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УДК 016:37 

          А 22 

      Автореферати  дисертацій у фондах  наукової бібліотеки  

Рівненського державного гуманітарного університету. Педагогічні 

науки. Психологічні науки : наук.-доп. бібліограф. покажч. / М-во 

освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад : 

С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2017. – 238 с. 

 

Відповідальний за випуск:                   Грипич С. Н. – доцент, директор                                                   

                                                                 наукової  бібліотеки РДГУ;     

 

Укладачі:                                                Грипич С. Н. – доцент, директор                                                   

                                                                 наукової  бібліотеки РДГУ;     

                                                                 Кузнецова  А.  А. – провідний  

                                                                 бібліограф 

 

У науково-допоміжному бібліографічному покажчику подано 

відомості про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів 

кандидатів і докторів педагогічних та психологічних наук, що 

зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного 

гуманітарного університету.  

            Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, 

магістрантів, студентів закладів вищої освіти та всіх тих, хто здійснює 

наукові дослідження. 

 

 

Рекомендовано до друку методичною радою  

наукової бібліотеки РДГУ  

(протокол № 11 від 21.12.2017 р.). 

 

 

Наукова бібліотека РДГУ, 2017 р. 

м. Рівне, вул. Пластова, 31 
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Від укладачів 

 

                  Відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії  України 

кожне дисертаційне дослідження обов'язково супроводжується 

окремим авторефератом. Автореферати дисертацій мають важливе 

значення при ознайомленні наукової спільноти з доробками здобувачів  

на ступені кандидатів та докторів наук. Автореферат грунтовно 

розкриває зміст дисертації, ознайомлює з основними ідеями та  

результатами досліджень, а також із внеском здобувача у розробку та 

вирішення наукової проблеми. 

      Пропонований науково-допоміжний бібліографічний 

покажчик є продовжуваним виданням. Його мета – допомогти 

науковим працівникам, молодим дослідникам у роботі з 

авторефератами дисертацій, що зберігаються у фондах наукової 

бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.  

       У зв’язку з великим обсягом документальних джерел 

видання поділено на частини. У першу частину увійшли автореферати 

дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів 

Педагогічних та Психологічних наук.  

                   Нумерація позицій бібліографічних описів наскрізна. У 

межах кожної галузі описи розташовані за роками в зворотній 

хронології, враховуючи більший попит на сучасні видання. 

Інформаційний  період  в  рубриці  «Педагогічні науки»  охоплює  

1971 - 2016  рр., в  рубриці  «Психологічні  науки»   -   1976 - 2016 рр. 

В межах кожного року інформація подається в алфавітному порядку 

прізвищ авторів. Довідково-пошуковий апарат видання містить 

іменний покажчик авторів з посиланням на відповідний номер позиції 

опису.  

                  Бібліографічні описи документів здійснено мовою 

оригіналу та згідно діючих державних стандартів: ДСТУ 7.1.2006 

«Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання», 

ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила», 

ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила». 

                        Покажчик розрахований на науковців, викладачів, 

аспірантів, магістрантів, студентів та усіх, хто цікавиться розвитком 

педагогічної та психологічної наук в Україні.  
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2016 

 

1. Антонюк Л. М.  Виховання дітей національних 

меншин на Волині (ХІХ - початок ХХ ст.): порівняльний аналіз : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія 

педагогіки / Л. М. Антонюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – 

Житомир, 2016. – 20 с. 

 

2. Антощук С. В.  Організаційно-педагогічні засади 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною 

формою навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і 

методика проф. освіти / С. В. Антощук ; М-во освіти і науки України, 

Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – 

Переяслав-Хмельницький, 2016. – 23 с. 

 

3. Апрєлєва І. В.  Реалізація принципу доступності до 

суспільного дошкільного виховання в Україні (20-30-ті роки ХХ 

століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та 

історія педагогіки / І. В. Апрєлєва ; М-во освіти і науки України, 

Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – 20 с. 

 

4. Багрій І. П.  Професійна підготовка майбутніх 

заняттєвих терапевтів в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / І. П. Багрій ;     

М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т 

ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 19 с. 

 

5. Байбекова Н. Р.  Формування готовності майбутніх 

психологів до консультативної діяльності у процесі фахової 

підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і 

методика проф. освіти / Н. Р. Байбекова ; М-во освіти і науки України, 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Харків, 2016. – 20 с. 

 

6. Байда М. В.  Підготовка майбутніх учителів 

філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного 

навчання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / М. В. Байда ; Житомир. 

держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2016. – 20 с. 
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7. Балик Т. М.  Формування комунікативних умінь учнів 

основної школи в процесі роботи над переказами з уведенням 

додаткових мікротем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - 

теорія та методика навчання (укр. мова) / Т. М. Балик ; М-во освіти і 

науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 

2016. – 20 с. 

 

8. Бахмат Л. В.  Педагогічні умови формування 

самооцінювання навчальних досягнень у професійній підготовці 

майбутніх учителів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія 

і методика проф. освіти / Л. В. Бахмат ; М-во освіти і науки України, 

Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – 

Переяслав-Хмельницький, 2016. – 20 с. 

 

9. Биндас О. М.  Професійна підготовка вчителів 

іноземних мов магістерського рівня в університетських коледжах 

педагогічної освіти Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / О. М. Биндас ; М-во 

освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 

Полтава, 2016. – 20 с. 

 

10. Бирка М. Ф.  Система професійного розвитку вчителів 

природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті : 

автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. 

освіти / М. Ф. Бирка ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 40 с. 

 

11. Білавич Г. В.  Теорія і практика виховання 

господарської культури учнів та дорослих у Західній Україні (друга 

половина ХІХ - середина 40-х років ХХ століття) : автореф. дис. ...     

д-ра пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія 

педагогіки / Г. В. Білавич ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. 

пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – 39 с. 

 

12. Боднар А. О.  Підготовка майбутніх учителів фізичної 

культури до олімпійської освіти молодших школярів : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. 

освіти / А. О. Боднар ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац.      

ун-т. – Хмельницький, 2016. – 20 с. 
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13. Бондаренко В. І.  Теоретичні і методичні засади 

формування іміджу майбутнього вчителя технологій у системі 

виховної роботи педагогічного університету : автореф. дис. ... д-ра пед. 

наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / В. І. Бондаренко ; М-во 

освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Київ, 

2016. – 40 с. 

 

14. Борисенко Н. А.  Підготовка майбутніх учителів 

технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної 

школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика 

проф. освіти / Н. А. Борисенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. 

нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2016. – 24 с. 

 

15. Борисюк Л. О.  Формування професійної 

компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі 

вивчення хіміко-біологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти / Л. О. Борисюк ;     

М-во освіти і науки України, Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – 

Хмельницький, 2016. – 20 с. 

 

16. Буднік С. В.  Виховання підлітків як суб'єктів 

дослідницької діяльності у гуртковій роботі : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / С. В. Буднік ; М-во 

освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 

2016. – 20 с. 

