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Від упорядників 
 

Четвертий випуск покажчика серії "Біобібліографія вчених ДВНЗ 
"Донбаський державний педагогічний університет" присвячено 
українському педагогу, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу 
кафедри дошкільної освіти та соціальної педагогіки, члену-кореспонденту 
МАНПО Світлані Миколаївні Курінній з нагоди 60-річного ювілею. У 
біобібліографічному покажчику подано бібліографію праць науковця, що 
розкриває її внесок у розвиток педагогічної науки: монографії, навчально-
методичні посібники, публікації в збірниках наукових праць і матеріалах 
наукових конференцій, статті в періодичних виданнях за період з 1997 по 
2019 рік. Пропоноване видання містить також бібліографічний опис праць 
представників наукової школи професора, публікацій про її життєвий шлях 
та науково-педагогічну діяльність.  

Структура покажчика: передмова (від упорядників), вступна стаття 
"Біографічний нарис", основні дати життя та діяльності, та три основні 
розділи.  

Розділ І. Праці С. М. Курінної. 
Містить бібліографічні описи праць ученої, розміщені за прямою 

хронологією з відокремленням років видання, а в межах року – за видами 
документів: книги та брошури, статті зі збірників наукових праць та 
періодичних видань; дисертації та автореферати дисертацій.  

Розділ ІІ. Наукова школа професора С. М. Курінної 
Містить бібліографічні описи дисертацій та авторефератів дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, виконаних під 
науковим керівництвом С. М. Курінної. Матеріал згруповано за прямою 
хронологією.  

Розділ ІІІ. Література про життя й діяльність. 
Містить бібліографічні описи публікацій, які висвітлюють життєвий і 

творчий шлях науковця. Бібліографію подано за прізвищами авторів та 
назвами, розташованими в алфавітному порядку.  

Бібліографічні описи в покажчику мають суцільну нумерацію, в усіх 
розділах бібліографічні описи документів певного виду згруповано за 
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. М. Курінної.  
Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено згідно з чинними 

державними стандартами України. Під час підготовки покажчика були 
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використані фонди бібліотеки і кафедри дошкільної освіти та соціальної 
роботи Донбаського державного педагогічного університету, бібліографічні 
джерела та матеріали, надані С. М. Курінною, електронні каталоги 
провідних бібліотек, державні бібліографічні покажчики. Переважну 
частину публікацій, уміщених у покажчику, було переглянуто de visu.  

Видання адресоване науково-педагогічним працівникам, учителям-
практикам, фахівцям дошкільних закладів, студентам, бібліотечним 
працівникам та всім, хто цікавиться питаннями сучасної педагогічної науки, 
зокрема й дошкільної освіти та дошкільного виховання. 

Упорядники висловлюють подяку співробітникам кафедри дошкільної 
освіти та соціальної роботи за допомогу в підготовці цього посібника. 
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Біографічний нарис 
 

Наше життя – лише маленька зірочка в русі Всесвіту. Виміри Всесвіту – 
за межами конкретної людської історії, а людину, особливо педагога, 
повинно підтримувати усвідомлення того, що вона йде правильним шляхом, 
який дарує дітям радість пізнання, надихає на добрі справи, благородні 
вчинки, духовні пошуки. 

Свій шлях у неповторну, унікальну, яскраву країну Дитинства доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти та 
соціальної роботи, член і вчений секретар спеціалізованої вченої ради ДДПУ 
Світлана Миколаївна Курінна почала в 15 років, коли стала студенткою 
музично-педагогічного училища (м. Дзержинськ). Її педагогічна 
самобутність виявилась у бажаннях, інтересах, потребах, вибірковому 
ставленні до світу і людей, у конфліктах і протиріччях із самою собою, у 
самостійності та творчості. 

Вихователь, музичний керівник, методист, завідувачка дошкільним 
закладом – цілком закономірні кроки в становленні та розвитку 
особистісного педагогічного кредо, набутті досвіду, поразок і перемог, 
боротьби зі стереотипами та шаблонами в професійній діяльності. 

