. 20. – С. 17–21. 

18. Дорога до бога / Т. А. Євтухова, С. О. Омельченко // Гуманізація 
навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки 
України, Слов. держ. пед. ун-т ; за заг. ред. В. І Сипченка. – Слов’янськ, 
2003.– Вип. 19. – С. 234–239. 

2004 
19. Методика виховної роботи : навч. посіб. / Т. А. Євтухова, 

С. О. Омельченко. – Слов’янськ : Видав. центр СДПУ, 2004. – 172 с. 
20. Здоровий спосіб життя: погляд у минуле та висновки на майбутнє 

/ С. О. Омельченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. 
пр. / М-во освіти і науки України, Слов. держ. пед. ун-т ; за заг. ред. 
В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2004. – Вип. 22. – С. 273–281. 

2005 
21. Здоров’я та здоровий спосіб життя людини: погляди, думки, 

висновки / Світлана Омельченко // Рідна школа. – 2005. – № 7. – С. 6–10. 
22. Зміст і методи роботи класного керівника щодо формування 

здорового способу життя школярів / С. Омельченко // Гуманізація 
навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, 
Слов. держ. пед. ун-т ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2005. – 
Вип. 27. – С. 144–147. 

23. Профілактика соціально-залежних захворювань – як одна з умов 
формування здорового способу життя школярів / С. О. Омельченко // 
Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г.Шевченка. Серія: Психологічні 
науки : зб. наук. пр. у 3-х т. – Чернігів, 2005. – № 31. – Т. 2. – С. 174–180. 

24. Роль педагога в формировании здорового образа жизни 
подрастающего поколения / С. А. Омельченко // Профессионализм 
педагога: сущность, содержание, перспективы развития : материалы 
междунар. науч.-практ. конф. – М., 2005. – C. 68–72. 

25. Роль соціальних інститутів селища в процесі соціалізації 
особистості та формування здорового способу життя молоді / 
С. О. Омельченко // Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: орієнтири та 
напрямки сучасної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 2–5 
жовт. 2005 р. м. Луганськ / редкол. В. С. Курило [та ін.] ; АПН України, 
Міжнародна академія наук педагогічної освіти, Луганський національний 
педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2005. – Ч. 4. – С. 184–
191. 
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2006 
26. Валеонасичений здоров’язберігаючий простір : метод. посіб. / 

С. О. Омельченко; М-во освіти і науки України, Слов. держ. пед. ун-т. – 
Слов’янськ : Видав. центр СДПУ, 2006. – 160 с. 

27. Відкрита соціально-педагогічна система взаємодії соціальних 
інститутів селища як умова ефективності формування економічної 
культури підростаючого покоління / С. О. Омельченко // Проблеми 
трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки 
України, Слов. держ. пед. ун-т ; уклад. В. В. Стешенко. – Слов’янськ, 
2006. – Вип. 11. – С. 22–26. 

28. Здоров’язберігаючий освітній простір як умова покращення 
фізичного та психічного стану дітей та молоді / С. О. Омельченко // 
Інноваційний зміст фізичного виховання в умовах реформування вищих 
навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації : матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. (Полтава, 20–21 квітня 2006 р.) / М-во освіти і науки 
України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. 
– С. 97–101. 

29. Коло питань з проблеми «Соціальний інститут – здоровий спосіб 
життя» / С. О. Омельченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 
2006. – № 1. – С. 55–60. 

30. Критерії сформованості здорового способу життя учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів / С. О. Омельченко // Гуманізація 
навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. (спецвип.) : матер. наук-
практ. конф. «Валеологічна культура особистості – джерело здоров’я» 
(Слов’янськ, 19–21 жовт. 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Слов. 
держ. пед. ун-т ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2006. –  
С. 149–156. 

31. Погляд науковців на проблему здоров’я та здорового способу 
життя / С. О. Омельченко // Освіта на Луганщині. – 2006. – № 1 (24). – 
С. 107–112. 

32. Портрет сучасного підлітка у контексті здорового способу життя / 
С. О. Омельченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – 
№ 4. – С. 90–96. 

33. Принцип творчості і самостійності в навчанні як умова 
ефективної самостійної роботи студентів у контексті Болонського процесу 
/ Т. Євтухова, С. Омельченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : 
зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Слов. держ. пед. ун-т ; за заг. 
ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2006. – Вип. 31. – С. 21–25. 

