
Список наукових публікацій Дубініної Оксани Миколаївни 

 

1. Авторські праці 

1.1. Монографії 

1.Розвиток математичної культури студентів у вищих технічних 

навчальних закладах : монографія / О. М. Дубініна. — Харків : Друкарня 

Мадрид, 2014. — 516 с. 

2.Теоретичні і методичні засади формування математичної культури 

майбутніх фахівців з програмної інженерії в процесі професійної підготовки : 

дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / О. М. Дубініна. — Харків, 2015. — 450 с. 

3.Теоретичні і методичні засади формування математичної культури 

майбутніх фахівців з програмної інженерії в процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / О. М. Дубініна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 40 с. — + 

4.Чисельне моделювання магнітного поля і вихрових струмів у кінцевих 

частинах турбогенератора з метою підвищення його надійності : автореф. дис. ... 

канд. техн. наук : 05.09.01 / О. М. Дубініна ; НТУ «ХПІ». — Харків : НТУ «ХПІ», 

2007. — 20 с. —* 

5.Численное моделирование магнитного поля и вихревых токов в 

концевых частях турбогенератора с цепью повышения его надежности : дис. ... 

канд. техн. наук : 05.09.01 / О. Н. Дубинина ; рук. работы В. И. Милых ; НТУ 

«ХПИ». — Харьков, 2007. — 177 с. —* 

1.2. Наукові статті 

6.Адміністрування баз даних і управління версіями з теорії і практики 

циклу математичних дисциплін / О. М. Дубініна // Проблеми інженерно-

педагогічної освіти. — 2014. — № 44. — С. 33–41.  

7.Акмеологічні засади розвитку математичної культури майбутніх 

інженерів індустрії програмної продукції / О. М. Дубініна // Science and 

Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. — 2013. — Вип. 10. — № 

1(6). 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=17679239531649053741&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=17679239531649053741&btnI=1&hl=ru
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47475
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47475
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47411
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47411


8.Анализ внешних факторов влияния на развитие математической 

культуры студентов технических университетов / О. Н. Дубинина // 

Современный научный вестник. — 2014. — № 13(209). — С. 98–105. 

9.Анализ магнитного поля возбуждения турбогенератора в его торцевой 

зоне / В. И. Милых, И. Я. Черемисов, О. Н. Дубинина // Вестник Нац. техн. ун-та 

«ХПИ». Темат. вып. : Проблемы совершенствования электрических машин и 

аппаратов. — Харьков, 2001. — № 5. — С. 100–105. —* 

10.Аналіз проблеми прогнозування попиту на товари масового споживання 

в логістичній системі торгового підприємства / В. О. Дубінін, О. М. Дубініна // 

Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Темат. вип. : Математичне моделювання в 

техніці та технологіях. — Харків, 2012. — № 54 (960). — С. 56–62. —* 

11. Анализ статистических моделей прогнозирования спроса на машины 

постоянного тока специального назначения / О. Дубинина, В. Шайда, В. 

Дубинин // Електротехнічні та комп’ютерні системи. — 2010. — № 01(77). — С. 

81–85. 

12.Анализ факторов влияния на магнитное поле в торцевой зоне 

турбогенератора / В. И. Милых, О. Н. Дубинина, И. В. Поляков // Вісник Нац. 

техн. ун-ту «ХПІ». Темат. вип. : Проблеми удосконалення електричних машин і 

апаратів. Теорія і практика. — Харків : НТУ «ХПІ», 2001. — Вип. 17. — С. 105–

109. —* 

13. «Багтрекінг» лекційного матеріалу з вищої математики як складова 

технології навчання майбутніх інженерів з програмного забезпечення / О. Н. 

Дубинина // Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. Володимира 

Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної 

освіти. — Кіровоград, 2014. — Вип. 6, ч. 1. — С. 19–24.  

15.Відображення фундаментальних видів професійної діяльності фахівця у 

галузі програмної інженерії в циклі математичних дисциплін / О. М. Дубініна // 

Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, 

педагогіка, соціологія. — 2013. — № 4. — С. 31–41. —*  

16. Гіпертекстова і мультимедіа технології навчання у математичній 

підготовці інженерів / О. М. Дубініна // Новий Колегіум. — 2014. — № 3(77). — 

С. 28–33. —* 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/11341
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/11341
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6667
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6667
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47450
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47450
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8372
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8372
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47446
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47446


17.Групова динаміка виконання розрахунково-графічних завдань циклу 

математичних дисциплін / О. М. Дубініна // Проблеми освіти : наук. зб. — Київ : 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2014. — Т. 2, № 

78. — С. 109–115.  

18. Дефініція математична культура з точки зору різних підходів до її 

формування під час професійної підготовки майбутніх фахівців за напрямом 

«Програмна інженерія»  / О. М. Дубініна // Вісник Глухівського нац. пед. ун-ту 

ім. Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. — 2013. — № 22. — С. 59–

67.  

19. Деякі аспекти формування професійної компетентності з програмної 

інженерії у технічному вищому навчальному закладі / О. М. Дубініна // 

Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. — Ялта : 

РВНЗ «Кримський гуманітарний ун-т», 2013. — № 40, ч. 1. — С. 101–110. 

20.Діагностування сформованості математичної культури майбутніх 

інженерів-програмістів / О. М. Дубініна // Засоби і технології сучасного 

навчального середовища : матеріали Міжнар. Х (ХХ) наук.-практ. конф., 

Кіровоград, 23 трав. 2014 р. — Кіровоград, 2014. — № 144. — С. 22–24. 
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