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навчальних закладів України (друга половина ХХ століття). 

 Лещак Т. В. Організаційно-дидактичні аспекти підготовки вчителя у Львівському 
університеті (1810–1939). 

 Лимарєва Ю .М. Реалізація принципу свідомості у навчанні студентів вищих навчальних 
закладів України (друга половина ХІХ ст.) (2012). 

 Ліпінська І. О. Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю у вищих педагогічних 
навчальних закладах України (друга половина 50-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 

 Мазуренок М. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності Наркомосу УСРР у галузі 
вищої освіти (1919 – початок 1930-х рр.). 

 Максимчук А. Л. Розвиток медичної освіти в університетах України (перша половина  
ХІХ – початок ХХ століття). 

 Машкіна С. В. Педагогічна діяльність В. І. Вернадського у вищих закладах освіти (кінець 
ХІХ – початок ХХ ст.) (2001). 

 Медведєва В. О. Розвиток культурологічної складової системи вищої педагогічної освіти 
України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

 Микитюк С. С. Організаційно-педагогічні умови викладання правових дисциплін у 
вищих навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2007). 

 Мінкіна Ю. В. Розвиток екологічної підготовки вчителів природничих дисциплін у вищих 
педагогічних навчальних закладах України (60-ті рр. – початок ХХІ століття). 

 Мірошниченко Г. В. Освітня діяльність і педагогічна спадщина М. Х. Бунге в контексті 
розвитку університетської освіти (1823–1895 рр.) (2011). 

 Мокляк В. М. Студентське самоврядування в історії розвитку вищої школи України 
(ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2011). 

 Москальова О. С. Розвиток математичної освіти у вищих педагогічних навчальних 
закладах України (друга половина ХХ століття). 

 Назаренко О. В. Науково-педагогічні ідеї учених Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова в системі підготовки фахівців (20–60-ті рр. ХХ століття). 

 Озерянська А. П. Розвиток методик викладання іноземних мов у вищих педагогічних 
навчальних закладах України другої половини ХХ століття. 

 Околович О. В. Підготовка вчителя іноземної мови у вищих педагогічних навчальних 
закладах України (друга половина XX – початок XXI століття) (2014). 

 Онасько Х. О. Організація контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих 
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навчальних закладів України (друга половина ХХ століття). 

 Осіпчук Н. В. Навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах України 
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

 Осова О. О. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних 
закладах освіти на Слобожанщині у другій половині ХІХ ст. (2008). 

 Осьмачко С. А. Теорія і практика підготовки вчителів-філологів у вищих навчальних 
закладах України (перша половина ХХ століття). 

 Охріменко О. В. Формування естетичної культури студентів вищих навчальних закладів 
України засобами фізичного виховання (друга половина ХХ століття). 

 Павинська Н. А. Діяльність інспекції зі студентських справ в університетах України (друга 
половина ХІХ – початок ХХ століття). 

 Петриків В. І. Розвиток змісту вищої історичної освіти в Україні (1945–1991 рр.). 

 Поляк О. В. Розвиток соціологічної освіти в Україні: організаційно-дидактичні 
характеристики (2008). 

 Приходько Т. О. Організаційно-педагогічні засади підготовки вчителів математики у 
вищих навчальних закладах України у 20–30-х рр. ХХ століття. 

 Проценко У. М. Підготовка фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих 
спеціалізованих навчальних закладах України (1930–1991 рр.) (2014). 

 Процишин Н. А. Підготовка наукових кадрів у вищих педагогічних навчальних закладах 
України (друга половина ХХ початок ХХІ століття). 

 Пташний О. Д. Теорія і практика контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності 
студентів вищих навчальних закладів України у другій половині ХІХ століття (2003). 

 Резніченко (Токар) О. М. Організація позааудиторної виховної роботи у вищих технічних 
навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.) (2011). 

 Решетова Е. Е. Інтелектуальна традиція розвитку особистості засобами математичної 
освіти в Київському університеті (1834–1920 рр.) (2014). 

 Решетова І. А. Організаційно-педагогічна діяльність вчених рад вітчизняних вищих 
педагогічних навчальних закладів другої половини ХХ століття (2012). 