34. Традиції селища та школи як системоутворюючий компонент 
формування здорового способу життя / С. О. Омельченко // Вісник 
Запорізького національного університету : зб. наук. ст. Педагогічні науки / 
гол. ред. Л. І. Міщик. – Запоріжжя, 2006. – № 1. – С. 121–129. 
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2007 
35. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні 

здорового способу життя дітей та підлітків : монографія / 
С. О. Омельченко; М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ун-т. – 
Луганськ : Альма-матер, 2007. – 352 с. 

36. Куратору академічної групи : метод. рек. щодо орг. громад. 
виховання студентів / уклад.: С. О. Омельченко, В. І. Сипченко, 
С. М. Швидкий ; за заг. ред. В. І. Сипченка ; М-во освіти і науки України, 
Слов. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ : Видав. центр СДПУ, 2007. – 56 с. 

37. Аналіз результатів експериментального дослідження взаємодії 
соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя 
школярів / С. Омельченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : 
наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Слов. держ. пед. ун-т ; за заг. 
ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2007. – С. 206–210. 

38. Взаємодія соціальних інститутів у формуванні здорового способу 
життя школярів: результати дослідження / С. О. Омельченко // 
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 20–22 верес. 2007 р., Ялта, Крим, 
Україна / Мін-во освіти і науки України, Республік. вищ. навч. закл. «Крим. 
гуманітар. ун-т», Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, НДІ вищ. освіти АПН 
України ; редкол. О. В. Глузман [та ін.]. – Ялта, 2007. – Ч. 3. – С. 286–288.  

39. Висновки за результатами експериментального впровадження 
взаємодії соціальних інститутів у формуванні здорового способу життя 
школярів / С. О. Омельченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. 
Серія: Педагогіка і психологія. : зб. ст. – Ялта, 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – 
С. 221–227. 

40. Динаміка поширення різноманітних захворювань у середовищі 
учнів загальноосвітніх шкіл / С. О. Омельченко // Науковий вісник 
Південно-українського держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. 
– Одеса, 2007. – № 5–6. – С. 326–334. 

41. Дослідження вікової динаміки сформованості в учнів 
загальноосвітніх шкіл базових компонентів здорового способу життя / 
С. О. Омельченко // Социальные технологии: актуальные проблемы теории 
и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ / ред.: О. Л. Скидин ; Киев. 
нац. ун-т им. Т. Шевченко; Моск. гос. соц. ун-т; Одес. нац. ун-т им. 
И. И. Мечникова; Гуманит. ун-т «Запорож. ин-т гос. и муницип. упр.»; 
Акад. наук соц. технологий и мест. самоупр. – Киев ; М.; Одесса ; 
Запорожье, 2007. – Вып. 36. – С. 254–264. 

42. Ефективність відкритої педагогічної системи взаємодії соціальних 
інститутів формування у учнів здоров’я і здорового способу життя / 
С. О. Омельченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та 
учнівської молоді : зб. наук. пр. – Київ, 2007. – Вип. 10. – Кн. 1. –  
С. 467–476. 
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43. Здоров’я дитини та здоровий спосіб життя підлітка – домінантна 
умова розвитку сучасного громадянського суспільства (з досвіду роботи 
Райгородоцької ЗОШ І–ІІІ ст.) / С. О. Омельченко // Гуманізація 
навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки 
України, Слов. держ. пед. ун-т ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 
2007. – Вип. 37. «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховання 
громадянина». – С. 94–101. 

44. Здоров’я людини та його джерела / Світлана Омельченко // Рідна 
школа. – 2007. – № 7–8. – С. 22–23. 

45. Куратор академічної групи – домінуюча фігура у процесі 
формування здорового способу життя студентської молоді / С. Омельченко 
// Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / М-во освіти і 
науки України, Слов. держ. пед. ун-т ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – 
Слов’янськ, 2007. – Вип. 34. – С. 40–45. 

46. Механізми взаємодії соціальних інститутів суспільства у 
формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх закладів / 
С. О. Омельченко // Наукові записки [Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. 
держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Є. І. Коваленко (гол. ред.) [та ін.]. 
– Ніжин, 2008. – № 1. – С. 180–184. 

47. Науково-методичне обґрунтування концептуальної моделі 
системи взаємодії соціальних інститутів селища / С. О. Омельченко // 
Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 14–21. 

48. Теоретико-методологічні засади взаємодії соціальних інститутів у 
формуванні здоров’я та здорового способу життя особистості / Світлана 
Омельченко // Молодь і ринок. – 2007. – № 8 (31). – С. 68–73. 