 

17. Булгакова Т. М.  Художньо-естетичне виховання 

учнів у загальноосвітніх закладах України у другій половині ХХ 

століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та 

історія педагогіки / Т. М. Булгакова ; М-во освіти і науки України, 

Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 

2016. – 20 с. 

 

18. Ваколя З. М.  Питання морального виховання дітей та 

молоді на сторінках педагогічної періодики Закарпаття (1919-

1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 – заг. педагогіка 

та історія педагогіки / З. М. Ваколя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки. – Київ, 2016. – 19 с. 
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19. Вархолик Г. В.  Розвиток екологічної культури 

майбутніх економістів у вищих навчальних закладах (кінець ХХ - 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. 

педагогіка та історія педагогіки / Г. В. Вархолик ; М-во освіти і науки 

України, Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – 20 с. 

 

20. Веремчук О. В.  Педагогічні умови формування 

професійної культури майбутніх документознавців : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика проф. 

освіти / О. В. Веремчук ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – 20 с. 

 

21. Вовк Н. В.  Підготовка майбутнього вчителя 

технологій до формування культури споживання в учнів 

загальноосвітньої школи  : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - 

теорія і методика проф. освіти / Н. В. Вовк ; М-во освіти і науки 

України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2016. – 20 с. 

 

22. Вовчок Я. В.  Підготовка майбутніх менеджерів до 

організації етнографічного туризму у вищих навчальних закладах : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. 

освіти / Я. В. Вовчок ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. 

ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. 

 

23. Водяна О. В.  Професійна підготовка майбутніх 

соціальних працівників до соціального супроводу сімей, в яких 

перебувають діти під опікою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / О. В. Водяна ; М-во освіти і 

науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 

2016. – 20 с. 

 

24. Войтович А. Ю.  Екологічне виховання учнів 

початкових класів загальноосвітньої школи (друга половина ХХ 

століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 – заг. педагогіка 

та історія педагогіки / А. Ю. Войтович ; М-во освіти і науки України, 

Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – 20 с. 

 

 

 

 



10 

 

25. Волошенко М. О.  Професійна підготовка майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / М. О. Волошенко ; М-во 

освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та 

природокористування. – Рівне, 2016. – 24 с. 

 

26. Вороніна М. В.  Розвиток творчих здібностей 

майбутніх художників-модельєрів одягу засобами проектних 

технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і 

методика проф. освіти / М. В. Вороніна ; М-во освіти і науки України, 

Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2016. – 24 с. 

 

27. Гащук В. А.  Педагогічні умови деонтологічної 

підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти / В. А. Гащук ; 

Держ. прикорд. служба України, Нац. акад. Держ. прикорд. служби 

України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2016. – 20 с. 

 

28. Гінкевич О. В.  Формування аналітико-синтетичних 

умінь учнів 5-6 класів під час вивчення епічного твору : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (укр. 

літ.) / О. В. Гінкевич ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац.   

ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – 20 с. 
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1052. Синецкий С. Б.  Взаимодействие клубных учреждений 

и инициативных объединений в сфере досуга  : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 - библиотековедение и 

библиографоведение / С. Б. Синецкий ; Ленинград. гос. ин-т культуры 

им. Н. К. Крупской. – Л., 1991. – 16 с. 

 

1990 

 

1053. Годовский В. М.  Взаимосвязь художественного и 

педагогического воздействия в детском хореографическом 

коллективе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 - 

теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности / В. М. Годовский ; Ленинград. гос. ин-т культуры       

им. Н. К. Крупской. – Л., 1990. – 21 с. 

 

1054. Гузий Н. В.  Формирование музыкально-эстетической 

культуры школьников в условиях внешкольного начального 

музыкального образования  : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 - теория и история педагогіки / Н. В. Гузий ; Киев. гос. ун-т 

им. Т. Шевченко. – Киев,  1990. – 23 с. 

 

1055. Жук В. М.  Формирование межведомственных 

централизованных библиотечных систем как фактор 

совершенствования библиотечного обслуживания трудящихся (на 

примере массовых государственных и профсоюзных библиотек 

средних, малых городов и сельских районов УССР) : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 05.25.03 - библиотековедение и библиографоведение 

/ В. М. Жук ; Москов. гос. ин-т культуры. – М., 1990. – 16 с. 

 

1056. Лаврик О. Л.  Оптимизация использования 

автоматизированных и традиционных средств библиографического 

поиска (на примере отраслевого НИИ) : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 - библиотековедение и 

библиографоведение / О. Л. Лаврик ; Москов. гос. ин-т культуры. – 

М., 1990. – 16 с. 
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1057. Серегина Т. Ф.  Состояние и пути оптимизации 

информационно-библиотечного обслуживания нормативно-

технической, патентной документацией и промышленными 

каталогами в условиях союзной республики (на примере Украинской 

ССР)  : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 - библиотековедение 

и библиографоведение / Т. Ф. Середина ; Москов. гос. ин-т 

культуры. – М., 1990. – 16 с. 

 

1989 

 

1058. Городилова Е. Н.  Пути совершенствования состава и 

использования справочно-библиографического фонда универсальных 

научных библиотек (на примере областных библиотек) : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 - библиотековедение и 

библиографоведение / Е. Н. Городилова ;  Ленинград. гос. ин-т 

культуры им. Н. К. Крупской. – Л.,  1989. – 15 с. 

 

1059. Гутовский П. П.  Пропаганда поэзии среди молодежи в 

библиотеке: особенности, тенденции и пути совершенствования : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 - библиотековедение и 

библиографоведение /  П. П. Гутовский ; Ленинград. гос. ин-т 

культуры им. Н. К. Крупской. – Л., 1989. – 16 с. 

 

1987 

 

1060. Комов В. В.  Управление библиотечным фондом: 

функции, структура, методы : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

05.25.03 - библиотековедение и библиографоведение / В. В. Комов ; 

Москов. гос. ун-т культуры. – М., 1987. – 16 с. 

 

1985 

 

1061. Табидзе Л. А.  Педагогическое влияние культурно-

просветительной работы на интерес молодежи к музыке : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 - культурно-просветительная 

работа / Л. А. Табидзе ; Ленинград. гос. ин-т культуры 

им. Н. К. Крупской. – Л.,  1985. – 16 с. 
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1982 

 

1062. Силков В. В.  Критерии определения результативности 

обучения математике младших школьников : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.02 – методика преподавания 

математики / В. В. Силков ; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – 

Киев, 1982. – 24 с. 

 

1980 

 

1063. Брюховецкий В. С.  Специфика развития литературно-

критической активности старших подростков в процессе руководства 

чтением : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 - 

библиотековедение и библиографоведение / В. С. Брюховецкий ; 

Ленинград. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. – Л., 1980. – 17 с. 

 

1064. Вербина Н. Ф. Л. Н. Троповский и проблемы 

становления и развития советской библиографии : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 05.25.03 - библиотековедение и 

библиографоведение / Н. Ф. Вербина ; Ленинград. гос. ин-т культуры 

им. Н. К. Крупской. – Л.,   1980. – 15 с. 