Наступним етапом педагогічного становлення було навчання в 
Слов’янському державному педагогічному інституті, який закінчила в 1990 
році і здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології та 
методиста з дошкільного виховання.  

З 1995 року розпочала діяльність у Слов’янському державному 
педагогічному інституті на посаді асистента кафедри дошкільної педагогіки. 
Згодом одержала статус здобувача при кафедрі педагогіки СДПУ й у 2004 
році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук, а у 2006 році їй було присвоєно вчене звання 
доцента кафедри дошкільної освіти. 

Постійне бажання вдосконалення професійних можливостей і прагнення 
до досягнення певних висот у педагогічній науці спонукали С. М. Курінну 
до виконання наукового дослідження на здобуття ступеня доктора 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (2014 р.). 

Науково-педагогічну діяльність С. М. Курінна вдало поєднує з 
адміністративною роботою на посаді завідувача кафедри дошкільної освіти 
та соціальної роботи (з 2006 року до сьогодні). 

За період її керівництва кафедра не тільки зберегла кращі традиції, але й 
стала потужним центром навчально-методичної роботи на факультеті: 
створення сучасного інноваційного програмного та інструментального 
забезпечення освітнього процесу, умов для підвищення кваліфікації та 
педагогічної майстерності викладачів, дружнього та комфортного 
педагогічного супроводу студентської молоді. 
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С. М. Курінна веде активну наукову діяльність. Вона має понад 140 
наукових праць, серед яких 5 монографій. Здійснює ефективне керівництво 
науковою роботою студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів. Під її 
керівництвом захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук (О. А. Алєко, Ю. В. Кахіані, І. В. Кондратець). 

С. М. Курінна є членом двох спеціалізованих учених рад із захисту 
докторських та кандидатських дисертацій, зокрема зі спеціальностей: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, 13.00.05 – соціальна педагогіка; 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії, 09.00.05 – історія філософії.  

За вагомий внесок у справу підготовки педагогічних кадрів і плідну 
науково-педагогічну діяльність Світлану Миколаївну відзначено такими 
нагородами: у квітні 2015 р. нагороджена  Грамотою Міністерства освіти і 
науки України за багаторічну сумлінну працю та плідну науково-педагогічну 
діяльність; у вересні 2015 р. нагороджена Почесною грамотою Департаменту 
освіти і науки за багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 50-
річчя факультету дошкільної освіти та практичної психології; у вересні 
2019 р. нагороджена Грамотою ДДПУ за високий професіоналізм, відданість 
справі та з нагоди святкування 80-річчя від дня заснування університету. 

Як сучасний організатор-менеджер Світлана Миколаївна здатна 
впливати на особистісне становлення, формування життєвої позиції, 
ставлення до людей, професійний розвиток учнів і колег. Завжди 
орієнтована на досягнення успіху, їй властиві такі якості, як 
цілеспрямованість, відповідальність, вимогливість до себе та інших, 
турботливість, чуйність, енергійність, завзятість, оптимізм і почуття гумору. 
Надзвичайно важливими рисами є також готовність вислухати, допомогти, 
зуміти згуртувати навколо себе коло однодумців, які працюють в атмосфері 
довіри, душевного комфорту, взаємодопомоги. 

Володіючи мовою добра і краси, що є зрозумілою людям різного віку, 
статі, досвіду, професії, Світлана Миколаївна є гарною та ніжною 
дружиною, люблячою та щиросердною матір’ю сина й доньки, ласкавою і 
доброю бабусею двох онуків та онуки; мудрою та вірною подругою. 

Святкуючи Ваш ювілей, вельмишановна Світлано Миколаївно, бажаємо 
Вам відчувати свою єдність з усім Людством і Дитинством; залишити свій 
власний неповторний слід краси і добра в такому величезному світі. 

