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Від упорядників 
 

Перший випуск покажчика серії "Біобібліографія вчених ДВНЗ 
"Донбаський державний педагогічний університет" присвячено вченому-
педагогу, доктору історичних наук, проректору з науково-педагогічної 
роботи ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" Сергію 
Миколайовичу Швидкому, який більше чверті століття працює на 
освітянській ниві і в липні 2019 року відзначає свій ювілей. 

У біобібліографічному покажчику представлено бібліографію праць 
науковця: монографії, навчально-методичні посібники, статті з наукових 
збірників, матеріалів наукових конференцій, публікації в періодичних 
виданнях, що вийшли з друку з 1992 по 2018 рік, а також публікації про 
життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність.  

Покажчик відкриває стаття завідувача кафедри української мови та 
літератури, доктора наук із соціальних комунікацій, професора кафедри 
української мови та літератури Донбаського державного педагогічного 
університету, дійсного академіка Міжнародної Академії інформатизації 
(м. Алмаати, Казахстан) Біличенко Ольги Леонідівни "Вітання до ювілею", 
далі надається перелік основних дат життя й науково-педагогічної 
діяльності вченого. 

Основний зміст покажчика викладено в двох основних розділах, які 
мають суцільну нумерацію бібліографічних описів. У межах розділів 
документи розміщено за зведеним українсько-російським алфавітом 
заголовків. 

Розділ І. Праці С. М. Швидкого. 
Містить бібліографічні описи праць ученого, розміщених за прямою 

хронологією з виокремленням років видання, а в межах року – за видами 
документів: книги та брошури, статті зі збірників наукових праць та 
періодичних видань; дисертації та автореферати дисертацій.  
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Розділ ІІ. Література про життя й діяльність.  
Містить бібліографічні описи публікацій, які висвітлюють життєвий 

і творчий шлях науковця; бібліографія видань згрупована за алфавітом 
заголовків. Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика включає: 

 - вступну статтю; 
- іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, упорядників, 

редакторів та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних описах;  
- алфавітний покажчик праць С. М. Швидкого. 
Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено згідно з чинними 

державними стандартами України. Під час підготовки покажчика були 
використані фонди бібліотеки і кафедри української мови та літератури 
Донбаського державного педагогічного університету, бібліографічні 
джерела та матеріали, надані С. М. Швидким, електронні каталоги 
провідних бібліотек, державні бібліографічні покажчики. Більшість 
публікацій, що увійшли до покажчика, було переглянуто de visu. 

Видання адресовано науково-педагогічним працівникам, учителям-
практикам, здобувачам вищої освіти, історикам, краєзнавцям, бібліотечним 
працівникам та всім, хто цікавиться питаннями етнографії. 
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Вітання до ювілею 
 
Живе лиш той, хто не живе для себе, 

Хто для інших виборює життя… 
 

Наш ювіляр – вмілий співрозмовник, високопрофесійний лектор, 
який уміє створити творчу та ділову атмосферу, захопити всіх улюбленою 
справою. Залюблений у рідний край, у свою родину, він – популяризатор 
української історії та культури серед студентської молоді, учителів та 
жителів краю. Протягом останніх років наш ювіляр – один з ініціаторів 
створення й активний учасник історико-культурного телевізійного проекту 
на обласному телебаченні «Подорож у часі», присвяченому відродженню 
давніх українських традицій, пізнанню свого роду і власного коріння. 

У цю ювілейну мить хочеться сказати багато добрих слів про Ваше 
життя. Батьки змогли виховати сина на основі формування найкращих рис 
особистості українця: любові та вірності до української мови, українських 
пісень, українського фольклору. Вашими головними людськими рисами 
стали чуйність і щедрість, повага до старших та любов до дітей. Саме вони 
допомогли Вам визначитися у подальшій профілізації та навчанні на 
філологічному факультеті Донецького державного університету. Мене, як 
українку, щиро захоплюють Ваш справжній патріотизм та любов до 
рідного народу, його звичаїв та обрядів.  

Після закінчення Донецького державного університету – 
направлення на роботу вчителем української мови та літератури у м. 
Донецьк, а далі все Ваше життя – це робота з молоддю, робота на 
освітянській ниві завучем, директором Прелеснянської СШ Слов’янського 
району Донецької області, заступником декана, деканом філологічного 
факультету, проректором з науково-педагогічної роботи.  