 

1975 
 

1065. Пацула И. М.  Совместная работа школы и 

предприятия по ориентации старшеклассников на труд в бытовом 

обслуживании (на материалах Украинской ССР) : автореф. дис.  канд. 

пед. наук : 13.00.01 - теория и история педагогіка / И. М. Пацула ;  

Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР, Науч.-исслед. ин-т психологии 

УССР. – Киев, 1975. – 22 с. 

 

 1971  
 

1066. Чередниченко Т. В.  Формирование нравственных 

мотивов учения у старших школьников : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : 13.730 - теория педагогики / Т. В. Чередниченко ; Одес. гос. ун-т 

им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1971. – 23 с. 

 

1067. Якубанец Г. П.  Эстетическое воспитание учащихся 

V -VIII классов в процессе труда (на материалах обучения в 

мастерских) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.730 - теория 

педагогіки / Г. П. Якубанец ; Киев. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – 

Киев, 1971. – 19 с. 
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 2016  

 

1068. Августюк М. М.  Ілюзія знання в метакогнітивному 

моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ : автореф. дис. ... 

канд. психолог. наук : 19.00.07 - пед. та вікова 

психологія / М. М. Августюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

"Острозька акад.". – Острог, 2016. – 20 с. 

 

1069. Борець Ю. В.  Психологічні особливості громадянської 

компетентності майбутніх фахівців соціономічного профілю : автореф. 

дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 - соц. психологія; психологія 

соц. роботи / Ю. В. Борець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2016. – 20 с. 

 

1070. Віговська О. О.  Якість життя як умова 

конструктивного самозбереження особистості : автореф. дис. ... канд. 

психолог. наук : 19.00.01 - заг. психологія, історія 

психології / О. О. Віговська ; М-во освіти і науки України, 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – 20 с. 

 

1071. Галян А. І.  Особистісні ресурси адаптації майбутніх 

медичних працівників до професійної діяльності : автореф. дис. ... 

канд. психолог. наук : 19.00.01 - заг. психологія, історія 

психології / А. І. Галян ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – 20 с. 

 

1072. Довгалюк Т. А.  Психологічні механізми оптимізації 

метапам`яті студентів в умовах проактивної інтерференції : автореф. 

дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 - пед. та вікова 

психологія / Т. А. Довгалюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

"Острозька акад.". – Острог, 2016. – 20 с. 

 

1073. Камінська А. М.  Особливості використання художніх 

творів у процесі глибинного пізнання психіки суб'єкта : автореф. 

дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 - заг. психологія, історія 

психології / А. М. Камінська ; М-во освіти і науки України, 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – 20 с. 
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1074. Левіт Л. З.  Психологія розвитку й реалізації життєвого 

потенціалу суб'єкта : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.01 - 

заг. психологія, історія психології / Л. З. Левіт ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2016. – 39 с. 

 

1075. Марчук Л. М.  Соціально-психологічні особливості 

формування асертивної поведінки у професійному становленні 

майбутніх психологів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 

19.00.05 - соц. психологія ; психологія соц. роботи / Л. М. Марчук ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 

2016. – 20 с. 

 

1076. Міщенко М. С.  Психологічні чинники запобігання 

синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : 

автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 - пед. та вікова 

психологія / М. С. Міщенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. 

 

1077. Ткалич М. Г.  Психологія гендерної взаємодії 

персоналу організацій : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.10 - 

організац. психологія; економ. психологія / М. Г. Ткалич ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2016. – 

44 с. 

 

1078. Федько С. Л.  Культуродоцільні тенденції в практиці 

надання психологічної допомоги : автореф. дис. ... канд. психолог. 

наук : 19.00.01 - заг. психологія, історія психології / С. Л. Федько ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 

2016. – 20 с. 

 

1079. Філоненко М. М.  Психологія особистісного 

становлення майбутнього лікаря : автореф. дис. ... д-ра психолог. 

наук : 19.00.07 - пед. та вікова психологія / М. М. Філоненко ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 

2016. – 40 с. 
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2015 

 

1080. Бреус Ю. В.  Емоційний інтелект як чинник 

професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних 

професій у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. 

психолог. наук : 19.00.07 - пед. та вікова психологія / Ю. В. Бреус ; 

Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. 

 

1081. Вальо Л. І.  Психологічні особливості реадаптації 

педагогів передпенсійного віку : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 

19.00.05 - соц. психологія ; психологія соц. роботи / Л. І. Вальо ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 

2015. – 20 c. 

 

1082. Волошина В. О.  Вплив інтерференції на 

метапам'яттєві судження студентів : автореф. дис. ... канд. психолог. 

наук : 19.00.07 - пед. та вікова психологія / В. О. Волошина ; М-во 

освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог, 2015. – 

20 с. 

 

1083. Кирпенко Т. М.  Особливості механізмів 

психологічного самозахисту підлітків : автореф. дис. ... канд. 

психолог. наук : 19.00.05 - соц. психологія ; психологія соц. 

роботи / Т. М. Кирпенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2015. – 20 с. 

 

1084. Коломієць Т. В.  Особливості емпатійної 

міжособистісної взаємодії в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. 

психолог. наук : 19.00.07 - пед. та вікова психологія / Т. В. Коломієць ; 

М-во освіти і науки України, Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – 21 с. 

 

1085. Лазаренко О. В.  Психологічні особливості 

становлення економічної ідентичності в учнів раннього юнацького 

віку : автореф. дис. ...канд. психолог. наук : 19.00.07 - пед. та вікова 

психологія / О. В. Лазаренко ; М-во освіти та науки України, Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка. – Київ, 2015. – 20 c. 
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1086. Левшунова К. В.  Рухова активність як чинник 

психічного благополуччя дошкільника : автореф. дис. ... канд. 

психолог. наук : 19.00.07 - пед. та вікова 

психологія / К. В. Левшунова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2015. – 20 с. 

 

1087. Малкович М. М.  Особливості рольової 

амбівалентності батьків як чинник формування гендерних уявлень 

хлопчиків дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 

19.00.07 - пед. та вікова психологія / М. М. Малкович ; Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. 

 

1088. Мосійчук В. В.  Психологічні особливості учбово-

професійної самореалізації майбутніх психологів в умовах криз 

професійного навчання : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 

19.00.07 - пед. та вікова психологія / В. В. Мосійчук ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2015. – 20 с. 

 

1089. Москаленко О. В.  Розвиток ціннісно-смислової сфери 

у майбутніх фахівців технічного профілю : автореф. дис. ... 

канд. психолог. наук : 19.00.07 - пед. та вікова 

психологія / О. В. Москаленко ; Нац. акад. пед. наук України,            

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2015. – 20 с. 

 

1090. Періус Н. В.  Психологічні особливості розвитку 

соціально-психологічної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 - 

соц. психологія ; психологія соц. роботи / Н. В. Періус ; М-во освіти і 

науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. 

 

1091. Романова М. К.  Психологічні умови розвитку 

екологічної свідомості у дорослому віці : автореф. дис. ... канд. 