 
 

Головко М. Б., кандидат педагогічних наук, доцент,  
Міхєєва О. І., старший викладач  
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Основні дати життя та діяльності 
С. М. Курінної 

1960 р., 10 березня – народилася у м. Дзержинськ Донецької області. 
1967–1975 рр. – навчання в школі. 
1975–1979 рр. – навчання в музичному училищі м. Дзержинска. 
1979–1984 рр. – музичний працівник у дитячому садку № 6 м. Дзержинська. 
1985–1990 рр. – навчання в Слов'янському державному педагогічному 
інституті.  
1990–1992 рр. – вихователь-методист у яслах-садку № 9 м. Дзержинська. 
З 1995 р., вересень – працює в Слов’янському державному педагогічному 
інституті (нині ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"). 
1995, вересень – асистент кафедри дошкільної педагогіки. 
2004 р. – захист дисертації «Особливості соціалізації дітей шести-семи років 
в різних умовах життєдіяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. 
2004 р., вересень – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки. 
2005 р., вересень – заступник декана факультету дошкільної освіти і 
практичної психології. 
2005 р., листопад – доцент кафедри дошкільної педагогіки. 
З 2006 р., листопад – завідувачка кафедри дошкільної освіти і соціальної 
педагогіки (нині кафедра дошкільної освіти та соціальної роботи). 
2011 р., лютий – доцент кафедри дошкільної освіти і соціальної педагогіки. 
З вересня 2012 р. – учений секретар спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 
з правом прийняття до розгляду та проведення дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 
"Соціальна педагогіка" та 13.00.04 за спеціальністю "Теорія і методика 
професійної освіти" при ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний 
університет". 
2014 р. – захист дисертації "Теорія та методика соціально-педагогічної 
роботи з дітьми-сиротами в умовах дитячого будинку" на здобуття 
наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – 
соціальна педагогіка. 
2015 р., січень – професор кафедри дошкільної освіти. 
2015 р., квітень – нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки 
України за багаторічну сумлінну працю та плідну науково-педагогічну 
діяльність. 
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2015 р., вересень – нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і 
науки за багаторічну сумлінну працю і з нагоди святкування 50-річчя 
факультету дошкільної освіти та практичної психології. 
2019 р., вересень – нагороджена Грамотою ДДПУ за високий 
професіоналізм, відданість справі та з нагоди святкування 80-річчя від дня 
заснування університету.  
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Розділ І. Праці С. М. Курінної 
 

1997 
1. Використання активних форм і методів організації педагогічного 

процесу у педагогічних закладах освіти : навч. посіб. / В. М.Зінченко, 
О. І. Міхєєва, Н. Г. Піддубна, Н. В. Гавриш, Л. В. Крайнова, С. М. Курінна [та 
ін.] ; ред. М. Б. Головко, В. І. Прокопенко. – Київ : [б. в.], 1997. – 126 с. 

 
1998 

2. Гумор в дошкільному дитинстві / С. М. Курінна // Гуманізація 
навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / М-во освіти України, Ін-т 
змісту і методів навчання; Слов'ян. держ. пед. ін-т ; за заг. ред. Г. І. Легенького, 
В. І. Сипченка. – Слов'янськ, 1998. – Вип. 4. – С. 222–224. 

 
1999 

3. Використання народних сміхових традицій у вихованні почуття 
гумору дошкільників / С. Курінна // Наука і освіта. – Одеса, 1999. – №5–6. – 
С. 69–74. 

4. Гумор виховує, навчає / Н. Гавриш, С. Курінна // Дошкільне 
виховання. – 1999. – № 10. – С. 20–21. 

 
2001 

5. Особливості розуміння дітьми смішного / С. Курінна // Наук. вісник 
Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2001. – Вип. 7–8. – 
С. 121–126. 

 
2002 

6. Використання народних сміхових традицій у вихованні почуття 
гумору старших дошкільників / С. Курінна // Оновлення змісту, форм та методів 
навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 24. –  
С. 116–121. 

7. Гумористичні розповіді і казки дітей за власними малюнками / 
С. М. Курінна // Наука і освіта. – 2002. – № 6. – С. 108–111. 

 
2003 

8. Інтелектуальна гра / Н. Гавриш, С. Курінна // Дошкільне виховання. – 
2003. – № 6. – С. 6–7. 