Тішуся спілкуванням з Вами від далекого 1994-го, коли вперше 
побачила молодого приємного чоловіка на кафедрі етики, естетики та 
культури. Тож і зараз пам’ятаю, наскільки цікавою в спілкуванні людиною 
виявилися Ви. Уся Ваша наступна наукова кар’єра протікала фактично на 
моїх очах. Нині Ви – шановний професор, доктор історичних наук, знаний 
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в Україні та поза її межами фахівець, який активно співпрацює з НАН 
України: Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського. На філологічному факультеті Вами було створено 
фольклорно-етнологічний центр «Південна Слобожанщина», що 
посприяло значному розширенню дослідження українського фольклору, 
традицій і культури Слобідської України. За результатами польових 
досліджень захищено кандидатські («Традиційна народна медицина 
українців Південної Слобожанщини: історія розвитку, сучасний стан, 
регіональна специфіка», «Структурна організація й динаміка побутової 
лексики південнослобожанських говірок») й докторську дисертації 
(«Традиційні народні знання населення Слобожанщини: 
культуроохоронний та світоглядно-пізнавальний ракурси»). 

Ви пройшли професійний шлях становлення Педагога і продовжуєте 
реалізовувати свою високу життєву мету в сотнях сердець студентської 
молоді, що згодом також стануть фахівцями своєї справи. Ваш життєвий, 
громадянський та науково-педагогічний досвід є справді неоціненним і 
надзвичайно корисним для молоді, колективу університету, де Ви 
працювали і працюєте, шкільної та вищої освіти Слов’янська, області та 
нашої країни в цілому. Саме природа рідного краю рясно наділила Вас 
гідними поваги та захоплення рисами, а проявитись їм повною мірою 
допомогла Ваша доля. Вас не псують ані негаразди, ані високі досягнення 
та посади. І я впевнена, що таким Ви й залишитеся. 

Відчуття часу та суспільних пріоритетів розкрили Ваші надзвичайно 
високі професійні здібності, а вірність обраному фаху та бажання якісних 
змін дозволили Вам стати справжнім наставником для багатьох молодих 
педагогів. До свого ювілею Ви прийшли із солідним послужним списком. І 
сьогодні у Вас, невтомного трудівника освітянської ниви, чимало цікавих 
планів і задумів. Нехай усі вони збудуться! 

На ниві науково-методичної роботи Ваші досягнення реалізувались у 
публікаціях і наукових розвідках історичного та культурологічного 
спрямування. Ваше ім’я, як науковця відоме не лише в Україні, Ви знаний 
і серед європейських дослідників традиційної культури. Ви є автором 
монографій: "Народна медицина Південної Слобожанщини", 
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«Етнокультурна спадщина населення Слобідської України XXI ст. у 
системі сучасних знань та світоглядних уявлень». 

Ви є членом редакційної колегії наукових збірників: «Вісник 
Донбаського державного педагогічного університету. Серія: соціально-
філософські проблеми розвитку людини і суспільства», «Грані історії: зб. 
наукових праць Горлівського інституту іноземних мов (м. Бахмут). 

Ваші знання і компетентність сприяють розвитку освіти, 
удосконаленню роботи з обдарованою молоддю нашого університету, 
формують самодостатню та соціально-адаптовану особистість. З Вашою 
організаційною діяльністю пов’язане створення студентського й 
спортивного клубів, реорганізація й удосконалення роботи органів 
студентського самоврядування, кураторів академічних груп. Ви є автором і 
співавтором різноманітних методичних розробок, рекомендацій щодо 
удосконалення роботи з національно-патріотичного виховання серед 
студентської молоді. І не випадково Ваша багаторічна сумлінна та 
наполеглива праця на розвиток рідного університету була відзначена 
подяками та грамотами. Все, чому Ви навчаєте, притаманне і Вам: дух 
незалежності, мудрість слова, глибина думки, щирість почуттів. 
Багаторічна спільна праця на освітянських теренах об’єднує викладачів 
Донбаського державного педагогічного університету з Вами. 

Зі студентської лави Донецького державного університету у 
життєвий шлях Вас супроводжували активна особиста позиція, 
громадянський рівень свідомості. Ще у далекому 1993 році за Вашою 
ініціативою й безпосередньою участю був відкритий перший у 
м. Слов’янську українознавчий клас у СШ № 1.  