психолог. наук : 19.00.07 - пед. та вікова психологія / М. К. Романова ; 

М-во освіти і науки України, Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – 21 c. 
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1092. Сватенкова Т. І.  Психологічні особливості 

екзистенційних переживань особистості у період ранньої юності : 

автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 - пед. та вікова 

психологія / Т. І. Сватенкова ; М-во освіти і науки України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 

2015. – 19 c. 

 

1093. Сідоров О. О.  Психологічні механізми взаємозв'язку 

суїцидальних тенденцій з рівнем самооцінки у студентському 

середовищі : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 - соц. 

психологія ; психологія соц. роботи / О. О. Сідоров ; М-во освіти і 

науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. 

 

1094. Теплюк А. А.  Емоційні переживання як чинник 

розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в умовах сім'ї : 

автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 - пед. та вікова 
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Дерев'янко Н. П.   997 

Деренько В. М.   37 

Дерябіна Г. В.   1199 

Децюк Т. М.   225 

Дещенко О. М.   430 

Джгун Н. М.   499 

Джеджула О. М.   801 

Дзюбишина Н. Б.   572 

Диба С. Г.  965 

Дига Н. В.   894 

Диненкова Л. О.   1027 

Динько В. А.   38 

Дичковський С. І.   707 

Дишко О. Л.   39 

Дін С.   1186 

Дмитришина Н. М.   573 

Дмитрієнко О. О.   356 

Дмитрук С. В.   802 

Дніпровська Т. В.   40 

Добровольська К. В.   431 

Добровольська Н. А. 1101 

Довбня П. І.   656 

Довгалюк Т. А.   1072 

Довгань О. З.   574 

Долга Т. О. 1144 

Дорогих Р. В.   575 

Досін А. Р.   708 

Дробін А. А.   500 

Дрозденко О. Л.   432 

Дружиніна І. А.   1187 

Дубінецький В. В. 41 

Дубініна О. В.   433 

Дуброва С. В.   226 

Дуганець В. І.   42 

Дудник І. О.   434 

Дудорова Л. Ю.  709 

Дужа-Задорожна М. П.   357 

Дука Т. М.   227 

Душний А. І.   895 

Дьоміна Г. А.   1200 

Дяченко Н. О.   228 
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Емірільясова С. С. 43 

Єлагіна Н. І.   435 

Єнтіс Л. С.   1028 

Єпіхіна М. А.   44 

Єрастова-Михалусь І. Б.  45 

Єрмакова Н. О.   501 

Єрмолаєва Г. А.   966 

Єрьоменко Е. А. 46 

Єчкало Ю. В.   502 

Жаданова О. М.   503 

Жаровська О. П.  229 

Желуденко М. О.   896 

Жердецька Л. Л.  1211 

Жерновникова О. А.  710 

Жигінас Т. В.   803 

Жидких Т. М.   230 

Жирун О. А.   1247 

Житнік Т. С.   47 

Жмурський С. І.   998 

Жорняк Н. Є.   436 

Жук В. М.   1055 

Жукевич І. П.   48 

Жукова Г. В.   49 

Жуковський Є. І.  358 

Жумбей М. М.   50 

Заболотна О. А.   359 

Заболотська О. О.   804 

Заболоцька Л. А.   576 

Завалевська О. В.   577 

Завалко К. В.   897 

Завальнюк А. Р.   898 

Завальнюк В. В.  657 

Завгородня Н. М.   899 

Загородня А. А.   504 

Загребнюк Ю. В.   51 

Загуменная В. В.   1050 

Задорожня Т. М.   805 

Заікін А. В.   658 

Зайцева А. В.   806 

Зайченко Н. І.   900 

Закалюжний В. М.   901 

Закордонець Н. І.   437 

Залюбівська О. Б.   231 

Западинська І. Г.   52 

Запорожець Л. М.   232 

Зарва О. М.   578 

Зарічна О. В.   659 

Засєкін Д. О.   360 

Заслужена А. А.   53 

Засядько І. І.   807 

Захарова Н. М.   808 

Захарчук Н. В.   579 

Згурська М. П.   438 

Земба А. Б.   1167 
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Зіноватна О. М.   580 

Зінченко А. В.   233 

Зінченко В. О.   745 

Зінченко Л. В.   439 

Златів Л. М.   1014 

Зозуля І. Є.   505 

Золочевський В. В.   711 

Зубенко І. Р. 1102 

Зубрицька-Макота І. В.   1145 

Зубцова Ю. Є.   506 

Зуб'як Р. М.   660 

Зуєнко Н. О.   507 

Іванашко О. Є.  1286 

Іваненко Л. В.   54 

Іваницька Н. А.   581 

Іваниця А. В.   234 

Іванко А. Б.   902 

Івахненко Т. П.   903 

Ілініцька Н. С.   809 

Ісаєва Є. С.   1168 

Іць С. В.   361 

Іщук В. В.   362 

Каверіна О. Г.   661 

Кавиліна Г. К.   235 

Кадубовська С. С.   440 

Казаннікова О. В. 1201 

Казьмерчук А. В.   55 

Калагурка Х. І.   56 

Калинич Л. В.   1117 

Калініна Л. А.   810 

Кальба Я. Є.  1248 

Калюжка Н. С.   582 

Камінська А. М. 1073 

Каньоса Н. Г.  1146 

Канюк О. Л.   712 

Каплун А. В.   583 

Каплун І. В.   363 

Кардаш І. М.   713 

Кареліна О. В.   967 

Карлінська Я. В.   662 

Карпич І. О.   236 

Карпінська Р. І.   1147 

Карпінська Т. В.   904 

Карплюк С. О.   714 

Карпун А. Л.   1040 

Карченкова М. В.   905 

Касьян Т. К.   57 

Катревич Л. В.   58 

Кахно І. В.   1118 

Кашинська О. Є.   59 

Кащук М. Г.   60 

Києнко-Романюк Л. А.   811 

Кириченко В. В 1103 

Кириченко В. І.   508 
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Кириченко І. С.   663 

Кирпенко Т. М.   1083 

Кідіна Л. М.   509 

Кікоть А. А.   1045 

Кільдерова Л. В.   510 

Кічук Я. В.   664 

Кічула М. Я.   441 

Кіш Н. В.   237 

Кладікова І. І.   61 

Клим М. І.   442 

Клименко А. О.   665 

Климова К. Я.   584 

Кліманська М. Б. 1212 

Кліндухова В. М.   746 

Кліх Л. В.   364 

Ключковська І. М.   906 

Кобаль В. І.   968 

Кобзар В. М.   238 

Кобильнік Л. М.   1213 

Кобилянська І. М.   239 

Коваленко В. О.   1015 

Коваленко О. М.   62 

Коваль О. В.   1000 

Ковальова Н. С.   511 

Ковальова С. М.   512 

Ковальська О. П.   513 

Ковальчук В. А.   63 

Ковальчук В. Ю.   907 

Ковальчук Г. П.   747 

Ковальчук І. А.   64 

Ковальчук І. М. 65 

Ковровський І. Г.   443 

Ковтонюк Г. М.   444 

Ковтун О. А.   66 

Когутяк Н. М.   1214 

Козак Н. Г.   67 

Козак Т. Б.   585 

Козаченко Ю. С. 68 

Козлюк Н. І.   969 

Козубовський Р. В.   365 

Кокор М. М.   366 

Колечинцева Т. С.  715 

Колєнцова В. М.   908 

Коломієць Т. В.   1084 

Коломієць-Левчук А. С. 1188 

Колосова О. В.   586 

Колоянова О. Г.   445 

Колчук Т. В.   367 

Кольцова О. С.  368 

Комар І. В.   812 

Комар О. С.   240 

Комов В. В.   1060 

Комогорова М. І.   446 

Кондратенко Г. Г.   813 
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Кондратьєва О. М.  814 