 Сатановська Л. А. Розвиток географічної освіти в університетах України (1945–1990 рр.) 
(1997). 

 Семеновська Л. А. Педагогічні ідеї та діяльність М. В. Остроградського в закладах вищої 
освіти (кінець 20-х – початок 60-х рр. ХІХ ст.) (2005). 

 Семенцова Ю. М. Вивчення іноземних мов в університетах України (ХІХ – початок ХХ 
століття). 

 Сергієнко А. В. Розвиток правової освіти в університетах України у ХІХ столітті. 

 Сергієнко І. А. Розвиток і становлення вищої сільськогосподарської школи в Україні (1945–
1996 рр.). 

 Сінельникова Н. О. Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової 
школи у вітчизняній вищій освіті (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

 Таранник А. О. Проблеми вищої освіти у документах педагогічних з’їздів (кінець ХІХ – 
початок ХХ століття). 

 Татаренко С. М. Особливості розвитку вищої юридичної освіти в Україні в період 20–
40 рр. ХХ століття. 

 Терентьєва Н. О. Розвиток політехнічної освіти у вищих педагогічних навчальних 
закладах України (ХХ століття) (2007). 

 Ткаченко О. Б. Проблема оцінювання якості професійно-педагогічної діяльності 
викладачів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

 Топольський В. О. Розвиток гнучких педагогічних технологій у вищих навчальних 
закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2011). 

 Фарбак Т. С. Наукова та організаційно-педагогічна діяльність Лавровського М. О. у вищих 
навчальних закладах України (1852–1899 рр.). 

 Федорович А. В. Підготовка вчителів праці у вищих педагогічних навчальних закладах 
України (друга половина ХХ ст.) (2008). 

 Філоненко О. С. Підготовка майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних 
закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ – 
початок ХХІ століття) (2013). 

 Чепурна О. Л. Реалізація науково-методичних ідей учених галузі у діяльності вищих 
навчальних закладів харчової промисловості у ХХ столітті. 
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 Чередник О. В. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих 

педагогічних навчальних закладах України (друга половина XX століття) (2012). 

 Четова Н. М. Музично-естетичне виховання підлітків у дитячих хорових колективах у 
позашкільних навчальних закладах (друга половина ХХ століття). 

 Чубукіна О. М. Організація діяльності клубних об’єднань вищих педагогічних 
навчальних закладів України (друга половина ХХ століття). 

 Шарапа С. В. Ціннісні засади загальнопедагогічної підготовки вчителів у вищих 
навчальних закладах України (80-ті рр. ХХ – початок ХХІ століття). 

 Шарун Ю. Ф. Формування інтелектуальних умінь студентів гуманітарних спеціальностей 
вітчизняних класичних університетів у другій половині ХХ століття. 

 Шендерук О. Б. Проблема розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної 
мови у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

 Шепеленко Г. П. Становлення та розвиток фізичного виховання студентів у вищих 
педагогічних навчальних закладах України (1917–1940 рр.) (2002). 

 Шеремет В. І. Розвиток хореографічної освіти у вищих навчальних закладах України (ХХ – 
початок ХХІ століття). 

 Щеглов А. Ю. Організація науково-дослідної роботи курсантів у вищих військових 
навчальних закладах України (1991–2012 рр.). 

 Юхно О. І. Розвиток політехнічної освіти у вищих технічних навчальних закладах України 
(друга половина ХХ століття). 

 Янкович О. І. Розвиток освітніх технологій в теорії та практиці вищої педагогічної освіти 
України (1957–2007 рр.) (2009). 

 
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ОСВІТА ДОРОСЛИХ 

 
Докторські 

 Жорова І. Я. Розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі 
післядипломної освіти України (1940-і роки ХХ – початок ХХІ століття). 

 Крисюк С. В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в 
Україні (1996). 

 Кузьмінський А. І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в 
Україні (2003). 

 Новосельська В. В. Організаційно-педагогічні засади естетичного виховання студентів 
вищих. 

 Поточни Єжи. Розвиток освіти дорослих в Галичині (1867–1918 рр.) (2001). 

 Примакова В. В. Розвиток післядипломної освіти учителів початкових класів у 
післядипломній освіті в Україні (1948–2012 рр.). 