Ви берете активну участь у громадському житті міста й області. Ви є 
членом колегії департаменту освіти і науки донецької 
облдержадміністрації; Конкурсної комісії з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, 
спрямованих на національні й дружні зв’язки, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка департаменту внутрішньої та 
інформаційної політики донецької облдержадміністрації; членом спілки 
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краєзнавців України; головою Слов’янського осередку Всеукраїнського 
товариства «Знання». 

Шановний Сергію Миколайовичу, виконуючи важливі справи, Ви 
одночасно допомагаєте іншим, і Ваша співучасть є неоціненною. Вам 
притаманна чуйність і справжня толерантність у вирішенні найболючіших, 
конфліктних ситуацій. Любов до життя і родини, інтерес до сучасних 
культурних надбань і повага до народних традицій, оптимізм, 
життєрадісність – складники Вашої особистості. Завжди усміхнений, в 
гарному гуморі – такий собі справжній українець. Найбільш щасливим Ви 
відчуваєте себе, думаю, Сергію Миколайовичу, спілкуючись з друзями, 
колегами і знайомими, а передусім у колі найрідніших людей – дружини 
Надії Валентинівни, сина Олександра, доньки Валерії, невістки Ганни, зятя 
Івана, онука Ореста. 

Колеги поціновують властиву Вам людяність, доброту, 
справедливість. Ви є взірцем доброзичливого ставлення до людей та 
життя. Прийміть побажання міцного здоров’я, великого щастя, незламного 
оптимізму, радості, благополуччя, невичерпних сил, натхнення, всіляких 
гараздів, плідної творчої праці в ім’я розвитку нашої України, миру та 
злагоди в державі! Працюємо разом ще багато років! 

Бажаю, щоб в наступний ювілей Ви, шановний Сергію 
Миколайовичу, могли впевнено і гордо сказати: «Я маю все, чого хотів і до 
чого прагнув, про що мріяв і що зробив, що втілював в життя і чого досяг, 
кого кохав і з ким побрався, кого виховав, що вже створив і що буду ще 
довгі роки з любов’ю творити! І я знаю, життя – прекрасне!». 

 
З любов’ю та повагою, завжди Ваші, 
Біличенко Ольга, завідувач кафедри української мови та літератури, 
доктор наук із соціальних комунікацій, професор 
кафедри української мови та літератури 
Донбаського державного 
педагогічного університету, 
дійсний академік Міжнародної Академії Інформатизації 
(м. Алмаати, Казахстан) та колеги  
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Основні дати життя  

та науково-педагогічної діяльності 
С. М. Швидкого 

 
1959 р., 25 липня – народився в с. Осокарівка Осокарівського району 
Карагандинської обл. (Казахстан) у сім’ї робітника. 
1976 р. – закінчив Шевченківську середню школу (с. Шевченко 
Великоновоселківського району Донецької обл.). 
1978–1980 рр. – служба в армії. 
1981–1986 рр. – навчався у Донецькому державному університеті на 
українському відділенні філологічного факультету. 
1985–1990 рр. – працював вчителем української мови та літератури в СШ 
№ 70 м. Донецька, Верхньоторецької середньої школи Ясинуватського 
району; завучем, директором Прелеснянської середньої школи 
Слов’янського району.  
З 1991 р. – працює в Слов’янському державному педагогічному інституті 
(нині ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"). 
1992 р., березень – обраний на посаду старшого викладача кафедри етики. 
естетики та культури Слов’янського державного педагогічного інституту. 
1993 р. – за його ініціативи й безпосередньої участі був відкритий перший 
у м. Слов’янську українознавчий клас у СШ № 1. 
З 1995 р. – працює на кафедрі української мови та літератури. 
2000–2004 рр. – працював заступником декана, деканом філологічного 
факультету. 
2001 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук зі спеціальності 07.00.05 – етнологія в Інституті 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України. 
Від 2004 р. – перебуває на посаді проректора з науково-педагогічної 
роботи. 
2017 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
історичних наук зі спеціальності 07.00.05 – етнологія в Інституті 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України. 
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Розділ І. Праці С. М. Швидкого 
 

1992 
 

1. Методичні рекомендації з курсу "Народознавство" / 
С. М. Швидкий / М-во освіти і науки України, Слов’ян. держ. пед. 
ін-т. – Слов’янськ : СДПІ, 1992. – 16 с. 