Кондратюк А. Л.   369 

Кондратюк С. Г. 69 

Кончович К. Т. 70 

Копил Г. О.   815 

Копитков Д. М.   370 

Копієвська О. Р.   1017 

Корда Г. С.  1046 

Корець М. С.   816 

Корнєв Р. С.   909 

Корнієнко В. В. 1189 

Корнійчук О. Е.   666 

Корнят В. С.   241 

Король С. В.   587 

Корольова Т. В.   242 

Королюк О. М.   748 

Короткіх М. А.   71 

Корчагіна Г. С.   243 

Косарєва Г. М.   72 

Кострубань Р. В.   73 

Косянчук С. В.   244 

Коцюбинський О. Б.   371 

Кошара Ю. М.  74 

Кошель В. М. 75 

Коширець В. В.   1104 

Кощинець О. Ю. 1287 

Кравців О.   1190 

Кравченко З. І.   447 

Кравченко О. Б.  448 

Кравчук Л. В.   449 

Кравчук О. П.   588 

Кравчун Н. П.   76 

Краєва О. А. 1105 

Краєвська О. Д.   245 

Крамаренко Т. Г.   749 

Красножон О. Б. 970 

Краснощок А. В.  450 

Красуля А. В.   77 

Кращенко Ю. П.   514 

Кривильова О. А. 910 

Кривко М. П.   1036 

Кричківська О. В.   246 

Кругляк О. Я.   971 

Крукевич Л. Я.   667 

Крутій К. Л.   972 

Крутова Н. І.   78 

Кубрак С. В.   515 

Кубриченко Т. В 1215 

Кугай Н. В.   817 

Кудирко В. І.   516 

Кудін С. Ф.   79 

Кудусова Е. Н. 1106 

Куева Л. Д.   80 

Кузнецова Г. П.   911 
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Кузнецова О. В.   716 

Кузнєцова О. В.   247 

Кузніченко О. В.   517 

Кузьменко О. С.   589 

Кузьменко Ю. В.   912 

Кулик Є. В.   913 

Кулікова Л. Б.   914 

Кульбіда Н. М.   1266 

Кундій Ж. П.   81 

Купчик Л. Є.   82 

Курач М. С.   750 

Куриленко Н. В.  248 

Куркчі Є. К.   249 

Кутова С. О.   250 

Кухарчук І. О.   915 

Кухарчук Т. А.   751 

Кухта І. В.   590 

Куца О. І.   372 

Куценко Я. М.   1107 

Кучерак І. В.   591 

Кучумова Н. В.   518 

Лабунець Ю. О.   83 

Лаврик О. Л.   1056 

Лазаренко Д. С.   251 

Лазаренко О. В. 1085 

Лазарєва В. В 451 

Лазос Г. П.   1119 

Лановенко Ю. І.   1267 

Латиш Н. М. 1120 

Латуша Н. В.   84 

Лах М. Р.   85 

Лашко М. В.   252 

Лашкул В. А.   86 

Лебедіна О. В.   253 

Левдер А. І.   373 

Левенець А. Є.   1249 

Левицька І. М.   519 

Левінець Н. В.   818 

Левіт Л. З.   1074 

Левченко М. В.   1291 

Левченко Т. М.   1004 

Левшенюк В. Я.  374 

Левшунова К. В.   1086 

Ленчук І. Г.   452 

Лещенко Г. А.   87 

Лещинський О. П.   973 

Лещук Г. В.   717 

Лещук С. О.   916 

Линник Л. М.   917 

Линник Ю. М.   375 

Липчанко-Ковачик О. В.   88 

Листопад О. А.   89 

Лисюк Ю. С.   819 

Литвиненко О. М.   592 
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Литньова Т. В.   718 

Ліба О. М.   90 

Лінь Х.   820 

Ліпінська А. В.   668 

Лісніченко Ю. М.   254 

Лісновська Л. Б.   1148 

Лісун Д. В.   593 

Літковець О. Д. 91 

Лобач Н. В.   92 

Лобачук І. М.   453 

Логвиновська Т. А.   520 

Логуш Л. Г.   93 

Лопатенко Ю. П.   255 

Лукашів В. Б.   376 

Лук'яненко Г. І.   821 

Лук'янова С. М.   974 

Лунгул І. В.   1121 

Луніна В. Ю.   94 

Луців С. І.   454 

Любашина В. В.   918 

Любченко Н. В.   521 

Лялюк Г. М.  1216 

Лятуринська С. Е.   95 

Ляховченко Н. В.   669 

Ляшенко Л. В.   1001 

Мазаненко О. М.  1217 

Мазепа Х. П.   1005 

Мазурок В. Г.   822 

Мазяр О. В.   1122 

Майборода А. О.   377 

Майовські Я.   522 

Макаренко Л. Л.   823 

Макаренко С. І.   670 

Макаренко С. С.  1288 

Макарчук Н. О. 1268 

Максимова Т. С.   919 

Максимчук Г. М.   523 

Макух О. І. 1191 

Малашевська І. А.   975 

Малик Л. Б.   256 

Малихін О. В.   719 

Малков Д. Ю.   976 

Малкович М. М.  1087 

Малярчук О. В.   671 

Манилюк Ю. С.   1218 

Мариківська Г. А.   96 

Маріна О. В.   672 

Маркова В. А.   1018 

Маркович Л. М.   824 

Мартинів О. М.   257 

Мартинова Р. Ю.   825 

Мартинович О. Б.   673 

Мартинюк В. А.   720 

Мартинюк В. М.   594 
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Мартинюк Г. Ф.   595 