 2126 а. Тимчук Л. І. Становлення та розвиток андрагогіки як теорії і практики освіти 
дорослих в Україні (кінець ХІХ – ХХ століття). 

 
Кандидатські 

 Вдовенко В. В. Проблеми початкової освіти України в роботі педагогічних з’їздів (1861–
1920) (2005). 

 Воробець І. В. Освіта дорослих Галичини (1891–1939 рр.) (2001). 

 Капченко О. Л. Діяльність районних відділів народної освіти з підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів в Україні (1945–1990 рр.) (1999). 

 Козінець М. Г. Проблеми освіти дорослих в діяльності організації товариства «Знання» 
України (1948–2010 рр.). 

 Коляда Н. М. Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 
(2004). 

 Курьянова В. М. Розвиток післядипломної освіти вчителів природничих дисциплін в 
Криму (1953–2000 рр.). 

 Мартіросян О. І. Організаційно-педагогічні засади освіти дорослих в Україні (20–50-ті рр. 
XX століття) (2013). 

 Міхеєв А. А. Система післядипломної освіти педагогічних кадрів у Великобританії (90-і 
роки ХХ ст.). 

 Пахомова Т. Г. Розвиток післядипломної освіти педагогічних працівників в Україні (20–30-
ті роки ХХ століття) (2010). 
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 Петрощук Н. Р. Розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл в 

Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 

 Попова В. Л. Естетична підготовка вчителів у діяльності педагогічних курсів 
Слобожанщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2004). 

 Теслева Ю. В. Розвиток післядипломної музично-педагогічної освіти в Україні (60–90-ті 
роки ХХ століття). 

 Тимчук Л. І. Організаційно-педагогічні засади освіти дорослих на Буковині (друга 
половина ХІХ століття – 1940 р.) (2005). 

 Шинкаренко Л. І. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (1946–2007 рр.) (2010). 

 Шиян О. І. Розвиток післядипломної освіти вчителів природничих предметів західного 
регіону України (1944–1996 рр.) (1999). 

 
ОСВІТА НАЦМЕНШИН 

 
Докторські 

 Абібуллаєва Е. Е. Національні засади розвитку освіти кримських татар (середина ХІХ – 
початок ХХІ століття). 

 Редькіна Л. І. Етнопедагогічні традиції виховання підростаючого покоління у караїмів 
Криму (2006). 

 Хайрутдінов М. Ф. Традиції і тенденції розвитку етнопедагогіки кримськотатарського 
народу (історико-педагогічний аспект). 

 
Кандидатські 

 Алієва З. А. Розвиток музично-педагогічної культури кримськотатарського народу (кінець 
ХІХ – початок ХХ століття) (2012). 

 Бєлєста А. Ю. Етнопедагогічні концепти у патріотичному вихованні молоді національних 
меншин Півдня України (кінець ХІХ – початок ХХ століття). 

 Бондарук І. В. Етнопедагогічні традиції сімейного виховання єврейських дітей в Україні 
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 

 Войналович Л. П. Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20–30-ті 
рр. ХХ століття) (2011). 

 Геркерова О. М. Ідеї сімейного виховання на засадах єврейської етнопедагогіки (кінець 
ХІХ – початок ХХ століття) (2011). 

 Гон І. М. Розвиток українського та єврейського шкільництва на західноукраїнських землях 
у міжвоєнний період (порівняльний аналіз). 

 Калитюк Л. М. Виховання дітей національних меншин на Волині у ХІХ – на початку  
ХХ століття: порівняльний аналіз. 

 Канишева М. А. Розвиток початкової національної освіти в Криму (кінець ХІХ – поч.  
ХХ ст.). 

 Касьяненко І. М. Становлення і розвиток освіти національних меншин на півдні України 
(друга половина ХІХ – початок ХХ століття). 

 Коцута А. А. Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ 
століття). 

 Кротік Н. Л. Становлення і розвиток єврейської освіти в Україні  
(20–30 рр. ХХ століття) (2007). 

 Майборода Ю. В. Етнопедагогічні традиції родинного виховання греків Криму (кінець 
ХІХ – початок ХХ століття) (2013). 

 Ніколаюк М. В. Становлення і розвиток освіти і виховання німців на Волині (друга 
половина ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.). 