 
1997 

 
2. Магія, обряд, слово / С. М. Швидкий // Діяльність музеїв просто 

неба у збереженні культурної спадщини та відродженні 
духовності народу : матеріали міжнар. наук. конф. / Музей 
народної архітектури та побуту України, Асоц. укр. етнологів ; 
ред. М. Д. Ходаківський. – Київ, 1997. – С. 73–76. 

 
1998 

 
3. Замовляння в лікувальній традиції населення Південної 

Слобожанщини / С. М. Швидкий // Придніпровський науковий 
вісник. – 1998. – № 97 (164). – С. 74–82.  

 
1999 

 
4. Знахарі Південної Слобожанщини / С. М. Швидкий // Формування 

національної культури молоді засобами народного мистецтва у 
контексті творчої спадщини В. М. Верховинця : зб. наук. пр. / 
Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – 
С. 59–163. 

5. Про роль власних імен в магічних текстах / С. М. Швидкий // 
Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : 
науч.-метод. сб. / отв. за вып. В. А. Глущенко. –  Славянск, 1999. – 
Вып. 6. – С. 71–74. 

 
2000 

 
6. Магічні слова: замовляння Південної Слобожанщини / 

С. М. Швидкий. – Слов’янськ : СДПІ, 2000. – 48 с. 
7. Народна медицина Південної Слобожанщини / С. М. Швидкий. – 

Слов’янськ : СДПІ, 2000. – 164 с. 
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8. Ірраціональні засоби у лікувальній традиції українців Південної 
Слобожанщини / С. М. Швидкий // Теоретичні й практичні 
проблеми україністики : зб. ст. на пошану професора 
В. Т. Горбачука / М-во освіти і науки України, Слов’янський 
держ. пед. ін-т ; за ред. К. Г. Городенської. – Слов’янськ, 2000. – 
С. 104–109. 

9. Традиційні раціональні засоби лікування рослинного походження 
українців Південної Слобожанщини / С. Швидкий // Етнічна 
історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т імені Тараса 
Шевченка ; редкол.: Патриляк І. К., Капелюшний В. П., 
Борисенко В. К. – Київ, 2000. – С. 71–75. 

 
2001 

 
10. Традиційна народна медицина українців Південної 

Слобожанщини: історія розвитку, сучасний стан, регіональна 
специфіка : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Швидкий 
Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2001. – 
18 с. 

 
2002 
 

11. Наш філологічний / Сергій Швидкий // Євшан : літ.-мист. 
альманах / ред. В. Півень. – Слов’янськ, 2002. – С. 3–9. 

 
2003 

 
12. З історії заселення південних регіонів Слобідської України / 

С. Швидкий // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5–6. –
– С. 74–76. 

13. Форми побутування українських замовлянь / С. М. Швидкий // 
Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : 
науч.-метод. сб. / отв. ред. В. А. Глущенко. – Славянск, 2003. – 
Вып. 11, ч. 2. – С. 128–135. 

 
2006 

 
14. Активізація етнічних тенденцій в культурі як реакція на 

глобальну уніфікацію стандартів життя суспільства / 
С. М. Швидкий, В. Абизов, О. Галушко // Проблемы управления 
многоэтничными сообществами в условиях глобализационных и 
цивилизационных вызовов : материалы ІV междунар. семинара, 
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(Алушта, 4-6 мая 2005 г.) / под ред. Т. А. Сенюшкиной. – 
Симферополь, 2006. – С. 7–9. 

15. До проблем класифікації замовлянь / С. М. Швидкий // Вісн. 
Слов’янського держ. пед. ун-ту : зб. наук. пр. / відп. ред. 
В. І. Рукасов. – Слов’янськ, 2006. – Вип. 2. – С. 118–123. 

 
2007 

 
16. Куратору академічної групи : метод. рек. щодо організації. 

громадян. виховання студ. / [уклад.: С. О. Омельченко, 
В. І. Сипченко, С. М. Швидкий ; за заг. ред. В. І. Сипченка] ; 
Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ : Вид. центр "Маторін", 
2007. – 57 с. 