Маруфенко О. В.   920 

Марцева Л. А.   258 

Марчій-Дмитраш Т. М.   674 

Марчук Л. М.   1075 

Марчук М. В.   97 

Матвєєва Г. В. 259 

Матвєєва О. О.   752 

Матвісів Я. Я.   596 

Матяш О. І.   378 

Матяш-Заяц Л. П.   1269 

Махомета Т. М.   379 

Машталер А. М.   98 

Медвідь Т. О.   260 

Мендрух Ю. М.   99 

Мерва Л. С.   380 

Мешко Г. М.   455 

Микитенко Н. О.   597 

Микитенко Н. О.   921 

Мирна І. О.   261 

Мироненко Г. В. 1219 

Мирошниченко В. О.   675 

Мисан І. В.   262 

Мислінчук В. О.   922 

Мисліцька Н. А.   826 

Мисловська С. К.   827 

Миськів В. А.   263 

Митник М. М.   381 

Митник О. Я.   676 

Михальченко Н. В.   1220 

Михаськова М. А.   828 

Михасюк Т. В.   524 

Мицкан Т. С. 1123 

Мицько В. М.   1221 

Мишкарьова С. В.   264 

Мілова М. М.   598 

Мірошніченко В. І.   525 

Мірошніченко О. В.  721 

Міршук О. Є.   100 

Міхеєнко О. І.   101 

Мішеніна Т. М.   456 

Мішенюк Р. М.   265 

Мішин С. В.   102 

Міщенко М. С.   1076 

Міщенко Н. І.   457 

Міщенко О. В.  103 

Мовчан Л. Г.   526 

Моісєєва М. А.   1019 

Мокляк В. М.   599 

Мокроменко О. В.   600 

Моляко Р. В.   1250 

Монашненко А. М.  104 

Морев О. О.   923 

Мороз П. В.   924 
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Морська Л. І.   753 

Мосійчук В. В.  1088 

Мосіюк О. О.   266 

Москаленко О. В.   1089 

Москалюк Н. В.   458 

Мотрук Р. В. 1124 

Мотульский Р. С.   1051 

Мочан Т. М.   601 

Мрака Н. М. 1149 

Музика Ю. О.   722 

Музиченко С. В.   977 

Муромець В. Г.   459 

Мусійчук С. М.   460 

Мусіяка Н. І. 1192 

Мушка О. В.   602 

Мушкевич М. І.   1280 

Мушкета Р.  829 

Навольська Г. І.   603 

Нагорнюк Л. Є.   723 

Надюк Н. М.  1222 

Назар М. М. 1169 

Назаренко Л. А.   267 

Назарук В. Л.   268 

Нак М. М.   830 

Нарійчук М. Д.   925 

Наталевич Н. П.   382 

Науменко С. О.  604 

Наумук І. М.   105 

Наумчик П. І.   724 

Нацюк М. Б.   269 

Невідома Я. Г. 1150 

Немченко Н. В.   831 

Нестерович Б. І.   725 

Нечай С. П.   270 

Нечипоренко Д. Л.   106 

Нечипоренко К. П.   271 

Нижник О. О.   1037 

Никифоров А. М.   107 

Нікітіна О. О.   383 

Нікішина Т. В.   726 

Ніколайчук Н. М.   461 

Нікольська Н. В.   272 

Нілова І. Д. 1029 

Новак О. М.   462 

Новакова Л. В.   108 

Новицька Л. І.   754 

Новіцька І. В.   273 

Нодзельська А. С.  1202 

Носаченко В. М.   109 

Носаченко Т. Б.   926 

Носова Н. В.   1223 

Образцова О. М.   463 

Обух О. С.   832 

Овсієнко Ю. І.   464 
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Овсюк Н. В.   605 

Овчаренко Н. А.   110 

Одарчук К. М.   274 

Олексюк В. П.   833 

Олексюк В. Р.   1193 

Олинець Т. В.   275 

Олійник В. В.   606 

Олійник І. М.   276 

Олішкевич С. В.   111 

Оліяр М. П.   112 

Олло В. П. 113 

Ольхович О. В.   755 

Омельченко Л. М.   834 

Омельчук О. В.   277 

Онишків З. М.   114 

Онищук Л. А.   927 

Опанасенко В. П.   115 

Оранюк Б. Ю.   116 

Орел О. В.   117 

Орищин Ю. М.   928 

Осадченко І. І.   465 

Осадченко Т. М.   118 

Осадчий І. Г. 527 

Осика О. В.   1224 

Осичка О. В.   1170 

Османова А. М.   1108 

Остапйовський О. І. 1151 

Островська Н. Д.   835 

Островська О. І.   1171 

Осьмак Т. В.   528 

Павелків В. Р. 1251 

Павленко А. Ю.   278 

Павленко І. О.   279 

Павлишина Н. Б.   119 

Павлов Ю. О.   1252 

Павлуша Т. П.   1047 

Павлюк В. І.   529 

Павлюк Т. М.   1225 

Пакушина Л. З.   677 

Палаженко О. П.   280 

Паламар С. П.   836 

Паламарчук Л. М.   530 

Палачаніна І. С.   727 

Палій Ю. В.   466 

Палічук Ю. І.   607 

Панасюк С. Л.   837 

Панчук О. П.   838 

Папіжук В. О.   608 

Параскевич С. П.   929 

Пасічник А. В.   1125 

Пасічник О. С.  609 

Пахолок Р. І.   281 

Пахомова О. Л. 1152 

Пацула И. М.   1065 
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Пащенко Д. І.   930 

Педорич А. В.   931 

Пелагейченко М. Л.   932 

Пелех Л. Р.   1006 

Пенькова О. О.   1020 

Первун О. Є.   728 

Перенчук Ю. М.  1021 

Перепадя Д. О.   282 

Перець О. Б.   678 

Перець О. Є.   384 

Періус Н. В.   1090 

Пермінова В. А.   120 

Пермякова О. Г.  679 

Петренко І. В.   1153 

Петренко Л. М.   933 

Петренко О. Б.  1030 

Петречко М. О.   121 

Петрів О. П. 1270 

Петров А. О.   122 

Петрова Н. М.   680 

Петрович О. Б.   283 

Петрощук Н. Р.   123 

Петрус М. В.   610 

Печко О. М.  284 

Пєтухова І. О.   467 

Писарчук О. Т.   124 

Пихтар М. П.   611 

Підручна З. Ф.   756 

Піскун О. В.   839 

Плетньова Л. В.  757 

Плужник Я. А. 1154 

Пляка Л. В.   1172 

Побережна Л. Л.   1007 

Поберезська Г. Г. 978 

Повар С. В.   840 

Повідайчик О. С.   841 

Погребняк С. В.   468 

Подкоритова Л. О.   1253 

Подліняєва О. О.   385 

Подоляк З. Р.   125 

Подопригора Н. В.   126 

Пойда С. А.   285 

Покришень Д. А.   681 

Полетай О. М.   469 

Поліхун Н. І.   842 

Поліщук Р. В.   286 

Полуда В. В.   682 

Польова Л. В.   612 

Пономаренко Л. А. 1173 

Пономарьова В. В.  287 

Пономарьова В. К. 1174 

Попелюшко Р. П.   1203 

Попіль М. І.   1194 

Попович Н. М.   288 
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Попович Н. М.   979 