9. Наступність у роботі ДОЗ і школи із соціального розвитку дитини / 
С. Курінна // Вісник Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. Ціннісні 
пріоритети освіти у XXІ столітті : мат. міжнар. наук.-практ. конф. – Луганськ, 
2003. – Ч. 3. – С. 85–93. 
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10. Роль соціального педагога дитячого будинку в процесі соціалізації 
його мешканців / С. М. Курінна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 
Луганськ, 2003. – № 2. – С. 14–21. 

11. Формування у старших дошкільників позитивного сприймання 
довкілля на основі використання гумористичних творів / С. Курінна // 
Розвиток творчої особистості в системі дошкільної освіти : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. семінару. – Слов'янськ, 2003. – С. 71–73. 

12. Формування цілісної картини світу у дітей дошкільного віку / 
С. Курінна // Освіта Донбасу. – 2003. – № 4. – С. 11–16. 

 
2004 

13. Вивчення особливостей сприймання дітьми 6–7 років соціуму / 
С. М. Курінна // Вісник Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки : зб. 
наук. пр. – Луганськ, 2004. – № 10. – С. 144–150. 

14. Особливості розв'язання дітьми проблемних ситуацій та логічних 
завдань. / Н. В. Водолага, С. М. Курінна // Наука і освіта. – 2004. – № 4–5. – 
С. 164–167. 

15. Соціальне становлення особистості на етапі переходу від дошкілля до 
школи / С. М. Курінна // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-
метод. зб. / М-во освіти і науки України ; Слов'ян. держ. пед. ун-т ; за заг. ред. 
В. І. Сипченка. – Слов'янськ, 2004. – Вип. 22. – С. 265–272. 

16. Формування у дітей старшого дошкільного віку ставлення до світу / 
С. Курінна // Особливості освіти дітей шестирічного віку: проблеми, пошуки, 
досвід, знахідки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / КМПУ ім. 
Б. Д. Грінченка. – Київ, 2004. – С. 62–63.  

17. Особливості соціалізації дітей шести–семи років в різних умовах 
життєдіяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Курінна Світлана 
Миколаївна ; Слов. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2004. – 246 с. 

18. Особливості соціалізації дітей шести–семи років в різних умовах 
життєдіяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 "Соціальна 
педагогіка" / С. М. Курінна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 
2004. – 20 c.  

 
2005 

19. Особливості формування соціально-комунікативної компетентності 
дітей 6–7 років / С. М. Курінна // Вісник Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 
2005. – № 7 (87). – С. 122–127. 

 
2006 

20. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку : монографія / А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, 
Н. В. Гавриш, С. М. Курінна, І. П. Печенко / наук. ред. А. М. Богуш ; за заг. ред. 
Н. В. Гавриш. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с. 
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21. Виховання свідомого ставлення дітей старшого дошкільного віку до 
оточуючого світу / С. М. Курінна // Вісник Луган. нац. пед. ун-ту 
ім. Т. Шевченка. – 2006. – № 4 (99). – С. 48–55. 

22. Гра як чинник соціального розвитку дитини / С. М. Курінна // 
Плекаємо особистість : наук.-метод. альманах. – Луганськ ; Старобільськ, 2006. – 
№ 1. – С. 28–32. 

23. Особливості процесу соціалізації дітей старшого дошкільного віку / 
С. М. Курінна // Вісник Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2006. – № 4  
(91) – С. 153–159. 

 
2007 

24. До проблеми використання предметно-схематичного моделювання в 
інтелектуальній підготовці дітей до школи / С. М. Курінна, С. М. Журавльова // 
Пошуки і знахідки: Матеріали наук. конф. СДПУ / М-во освіти і науки України, 
Слов'ян. держ. пед. ун-т ; уклад. В. К. Сарієнко. – Слов'янськ, 2007. – С. 78–81.  

25. Наступність у роботі дошкільного навчального закладу і школи / 
С. М. Курінна // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. 
(Спецвип) :[матеріали Всеукр. наук-практ. конф. "Реалізація принципу 
наступності дошкільної та початкової ланок у контексті суб'єктивної парадигми 
освіти", 17–18 трав. 2007 р.] / М-во освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед. 
ун-т ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов'янськ, 2007. – С. 122–126. 