 
2009 

 
17. Обряд замовляння у традиційній медичній культурі населення 

Української Слобожанщини / С. М. Швидкий // Матеріали до 
української етнології : щорічник : зб. наук. пр. / [голов. ред. 
Г.Скрипник]; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009. – 
Вип. 8 (11). – С. 84–89.  

18. Обряд як невід’ємний компонент замовляння знахарів Південної 
Слобожанщини / С. М. Швидкий // Освіта і культура в контексті 
Болонського процесу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених, 
(філол. ф-т, 22–24 квіт. 2009 р.) / відп. ред. Н. М. Маторіна. – 
Слов’янськ, 2009. – С. 186–189. 

 
2010 

 
19. Народная медицина Южной Слобожанщины: традиции, 

особенности современного бытования Аутэнтычны фальклор: 
праблемы вывучэння, захавання, пераймання // Зб. наук. пр. 
удзельнікау ІV Міжнар. навук.-практ. канф., (Мінськ, 29–30 
красавіка, 2010 р.). – Мінск, 2010. – С. 60–62. 

20. Фактори формування та розвитку духовної культури населення 
Української Слобожанщини / С. М. Швидкий // Народна творчість 
та етнологія. – № 6. – 2010. – С. 30–39. 

 
2011 
 

21. Дикорослі трави в народній медичній культурі населення 
Української Слобожанщини (друга половина ХХ – початок ХХІ 
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століття) / С. М. Швидкий // Народна творчість та етнологія. – 
2011. – № 6. – С. 45–53. 

22. Застосування населенням Слобідської України у лікувальній магії 
води і вогню у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / 
С. М. Швидкий // Гілея: науковий вісник = Hileya: scientific 
bulletin : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО 
"Укр. акад. наук". – Київ, 2011. – Вип. 46 (4). – 2011. – С. 47–53. 

23. Знахарі Української Слобожанщини кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
(традиційне і сучасне) / С. М. Швидкий // Наукові записки : зб. ст. 
Серія : Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; 
уклад. Л. Л. Макаренко. – Київ, 2011. – Вип. 98. – С. 265–273.  

24. Лікувальні засоби тваринного походження в народній медицині 
населення Української Слобожанщини в ХІХ – початку ХХ ст. / 
С. М. Швидкий // Гілея: науковий вісник = Hileya: scientific 
bulletin : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО 
"Укр. акад. наук". – Київ, 2011. – Вип. 53 (10). – С. 60–63. 

25. Механічні дії й предмети у лікувальній магії населення 
Української Слобожанщини другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст. / С. М. Швидкий // Гілея: науковий вісник = Hileya: 
scientific bulletin : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, ВГО "Укр. акад. наук". – Київ, 2011. – 
Вип. 48 (6). – 2011. – С. 150–155. 

26. Місце та роль народних лікарів у формуванні народної медичної 
культури Української Слобожанщини у ХІХ – поч. ХХ ст. / 
С. М. Швидкий // Гілея: науковий вісник = Hileya: scientific 
bulletin : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО 
"Укр. акад. наук". – Київ, 2011. – Вип. 51 (9). – С. 36–39. 

27. Мудрий керівник, компетентний науковець і чудова людина ... (з 
нагоди ювілею декана філологічного факультету Н. І. Овчаренко) 
/ С. М. Швидкий // Теоретические и прикладные проблемы 
русской филологии : науч.-метод. сб./ отв. ред. В.А. Глущенко. – 
Славянск, 2011. – Вып. 21. – С. 5–6. 

28. Народна етіологія хвороб та їх діагностика у світоглядних 
уявленнях населення Української Слобожанщини другої 
половини ХІХ–початку ХХ ст. / С. М. Швидкий // Гілея: науковий 
вісник = Hileya: scientific bulletin : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. 
М. П. Драгоманова, ВГО "Укр. акад. наук". – Київ, 2011. –  
Спецвип. – С. 150–155. 

29. Природно-кліматичні та соціально-економічні чинники 
формування народної медичної культури населення Української 
Слобожанщини (ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Швидкий // Гілея: 
науковий вісник = Hileya: scientific bulletin : зб. наук. пр. / Нац. 
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пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО "Укр. акад. наук". – Київ, 
2011. – Вип. 50 (8). – С. 67–70. 