Порядченко Л. А.   843 

Посацький О. В.   1271 

Постолюк М. І.   683 

Потопа К. Л.   934 

Потоцька І. С. 1109 

Потюк І. Є.   289 

Пранова Є. В.   290 

Прийма С. М.   291 

Приймас Н. В.   758 

Присяжнюк О. М.   1175 

Притула О. Л. 127 

Провоторова Н. В. 1176 

Прокоф'єва Л. Б.   1022 

Проніков О. К.   386 

Проц М. О.   292 

Проценко У. М. 387 

Пруднікова О. І.   1008 

Прус А. В.  844 

Прядко Н. О.   1254 

Пташнік Л. І.   613 

Пугач А. В.   759 

Пузир Т. М. 128 

Пучкова Л. Л.   1272 

Пушинська А. А.   129 

Пушкар Т. М.   130 

Радзїєвська О. В.   684 

Радишевська М. М.   293 

Радул С. Г.   388 

Радченко Т. А.   389 

Райко В. В.   729 

Раковська М. А.   131 

Растьогін М. Ю.   614 

Ратушинська А. С.   470 

Ребрина А. А.   615 

Ревасевич І. С.   1226 

Ревенчук В. В.   935 

Ревінкель О. О.   471 

Резніченко О. М.   616 

Решетова Е. Е.   390 

Рєзіна О. В.   980 

Рибалко Л. М.   760 

Рибінська Ю. А.   294 

Рибніков О. М.   472 

Ринденко Н. М.  132 

Рисинець Т. П.   1110 

Родіков В. Г.   295 

Рожак Н. В.   391 

Розман І. І.   133 

Розова Т. М.  1227 

Розум К. В.   296 

Рокосовик Н. В.   134 

Рокосовик Н. В.   297 

Роман Т. М.   135 
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Романенко Ю. О.   936 

Романишин Ю. Л.   617 

Романишина О. Я.   845 

Романко І. Г.   685 

Романкова Л. М.   1281 

Романова М. К.   1091 

Романовська Д. Д. 1126 

Романчук Н. О.   618 

Романюк О. С.   392 

Ростовська Ю. О.   981 

Рубан Л. М.   531 

Рубель Н. В.   473 

Руда Н. Л.   1255 

Руденченко А. А.   937 

Рудницька Ж. О.   846 

Рудницька Л. В.   847 

Рудь Г. В.   1273 

Рудюк Н. Г.   1256 

Рудюк О. В. 1155 

Рябко А. В. 532 

Рябуха А. Ю.   136 

Савелюк Н. М. 1204 

Савенко О. О.   619 

Савенкова І. І.   1228 

Савенкова Л. В.   848 

Савіцька В. В.   298 

Савка І. В.   137 

Савчак І. В.   138 

Савченко В. А.   533 

Савченко І. Д.   139 

Савченко Н. С.   474 

Савчук О. В.  1257 

Садовенко С. М.   849 

Садовець О. В.   620 

Самарук Н. М.  761 

Самойленко О. О.   299 

Самохвал О. О.   730 

Саннікова Т. В.   850 

Сапожнік О. В.   1009 

Сафонова І. О.   300 

Сахарова В. В.   140 

Сачава К. Д.   393 

Сватенкова Т. І.  1092 

Свердлова Т. Г.   938 

Свєточева І. І.   475 

Свириденко І. М.   534 

Свіденська Г. М. 1205 

Свіжевська С. А.   301 

Сегеда Н. А.   535 

Сейдаметова З. С.   851 

Сейдаметова С.   731 

Семенова Г. Г.   1048 

Семерня О. М.   852 

Семеряк І. З.   141 
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Сенча І. А.  763 

Сеньовська Н. Л.   762 

Сербова О. В.   1111 

Сергєєнкова О. П.  1274 

Серебрянська О. М.   394 

Серегина Т. Ф.   1057 

Серняк О. М.   764 

Серховець С. В.   142 

Сидоренко О. Д.   939 

Сидоренко Ю. І.   143 

Сидорик Ю. Р.   1206 

Силков В. В.   1062 

Симоненко Т. В.   853 

Синецкий С. Б.   1052 

Сироткіна Ж. Є.   940 

Ситник Н. І.   302 

Сич В. О.   1112 

Сівак Н. А.   536 

Сідоров О. О.   1093 

Сікора Я. Б.   686 

Сікорська Л. О.   982 

Сільчук О. В.   144 

Сіненко О. О.   765 

Сірик Е. П.   854 

Сірик Л. М.   537 

Сіткар Т. В.   476 

Січкар А. Д.   303 

Скавронська О. М.   304 

Скворцов В. В.   1031 

Скляр П. П. 1156 

Склярова І. О.   766 

Слабко В. М.   538 

Славська Я. А.  305 

Слободніченко Д. О.   767 

Слоньовська О. Б.   621 

Слюсаренко В. В.   306 

Смайлова С. О. 1177 

Смелянська В. В.   622 

Смирнова М. І.   983 

Смілянець О. Г.   941 

Смольська Л. М.   1289 

Сморжевський Ю. Л.   732 

Смульська А. В.   477 

Собко В. Г.   307 

Соболь Н. В.   145 

Созонюк О. С.   1282 

Сокол Л. М.   1258 

Соколенко Л. С.   623 
Соколович-Алтуніна Ю. 

О.  539 

Соколюк О. В.   308 

Солдатенко О. І.   146 

Солодухов В. Л.   1229 

Солощенко В. М.   624 

Солярчик Л.   147 
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Соменко Д. В.   309 

Сопотницька О. В.   148 

Сорока І. В 1023 

Сорокін І. І.   149 

Сорочинська Т. А.   310 

Сотська Г. І.  768 

Сохан І. О. 1178 

Соцький К. О.   150 

Співаковська Є. О.   151 

Стадник О. Г.   855 

Стадніченко С. М.   856 

Старовойт С. М.   984 

Старостіна О. В.   311 

Стась М. І.   857 

Стасюк В. В.   1275 

Статівка В. І.   942 

Стельмашук Ж. Г.   312 

Стельмащук О. З.   540 

Степаненко О. І.   541 

Степанко А. В.   733 

Стеценко Г. В.   687 

Стойка О. Я.   313 

Сторож О. В.   1157 

Стрелковська А. Л.   858 

Стрельніков В. Ю.   859 

Стрига Е. В.   688 

Стрижаков А. О.   152 

Стукаленко З. М.   153 

Сукиасян Г. А.   1032 

Супруненко М. І.   734 

Суслов Т. О.   314 

Сучану А. К.   154 

Сьома С. О.   155 

Сяська В. Н.   943 

Сяська І. О.   689 

Сяська Н. А.   985 

Табидзе Л. А.   1061 

Табінська С. О.   156 

Таймасов Ю. С.   315 

Тарасова Т. В.   478 

Тарасюк І. В.  1127 

Тарасюк С. В.   625 

Татаренко М. Г.   944 

Твердоступ К. Г.   1158 

Тельпуховська Ю. М.   986 

Темрук О. В.   1259 

Теплова О. Ю.   987 

Теплюк А. А.   1094 

Терещенко Н. М.   988 

Терещук В. Г.   395 

Терлецька Л. П.   316 

Терно С. О.   317 

Терьохіна О. Л.   157 

Тетеля М. С. 1042 



232 

 