49. Теоретико-методичні засади освітньо-оздоровчої роботи в 
педагогічній системі взаємодії соціальних інститутів суспільства / 
С. О. Омельченко // Науковий часопис Національного педагогічного 
університету  імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 11. Соціологія. 
Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – Вип. 5, ч. 2 / 
[редкол. В. П. Андрущенко та ін.]. – Київ, 2007. – С. 99–105. 

50. Технологічна модель загальноосвітньої школи формування в 
учнів здорового способу життя / С. О. Омельченко // Стратегія 
психологічного, біологічного та соціального розвитку в рамках щорічних 
міжнародних наукових зустрічей: «Якість життя в Україні-3000: 
реабілітація та рекреаційні процеси» : зб. наук. пр. за матеріалами 
ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Миколаїв, 25 трав. 2007 р.). – Миколаїв, 
2007. – С. 188–197.  

51. Conceptual Model of cooperation system of social Institutions of 
society / S. Omelchenko // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. 
технологій і змісту освіти. – 2007. – Вип. 52. – С. 85–91. 
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2008 
52. Духовність – основна засада формування здорового способу 

життя у молодших школярів / С. О. Омельченко // Педагогіка і психологія 
формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / 
редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 48. – 
С. 229–235. 

53. Система управління процесом формування здорового способу 
життя дітей та підлітків в загальноосвітньому закладі / С. О. Омельченко // 
Проблеми трудової і професійної підготовки : зб. наук. пр. / М-во освіти і 
науки України, Слов. держ. пед. ун-т ; уклад. В. В. Стешенко. – 
Слов’янськ, 2008. – Вип. 12. – С. 235–242.  

54. Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів 
суспільства в формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Омельченко 
Світлана Олександрівна ; Луганський національний педагогічний 
університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2008. – 431 с. 

55. Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів 
суспільства в формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / С. О. Омельченко; 
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса 
Шевченка. – Луганськ, 2008. – 44 с. 

2009 
56. Педагогіка здоров’я : навч. посіб. / С. О. Омельченко. – 

Слов’янськ : Видав. центр СДПУ, 2009. – 205 с. 
57. Арт-пропедевтична робота у навчально-виховному процесі / 

С. Омельченко, С. Маховська // Гуманізація навчально-виховного процесу : 
наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Слов. держ. пед. ун-т ; за заг. 
ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2009. – Вип. 44 «Процес творчості у 
науково-педагогічному просторі». – С. 175–178. 

58. Зміст і методи педагогічного керівництва процесом формування 
здорового способу життя школярів у загальноосвітньому закладі / 
С. О. Омельченко, В. М. Пристинський, І. М. Постернак // Педагогіка, 
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 
2009. – № 5. – С. 191–195. 

59. Педагогічна майстерність учителя як умова ефективної 
пропедевтичної роботи з дітьми підліткового віку / С. О. Омельченко, 
С. Л. Маховська // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. 
зб. / М-во освіти і науки України, Слов. держ. пед. ун-т ; за заг. ред. 
В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2009. – Вип. 45. – С. 283–285. 

60. Принципи моделювання педагогічної системи взаємодії 
соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя 
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учнів загальноосвітньої школи / С. О. Омельченко, В. М. Пристинський // 
Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 3. – С. 77–85. 

61. Технологічна модель загальноосвітньої школи формування в 
учнів здорового способу життя / С. О. Омельченко // Актуальні проблеми 
психології : зб. наук. пр. / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; 
за заг. ред. С. Д. Максименка. – Т. 7 : Екологічна психологія. – Вип. 18: 
Психологія освітнього простору. – Житомир, 2009. – С. 282–288. 

62. Технологія розробки відновлювально-тренувальних програм у 
фізичній реабілітації осіб із порушеннями функцій спинного мозку / 
С. О. Омельченко, В. М. Пристинський // Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 862. Серія : 
Валеологія: сучасність і майбутнє. – 2009. – Вип. 6. – С. 107–112. 

63. Формирование здорового образа жизни учащихся современных 
школ США / С. Омельченко, О. Дмитриева // Гуманізація навчально-
виховного процесу : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Слов. держ. 
пед. ун-т ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2009. – Вип. 43. –  
С. 153–161. 

64. Формування громадянської компетентності старшокласників під 
час вивчення предмету «Фізична культура» / Т. Колган, С. Омельченко // 
Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / М-во освіти і 
науки України, Слов. держ. пед. ун-т ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 
2009. – Вип. 46. – С. 217–222. 

65. Формування здорового способу життя як складова підготовки 
майбутніх фахівців економічних спеціальностей до педагогічної діяльності 
у загальноосвітніх навчальних закладах / С. Омельченко, І. Решетова // 
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