26. Особливості формування гуманних взаємовідносин старших 
дошкільників засобами гумору / С. М. Курінна, Ю. В Нелюб // Пошуки і 
знахідки : матеріали наук. конф. Слов'ян. держ. пед. ун-ту (квіт. 2007 р.) / М-во 
освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед. ун-т ; уклад. В. К. Сарієнко. – 
Слов'янськ, 2007. – Вип. 6. – С. 75–78. 

27. Особливості формування мужності у хлопчиків старшого 
дошкільного віку / С. М. Курінна, О. Б. Маланич // Пошуки і знахідки : матеріали 
наук. конф. Слов'ян. держ. пед. ун-ту (квіт. 2007 р.) / М-во освіти і науки 
України, Слов'ян. держ. пед. ун-т ; уклад. В. К. Сарієнко. – Слов'янськ, 2007. – 
Вип. 6. – С. 72–75. 

 
2008 

28. До проблеми формування соціального досвіду дитини дошкільного 
віку / С. М. Курінна // Сучасне дошкілля: реалії та перспективи : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., 16 жовт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко [та ін.] ; 
уклад.: І. І. Загарницька, Г. В. Бєлєнька, А. В. Карнаухова. – Київ, 2008. – 
С. 89–92. 

29. Особливості соціалізації старших дошкільників у стосунках з 
однолітками / С. Курінна, Г. Вострікова // Пошуки і знахідки : матеріали наук. 
конф. Слов'ян. держ. пед. ун-ту (квіт. 2008 р.) / М-во освіти і науки України, 
Слов'ян. держ. пед ун-т ; уклад. В. К. Сарієнко. – Слов'янськ, 2008. – Вип. 8. – 
Т. 1. – С. 141–145. 
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30. Особливості формування соціальної компетентності дітей на ранніх 
етапах соціалізації / С. Курінна, М. Супруненко // Пошуки і знахідки : матеріали 
наук. конф. Слов'ян. держ. пед. ун-ту (квіт. 2008 р.) / М-во освіти і науки 
України, Слов'ян. держ. пед ун-т ; уклад. В. К. Сарієнко. – Слов'янськ, 2008. – 
Вип. 8. – Т. 1. – С. 145–150. 

31. Психолого-педагогічні умови статево-рольової соціалізації дітей 
старшого дошкільного віку / С. М. Курінна, І. М. Артьоменко // Пошуки і 
знахідки : матеріали наук. конф. Слов'ян. держ. пед. ун-ту (квіт. 2008 р.) / М-во 
освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед ун-т ; уклад. В. К. Сарієнко. – 
Слов'янськ, 2008. – Вип. 8. – Т. 1. – С. 137–141. 

32. Роль соціальних інститутів у становленні особистості дитини 
дошкільного віку / С. Курінна // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-
Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" : Педагогіка. 
Психологія. Філологія. Філософія : наук.-теорет. зб. – Переяслав-
Хмельницький, 2008. – Вип. 14. – С. 134–137. 

 
2009 

33. Особливості роботи дошкільного навчального закладу з формування 
педагогічно-ігрової культури батьків / С. М. Курінна, Л. В. Колінько // Пошуки і 
знахідки : матеріали наук. конф. СДПУ / М-во освіти і науки України, Слов'ян. 
держ. пед. ун-т ; уклад. В. К. Сарієнко. – Слов'янськ, 2009. – С. 80–83.  

34. Особливості сімейної соціалізації дитини дошкільного віку / 
С. М. Курінна // Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – 2009. – 
№ 5, ч. 1. – С. 203–210.  

35. Педагогічні умови використання гумору в процесі соціалізації 
дошкільників / С. Курінна // Вісник інституту розвитку дитини : зб. наук. пр. 
Серія: філософія, педагогіка, психологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова 
; гол. редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 6.– С. 92–97. 

36. Педагогічні умови формування світорозуміння дітей старшого 
дошкільного віку / С. М. Курінна, А. В. Вікторова // Пошуки і знахідки : 
матеріали наук. конф. СДПУ / М-во освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед. 
ун-т ; уклад. В. К. Сарієнко. – Слов'янськ, 2009. – С. 76–80. 