Тетерук С. П. 1260 

Тимків Н. М.   945 

Тимошенко О. В.   626 

Тинкалюк О. В.   396 

Титаренко І. О.   989 

Титова Н. М.   627 

Тихонська Н. І.   860 

Тітова Г. В.   158 

Ткалич М. Г.   1077 

Ткаченко А. В.   542 

Ткаченко В. В.   159 

Ткаченко О. Л.   861 

Ткаченко О. М.   318 

Ткачук І. І.   160 

Ткачук Н. М.   543 

Товчигречка Л. В.   544 

Тогочинський О. М. 161 

Тодорова И. С.   1290 

Толков О. С.   1136 

Томчук С. М.  1261 

Топорівська Я. В.   397 

Топчій Л. С.   319 

Торчинська Т. А.   990 

Точиліна Т. М.   946 

Трач Ю. В.   1010 

Третьяков С. П.   1276 

Третяк О. С. 1262 

Трофименко А. О.   769 

Трофименко В. І.   479 

Тумак Ю. І.   398 

Тупчій А. Ф.   480 

Турецька Х. І.   1159 

Тушева В. В. 162 

Уварова Ю. В.  1277 

Удовенко М. А.   163 

Улунова Г. Є.   1263 

Умінський С. А.   320 

Унгурян І. К.   321 

Ускова А. Л.   164 

Ушакова І. О. 322 

Фадєєв В. І.   1264 

Федірчик Т. Д.   165 

Федоренко О. О.   545 

Федоришин В. І.   947 

Федоришин Г. М.   1283 

Федорович А. В.  770 

Федорук Г. М.   323 

Федорцова О. Г. 166 

Федорченко Н. В.   1128 

Федосєєва І. В. 1160 

Федух І. С.  1230 

Федчиняк А. О.   628 

Федько С. Л.   1078 

Филипська В. І.   324 
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Філіпенко І. І.   862 

Філоненко М. М. 1079 

Філоненко М. М.   1284 

Філоненко О. С.   481 

Фоміна І. Л.   482 

Фонарюк О. В.   325 

Франчук В. М.   690 

Фрейман Г. О.   1033 

Фрідман О. В.   1179 

Фроленкова Н. О. 167 

Фролова О. О.   326 

Фруктова Я. С.   999 

Фурдуй С. Б.   735 

Фурса І. В.   168 

Фурса О. О.   399 

Хабайлюк В. В.   1231 

Ханенко В. С.   1034 

Харенко С. Г.   1207 

Харченко В. Є.   1137 

Хитрош Л. В.   1138 

Хлистун І. Г.   948 

Хмелівська С. І.   327 

Хмуринська Т. О.   400 

Хоменко А. В.   949 

Хоменко Л. М. 1035 

Хомік О. М. 328 

Хорошун А. А.   1195 

Хрупало Г. В.  1232 

Худзей О. О.   483 

Цар І. О.   629 

Цзян Х.  546 

Цимбал-Слатвінська С. В.   401 

Цимбалюк О. М.   630 

Цимбрило С. М.   631 

Цідило І. І.   329 

Цідило І. М.   330 

Цідило І. М.   950 

Чайка І. А.   484 

Чемерис О. А.   863 

Чепіль М. М.   1043 

Чепурна Н. М.   991 

Чередниченко Т. В. 1066 

Чередняк Ю. М.   169 

Черемісова І. І.   402 

Черкашина Л. А.   170 

Чернишова А. М.   403 

Черніговець Т. І.   1002 

Черній Л. В.   632 

Чернюшок О. В.  1024 

Чернявський В. В.   864 

Чернякова Ж. Ю.   547 

Чех А. О.   404 

Чєн Н. В.   633 

Чжай Ш.   548 
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Чжан Ц.   171 

Чигирин О. Г.   865 

Чикалова М. М.  549 

Чирва А. С.   550 

Чистякова І. А.   551 

Чихурський А. С.   172 

Чорна О. М.   1038 

Чорна О. О.   405 

Чорній В. Я.   634 

Чорній М. М.   691 

Чорноус В. П. 692 

Чудик А. В.   331 

Чумак М. Є.   485 

Шавальова О. В.   866 

Шагала Л. Б.   173 

Шайнер Г. І.   552 

Шамне А. В.  1095 

Шанскова Т. І.   174 

Шапошнікова Л. М.   867 

Шара С. О.   486 

Шаран Р. В.  693 

Шарата Н. Г.   736 

Шарко В. Д. 951 

Шарлович З. П.   332 

Шарошкіна Т. А.   175 

Шатковська Г. І.   868 

Шахов В. І.   771 

Швець О. А.   1161 

Шевченко І. В.   952 

Шевченко Н. О.   772 

Шевченко О. В.   176 

Шевченко О. В.   1139 

Шевченко С. В.  177 

Шевченко С. М.   487 

Шевченко С. М.   773 

Шевчук Г. С.   1180 

Шевчук М. О. 333 

Шевчук О. А.   635 

Шевчук О. Р.   178 

Шелест Ю. М.   406 

Шелудько І. В.   179 

Шеремет А. М.   180 

Шиба А. В.   488 

Шикова Ю. О.   636 

Шиліна Н. В.   489 

Шилінська І. Ф.   553 

Шиман О. І.   992 

Шимків І. В.   774 

Шинкаренко Л. В.   334 

Шинтяпіна І. В.   993 

Шипота Г. Є.   994 

Шкарлатюк К. І.   1181 

Шкарлатюк К. І.   1182 

Шкраб'юк В. С.  1162 
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Шлянчак С. О.   407 

Шмалєй С. В.  995 

Шовкова Т. А. 181 

Шокалюк С. В.   694 

Шолохова Н. С.   953 

Шопша О. Л.   1129 

Шостак У. В.   1096 

Шпеник С. З.   182 

Шпільчак Л. Я.   183 

Шпортун О. М.   737 

Шугай М. А.   1285 

Шульга В. В. 1233 

Шульга Г. Б.   869 

Шульга Н. В.   695 

Шульце С. В.   184 

Шумигай С. М.  490 

Шуневич Б. І.  775 

Щерба Н. С.   738 

Щербань І. Ю.   637 

Щербина О. О.   996 

Щирбул О. М.   554 

Щоголєва І. В.   638 

Щур Н. М.   408 

Юзбашева Г. С.   1011 

Юнак Л. М.  1130 

Юник Д. Г.   1044 

Юсеф Ю. В.   409 

Юхно О. І.   185 

Яблонський А. І.   1131 

Якимчук І. П.   1140 

Яковлева В. А.  639 

Якубанец Г. П.   1067 

Якубовська С. С.   954 

Якушко К. Г.   186 

Ямницький В. М.  1278 

Янко Н. О.   640 

Янкович І. І.   187 

Яновська Л. В.   1265 

Яремака Н. С.  188 

Ярославська Л. І.  641 

Ярош Н. В 335 

Ярощук І. Д.   696 

Ярушак М. І.   410 

Яценко Л. В.   955 

Яценко О. М.   189 

Яценюк Н. І.   555 

Яцинік А. В.   190 

Яцишина О. В.   191 

Яшник С. В.   956 
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