 Овчаренко О. В. Тенденції розвитку єврейської освіти в Україні (ХХ століття) (2013). 

 Памірська Л. Ю. Вивчення іноземних мов в контексті освіти національних меншин на 
Волині (початок ХХ – 30-роки ХХ ст.). 

 
ЖІНОЧА І ЧОЛОВІЧА ОСВІТА, ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ 

 
Докторські 

 Дороніна Т. О. Теорія і практика гендерної освіти і виховання учнівської молоді в 
навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2012). 
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 Петренко О. Б. Гендерні підходи до освіти та виховання в історії вітчизняної школи і 

педагогіки (XX ст.) (2011). 
 

Кандидатські 

 Басюк Л. Б. Зміст підручників з української літератури для учнів основної школи: 
гендерний аспект (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

 Еміріл’ясова С. С. Гендерна проблематика у вітчизняній педагогічній пресі другої 
половини ХХ – початку ХХІ століття. 

 Клевака Л. П. Навчально-виховна діяльність жіночих навчальних закладів Полтавської 
губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). 

 Куліш О. О. Становлення та розвиток жіночої середньої освіти у Херсонській губернії (ХІХ 
– початок ХХ століття). 

 Литвиненко О. М. Жіноча середня освіта в Херсонській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ 
століття). 

 Мачачі Ю. М. Проблема роздільного навчання в історії освіти України (друга половина 
ХІХ – початок ХХ століття). 

 Петрученя Г. Г. Формування гендерної культури студентської молоді  
(60-ті роки ХХ – початок ХХІ століття). 

 Похолок Р. І. Розвиток чоловічої освіти на західноукраїнських землях (кінець ХVІІІ – 
перша третина ХХ століття). 

 Ревіна Д. О. Теорія і практика навчання іноземних мов у жіночих закладах освіти України 
(ХІХ – початок ХХ століття). 

 Рижкова М. С. Розвиток освіти жінок в Харківській губернії (друга половина ХІХ ст. – 
початок ХХ ст.) (2011). 

 Седова Т. М. Моральне виховання дітей у жіночих навчальних закладах Криму (друга 
половина ХІХ – початок ХХ століття). 

 Чорновол Л. О. Навчально-виховна діяльність інститутів шляхетних дівчат в Україні 
(ХІХ – початок ХХ століття). 

 
ОКРЕМІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ 

 
Докторські 

 Куліш С. М. Традиції і новаторство у підготовці науково-педагогічних кадрів Харківського 
університету (1805–1917 рр.). 

 
Кандидатські 

 Даюк Ж. Ю. Культурно-просвітницька діяльність викладачів та випускників 
Кременецького ліцею в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2011). 

 Задорожна Л. В. Ідеї педагогічної майстерності в діяльності Глухівського вчительського 
інституту (1874–1917 рр.) (2000). 

 Затока В. В. Становлення і розвиток навчально-виховної роботи в Златопільській гімназії. 

 Киричок І. І. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Ніжинському історико-
філологічному інституті (1875–1917 рр.) (2007). 

 Коляденко С. М. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (XIX – 30-ті рр. XX ст.) (2003). 

 Король Л. Л. Розвиток теорії і практики педагогічної майстерності як складової 
професійної підготовки майбутнього вчителя в Полтавському педагогічному інституті (1970–1990 рр.) 
(2008). 

 Кравчук О. Г. Музична освіта студентів Києво-Могилянської академії у XVII та першій 
половині XVIII ст. (1996). 

 Лещак Т. В. Організаційно-дидактичні аспекти підготовки вчителя у Львівському 
університеті (1810–1939). 

 Назаренко О. В. Науково-педагогічні ідеї учених Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова в системі підготовки фахівців (20-ті – 60-ті рр. ХХ століття). 

 Петрученя Г. В. Просвітницька діяльність педагогів Київського університету у ХІХ – на 
початку ХХ ст. 

 Прудченко І. І. Київський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти 
України (1907–1920 рр.) (2005). 

 Решетова Е. Е. Інтелектуальна традиція розвитку особистості засобами математичної 
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освіти в Київському університеті (1834–1920 рр.) (2014). 

 Сьома С. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності хіміко-біологічних відділень 
Малої академії наук України (60-ті рр. ХХ – початок ХХІ століть). 