30. Фітотерапевтичні засоби лікування населення Української 
Слобожанщини (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.) / 
С. М. Швидкий // Гілея: науковий вісник = Hileya: scientific 
bulletin : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО 
"Укр. акад. наук". – Київ, 2011. – Вип. 49 (7). – С. 57–64. 

31. Числова магія у народній медичній культурі населення 
Української Слобожанщини в ХІХ – на початку ХХ ст. / 
С. М. Швидкий // Матеріали до української етнології : щорічник : 
зб. наук. пр. / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАНУ, ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2011. – Вип. 10 (13). – С. 165–170. 

 
2012 
 

32. Вокатив як засіб вираження магічно-містичної функції слова у 
лікувальних замовляннях Української Слобожанщини / 
С. М. Швидкий // Східнослов’янська філологія : зб. наук. пр. /  
М-во освіти і науки України, Горлів. ін-т іноземн. мов, ДВНЗ 
"Донбас. держ. пед. ун-т", Донец. нац. ун-т ; редкол.: 
С. О. Кочетова [та ін.]. – Горлівка, 2012. – Вип. 23. 
Мовознавство. – С. 137–148. 

 
2013 

 
33. Лікувальні замовляння в етномедицині населення Слобідської 

України ХІХ – початку ХХ ст. / С. М. Швидкий // Зб. наук. пр. 
Міжнар. наук. конф. "Сучасні проблеми освіти і науки. 
Гуманітарні і соціальні науки", (Будапешт, черв. 2013 р.). – 
Будапешт, 2013. – С. 47–53. 

34. Межі південної та західної Слобідської України: критерії, 
гіпотези, концепції / С. М. Швидкий // Зб. наук. пр. Міжнар. наук. 
конф. "Сучасні проблеми освіти і науки", (Будапешт, бер. 
2013 р.). – Будапешт, 2013. – Т. 2. – С. 176–183. 

35. Структурно-функциональные особенности украинских заговоров 
/ С. Н. Швыдкый // Молодой ученый. – 2013. – № 12 (59). – 
С. 884–888. 

 
2014 

 
36. Семантика дней недели в системе верований и представлений 

населения Слободской Украины ХІХ – начала ХХ вв. / 
С. Н. Швыдкый // Науч. ведом. Белгородского гос. ун-та. Вып. 30. 
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История. Политология. Экономика. Информатика. – 2014. – № 8 
(179). – С. 89–94. 

37. Становлення та розвиток студентського самоврядування в Україні 
/ С. Швидкий, О. Ступак // Рідна школа. – 2014. – № 3. – С. 20–23. 

 
2015 

 
38. Народні медичні знання як етнічна константа / С. М. Швидкий // 

Развитие науки в XXI веке : сб. публ. Науч.-информ. центра 
"Знание" по мат. VI междунар. заоч. науч.-практ. конф. "Развитие 
науки в XXI веке", (Харьков, 28 сент. 2015 г.). – Харьков, 2015. – 
Ч. 1. – С. 105–107. 

39. Слобідська Україна та її південні й західні межі в українській 
історіографії (за картографічними матеріалами) / С. М. Швидкий 
// Етнологічні студії. – 2015. – № 12. – С. 198–208. 

 
2016 

 
40. Етнокультурна спадщина населення Слобідської України  

ХІХ–початку ХХІ ст. у системі сучасних знань та світоглядних 
уявлень : моногр. / С. М. Швидкий ; М-во освіти і науки України, 
ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов’янськ: Вид-во 
Б. І. Маторіна, 2016. – 409 с. 

41. Втілення у практику офіційної медицини соціально-медичних 
ідей на теренах Слобідської України ХІХ–початку ХХ століття / 
С. М. Швидкий // Українознавство. – 2016. – № 3 (60). –  
С. 101–112. 

42. Лікувальні замовляння в етномедицині населення Слобідської 
України ХІХ– початку ХХ ст. / С. М. Швидкий // Наук. пр. іст. ф-
ту Запоріз. нац. ун-ту. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 46. – С. 101–105. 

43. "Ритуальні спеціалісти" як істоти хтонічного світу / 
С. М. Швидкий, Т. Ю. Демура // Перспективні напрямки сучасної 
науки та освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 
(Слов’янськ, 19–20 трав. 2016 р.) / відп. ред. Н. М. Маторіна. –
Слов’янськ, 2016. – Вип. 8, ч. 2. – С. 268–272. 
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