37. Проблема соціального супроводу сім'ї в умовах дошкільного 
навчального закладу / С. М. Курінна, О. М. Автуніч // Пошуки і знахідки : 
матеріали наук. конф. СДПУ / М-во освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед. 
ун-т ; уклад. В. К. Сарієнко. – Слов'янськ, 2009. – С. 72–76. 

 
2010 

38. Дитина–педагог: сучасний погляд. Психолого-педагогічні та 
соціальні аспекти сучасної  дошкільної та початкової освіти : кол. 
монографія / авт. кол. : О. П. Аматьєва, Г В. Бєлєнька, Н. В. Гавриш, 
В. В. Докучаєва, В. В. Желанова, Н. О. Курило, С. М. Курінна [та ін.]; за заг. 
ред. В. В. Докучаєвої; М-во освіти і науки України ; Держ. закл. "Луган. нац. 
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у-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 
2010. – 492 с. 

39. Особливості розвитку музичних здібностей дітей старшого 
дошкільного віку / С. М. Курінна, О. С. Шевчук // Пошуки і знахідки : матеріали 
наук. конф. СДПУ / М-во освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед. ун-т ; 
уклад. В. К. Сарієнко. – Слов'янськ, 2010. – Вип. 10, Т. 1. – С. 108–111. 

40. Особливості сприймання та розуміння гумору дітьми дошкільного 
віку / С. Курінна // Дитина-педагог: сучасний погляд : сучасний погляд. 
Психолого-педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та 
початкової освіти : кол. монографія / авт. кол. : О. П. Аматьєва, 
Г В. Бєлєнька, Н. В. Гавриш [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Докучаєвої; М-во 
освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 
Луганськ , 2010. – Ч. 1, р. 1.7. – С. 143–156. 

41. Педагогічні умови статево-рольової соціалізації хлопчиків старшого 
дошкільного віку / С. М. Курінна, Я. Г. Руссу // Пошуки і знахідки : матеріали 
наук. конф. СДПУ / М-во освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед. ун-т ; 
уклад. В. К. Сарієнко. – Слов'янськ, 2010. – Вип. 10, Т. 1. – С. 105–108. 

42. Проблема соціального супроводу дітей дошкільного віку в дитячому 
будинку / С. Курінна // Гуманізація навчально-виховного процесу. 
Спецвипуск 4 : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Слов'ян. держ. 
пед. ун-т ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов'янськ, 2010. – Ч. 1. – С. 198–203. 

43. Становлення особистості дитини дошкільного віку в процесі 
взаємодії різних соціальних інститутів: соціалізація дитини / С. Курінна // 
Дошкільна освіта. – 2010. – № 1 (27). – С. 6–10. 

 
2012 

44. Система соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в 
процесі трансформації дитячих будинків : монографія / С. М. Курінна ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. 
держ. пед. ун-т". – Слов'янськ : Друк. двір, 2012. – 324 с. 

45. Дитяче сирітство в Україні: теоретико-методологічний аналіз 
проблеми / С. М. Курінна // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Комунальний 
ВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обл. ради ; гол. ред. 
В. В. Кузьменко. – Херсон, 2012. – Вип. 16. – С. 234–242. 

46. Інституціональний аналіз соціально-педагогічної роботи з дітьми-
сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки в дитячому будинку / 
С. М. Курінна // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. 
Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. 
В. П. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 14, ч. 3. – С. 204 –214. 

47. Особливості використання сміхової культури у моральному 
вихованні дошкільників / С. М. Курінна, Г. В. Венгловська // Пошуки і знахідки: 
Матеріали наук. конф. СДПУ / М-во освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед. 
ун-т ; уклад. В. К. Сарієнко. – Слов'янськ, 2012. – Вип. 12, т. 1. – С. 179–182. 
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48. Особливості побудови функціонування системи соціально-
педагогічної роботи з вихованцями дитячого будинку / С. М. Курінна // 
Проблеми та перспективи педагогіки і психології у сучасному суспільстві : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2012. – С. 88–91. 

49. Особливості соціалізації дитини в дитячому будинку / С. Курінна // 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. 
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