 Твердохліб Т. С. Науково-педагогічні ідеї та діяльність викладачів Київської духовної 
академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012). 

 Черняк С. Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського 
університету Св. Володимира (1833–1863 рр.) (2008). 

 Шевчук О. М. Організація і зміст навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана 
(1871–1920 рр.) (2013). 

 Яковенко І. О. Проблеми християнської етики у педагогічній спадщині діячів Києво-
Могилянської академії (ХVІІ–ХVІІІ століття). 

 

ҐЕНЕЗА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ.  

ПИТАННЯ ДИДАКТИКИ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
 

Докторські 

 Жосан О. Е. Тенденції розвитку шкільної навчальної літератури в Україні (ХХ – початок 
ХХІ століття). 

 Йовенко Л. І. Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних 
підручниках ХХ століття. 

 Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти України 
(1960–2000 рр.) (2005). 

 Шипота Г. Є. Дитяче читання як загальнопедагогічна проблема в історії розвитку 
вітчизняної школи (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття). 

 
Кандидатські 

 Бай І. Б. Педагогічні засади укладання та ілюстрування українських підручників 
Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2005). 

 Басюк Л. Б. Зміст підручників з української літератури для учнів основної школи: 
гендерний аспект (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

 Богданець-Білоскаленко Н. І. Проблема формування особистості у змісті підручників з 
читання для початкової школи (50-ті роки ХІХ – 90-ті роки ХХ ст.) (2008). 

 Бойко О. М. Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні (20–30 
рр. ХХ ст.). 

 Бондар О. В. Проблема шкільного підручника у періодичних фахових вітчизняних 
виданнях (50-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2011). 

 Булгакова В. Г. Навчально-виховний зміст підручників з іноземної мови для учнів 5–7 
класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946–1961 роки). 

 Вавілова І. В. Дитяча література як засіб формування особистості дитини (друга половина 
ХІХ – початок ХХ ст.) (2008). 

 Височан Л. М. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних 
дисциплін для початкових шкіл України (2008). 

 Гордій Н. М. Проблема підготовки батьків до розумового виховання дітей у вітчизняній 
педагогічній журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

 Довбня С. О. Вітчизняний досвід програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності 
дітей дошкільного віку (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

 Дриндак Г. М. Теоретико-методичні засади побудови шкільних підручників з рідної мови 
для початкових класів (1945–2000 рр.). 

 Задорожний М. П. Шкільний підручник з географії як предмет історико-педагогічного 
дослідження в практиці вітчизняного підручникотворення. 

 Заліток Л. М. Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині 
В. О. Сухомлинського (2011). 

 Калініченко Н. М. Педагогічні основи розвитку українського шкільного 
підручникознавства Галичини у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 

 Кирлан О. В. Педагогічні засади побудови підручників з української мови і читання для 
початкової школи (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

 Кудас Л. Програмно-методичне забезпечення підготовки вчителів України (20-ті – 
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початок 30-х років ХХ століття). 

 Кузьменко Н. М. Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників з 
читання для молодших школярів (1857–1997) (1999). 

 Кузьо І. В. Навчальне кіно в структурі педагогічного процесу школи в  
ХХ столітті. 

 Озерна Н. М. Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного 
виховання (друга половина ХІХ – середина ХХ століття). 

 Пироженко Л. В. Теоретичні засади альтернативних навчальних книг з історії України 
(кінець XIX – початок XX ст.) (1998). 

 Світельська-Дірко С. В. Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами 
казки у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. 

 Сипченко О. М. Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки майбутнього 
вчителя (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2008). 

 Стахів Л. Г. Навчальна книга як засіб родинного виховання молодших школярів у 
Західній Україні (1919–1939 рр.) (2007). 

 Фізеші О. Й. Виховна спрямованість змісту букварів в українських школах Закарпаття 
(друга половина XIX – кінець ХХ століття) (2004). 

 Фроленкова Н. О. Науково-методичне забезпечення змісту дошкільної освіти в Україні 
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

 

ЗМІСТ ОСВІТИ, МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ  

В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ 
 

Докторські 

 Березівська Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в 
Україні у ХХ столітті (2009). 

 Бугрій В. С. Розвиток системи шкільного краєзнавства в Україні (друга половина ХХ – 
початок ХХІ століття) (2013). 

 Головко М. В. Становлення та розвиток теорії і методики навчання фізики в Україні (ХVІІ 
– початок ХХІ століття)3. 

 Пироженко Л. В. Реформування змісту загальної середньої освіти у вітчизняній педагогіці 
1964–1984 рр. (2014). 

 
Кандидатські 

 Авраменко В. І. Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови 
української системи освіти (кінець ХІХ – початок 1930-х років ХХ століття) (2003). 

 Барбаш Є. М. Розвиток системи контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови у 
школах України (60-і роки ХХ – початок ХХІ століття). 

 Борисова Н. В. Теоретичні і методичні засади навчання іноземних мов у школах України 
(1917–1933 рр.) (2004). 

 Вайло К. М. Методи навчання як чинник удосконалення діяльнісних можливостей учня 
(1920–1985 рр.). 

 Великдан Ю. В. Активні методи підготовки учнівської молоді в навчальних закладах 
України (1919–1937 рр.). 

 Войтова Л. В. Розвиток шкільного краєзнавства у навчально-виховному процесі 
національної школи України (20–30-ті роки ХХ століття) (2010). 

 Дицьо Г. В. Тенденції розвитку методики викладання музики у загальноосвітніх школах 
України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

 Драновська С. В. Розвиток змісту навчання історії України в загальноосвітніх школах 60–
90-х років ХХ століття). 

 Ковальчук Л. І. Організація навчального процесу в структурі педагогічної науки (кінець 
ХІХ століття – 1936 р.) (2013). 

 Матвеєва Н. О. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової 
загальноосвітньої школи в Україні (1945–1990 рр.) (2009). 

                                                 
3 Дисертація закоординована з двох спеціальностей: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 

13.00.02 – теорія і методика навчання. 
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 Мафтин Л. В. Генеза українознавчої складової змісту шкільної освіти в Україні (1917–2000 

рр.). 

 Микитюк С. С. Організаційно-педагогічні умови викладання правових дисциплін у 
вищих навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2007). 

 Моісеєнко А. Б. Розвиток змісту середньої загальної освіти в Україні в 1945–1990 роках 
(історико-педагогічний аспект). 

 Моргун Ю. О. Розвиток економічних знань учнів у вітчизняних навчальних закладах 
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 

 Москальова О. І. Вербально-графічні методи навчання старшокласників у спадщині 
педагогів-новаторів (70–90 рр. ХХ століття). 

 Нерпіна О. Ф. Гуманістично зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого 
циклу в загальноосвітній школі (кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

 Озерянська А. П. Розвиток методик викладання іноземних мов у вищих педагогічних 
навчальних закладах України другої половини ХХ століття. 

 Пастирська І. Я. Інтеграція змісту предметів природничого і гуманітарного циклів як 
загальнопедагогічна проблема кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2012). 

 Петренко Н. В. Проблема змісту освіти в педагогічній спадщині вчених-істориків 
Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2009). 

 Пінський О. О. Самостійна робота учнів у процесі вивчення дисциплін природничого 
циклу в малокомплектних школах Слобожанщини (60–90 рр. ХХ століття) (2009). 

 Поліщук Г. П. Методи навчання в українській школі (20–30-ті роки ХХ ст.) (2010). 

 Рис І. П. Географія як навчальна дисципліна у школах Західної України (кінець ХІХ – 
перша третина ХХ ст.). 

 Рудічева Н. К. Теорія та практика навчання співу у початкових школах Слобожанщини 
(друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2007). 

 Студенкова І. В. Розвиток теорії і практики організації лабораторних робіт з фізики в 
середніх школах України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 

 Супрун С. С. Оцінювання навчальних досягнень учнів в історії української педагогіки 
(ХХ ст.). 

 Тихонов О. В. Розвиток історичних знань про Україну в освітньому процесі другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття. 

 Ткачик О. В. Дидактичні основи навчального процесу в гімназіях західних областей 
України (1900–1939 рр.). 

 Тонконог Л. М. Розвиток раннього навчання іноземних мов у навчальних закладах 
України (1961 – 2010 рр.). 
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