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Жванко Любов Миколаївна
Доктор історичних наук, професор
Директор Українсько-польського
культурно-освітнього центру
ХНУМГ імені О. М. Бекетова
Член Міжнародної асоціації гуманітаріїв

Жванко Любов Миколаївна народилась 23 січня 1972 р. у с. Хорішки,
Козельщинського р-ну, Полтавської області.
1989 р. – закінчила з відзнакою Хорішківську середню школу
ім. М. В. Остроградського;
1989–1994 рр. – закінчила з відзнакою історичний факультет Полтавського
державного педагогічного інституту (сьогодні – Національний педагогічний інститут)
імені В. Г. Короленка та отримала направлення на навчання в аспірантурі;
1994–1995 рр. – учителька історії і правознавства середньої школи № 1
м. Комсомольська Полтавської області;
1995–1999 рр. – навчалася в аспірантурі Харківського державного
політехнічного університету (нині – НТУ «ХПІ») за спеціальністю «Історія України»;
2000–2002 рр. – учителька історії і правознавства середньої школи № 48,
м. Харків;
2002 р. – асистент кафедри історії України Харківській державній академії
міського господарства (нині – Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова);
2003 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Внутрішня політика
Української держави у галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення (29
квітня – 14 грудня 1918 року)» (науковий керівник О. О. Несту-ля – доктор
історичних наук, професор Полтавського університету споживчої кооперації
України);
2006 р. – переведена на посаду доцента;
2008 р. – присвоєно вчене звання доцента;
2013 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Перша світова війна:
біженці в Україні (1914 – 1918 рр.)» (науковий консультант О. О. Нестуля – доктор
історичних наук, професор, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі);
2013 р. – обрана на посаду професора кафедри історії і культурології;
2014 р. – директор Українсько-польського культурно-освітнього центру
ХНУМГ імені О. М. Бекетова;
2015 р. – член спеціалізованої вченої ради Д 17.051.01 Запорізького
національного університету за двома спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та
07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»;
2015 р. – присвоєно вчене звання професора.
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Жванко Л. М. – автор та співавтор понад 160 наукових праць, зокрема:
монографій та навчальних посібників – 8;
наукових статей та тез доповідей – понад 100. Деякі з них опубліковано у
зарубіжних виданнях;
 конспектів лекцій – 5;
 навчально-методичних та довідкових видань – понад 40;
 рецензій – 5.



Нагороджена:
– дипломом Верховного комісара ООН у справах біженців (2003 р.);
– грамотою Державного комітету України у справах національностей та міграцій
(2003 р.);
– дипломом переможця Другого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець
Харківщини» (2007 р.);
– Почесною Грамотою Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту
Харківської обласної державної адміністрації (2012 р.);
– дипломом дипломанта конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена – 2013» в
номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» (2013 р.).
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Жванко Любовь Николаевна
Доктор исторических наук, профессор
Директор Украинско-польского
культурно-образовательного центра
ХНУГХ имени А. Н. Бекетова
Член Международной ассоциации гуманитариев

Жванко Любовь Николаевна родилась 23 января 1972 г. в с. Хорошки,
Козельщинского р-на, Полтавской области.
1989 г. – окончила с отличием Хорошковскую среднюю школу
им. М. В. Остроградского;
1989–1994 гг. – окончила с отличием исторический факультет Полтавского
государственного
педагогического
института
(сегодня
–
Национальный
педагогический институт) имени В. Г. Короленко и получила направление на
обучение в аспирантуре;
1994–1995 гг. – учитель истории и правоведения средней школы № 1
г. Комсомольска Полтавской области;
1995–1999 гг. – обучалась в аспирантуре Харьковского государственного
политехнического университета (ныне – НТУ «ХПИ») по специальности «История
Украины»;
2000–2002 гг. – учитель истории и правоведения средней школы № 48
г. Харькова;
2002 г. – ассистент кафедры истории Украины Харковской государственной
академии городского хозяйства (сегодня – Харьковский национальный университет
городского хозяйства имени А. Н. Бекетова);
2003 г. – защитила кандидатскую диссертацию на тему «Внутренняя политика
Украинского государства в области охраны здоровья и социальной защиты населения
(29 апреля – 14 декабря 1918 года)» (научный руководитель А. А. Нестуля – доктор
исторических наук, профессор Полтавского университета потребительской
кооперации Украины);
2006 г. – переведена на должность доцента;
2008 г. – присвоено учёное звание доцента;
2013 г. – защитила докторскую диссертацию на тему «Первая мировая война:
беженцы в Украине (1914–1918 гг.)» (научный консультант А. А. Нестуля – доктор
исторических наук, профессор, ректор Полтавского университета экономики и
торговли);
2013 г. – избрана на должность профессора кафедры истории и культурологии;
2014 г. – директор Украинско-польского культурно-образовательного центра
ХНУГХ имени А. Н. Бекетова;
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2015 г. – член специализированного учёного совета Д 17.051.01 Запорожского
национального университета по двум специальностям: 07.00.01 «История Украины» и
07.00.06 «Историография, источниковедение и специальные исторические
дисциплины»;
2015 г. – присвоено учёное звание профессора.
Жванко Л. Н. – автор и соавтор более 160 научных работ, в том числе:
 монографий и учебных пособий – 8;
 научных статей и тезисов докладов – более 100. Некоторые из них
опубликованы в зарубежных изданиях;
 конспектов лекций – 5;
 учебно-методических и справочных изданий – более 40;
 рецензий – 5.
Награждена:
– дипломом Верховного комиссара ООН по делам беженцев (2003 г.);
– грамотой Государственного комитета Украины по делам национальностей и
миграций (2003 г.);
– дипломом победителя Второго областного конкурса «Лучший молодой учёный
Харьковщины» (2007 г.);
– Почётной Грамотой Главного управления по делам семьи, молодёжи и спорта
Харьковской областной государственной администрации (2012 г.);
– дипломом дипломанта конкурса «Высшая школа Харьковщины – лучшие имена –
2013» в номинации «Преподаватель гуманитарных дисциплин» (2013 г.).
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Бібліографія праць професора Л. М. Жванко
Библиография трудов профессора Л. Н. Жванко
1997
1. Спроби відродження охорони здоров’я як чинник державотворення
часів Гетьманату / Л. М. Жванко // Національна революція в Україні: правда і
вигадки : доп. наук.-теорет. конф., Полтава, 1997 р. – Полтава : [б. в.], 1997. –
С. 95–101.
1998
2. Біографії державних діячів періоду національного виховання студентів / Л. М. Жванко // Вестник Харьковского политехнического института. –
Харьков : ХПИ, 1998. – Спец. вып. по материалам междунар. науч.-метод.
конф. «Гуманизация высшего образования и воспитательной работы». –
С. 108–111.
3. Окремі аспекти охорони здоров’я на Полтавщині за доби правління
П. Скоропадського / Л. М. Жванко // IV Полтавська наукова конференція з
історичного краєзнавства : матеріали до 825-річчя з часу першої літописної
згадки міста Полтави та 1100-річчя появи перших поселень на території,
Полтава, 1998 р. – Полтава : [б. в.], 1998. – С. 107–110.
4. Організація соціального захисту дітей в Україні за час правління Павла
Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 року) / Л. М. Жванко // Історія та
географія : зб. наук. праць / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. –
Харків : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1998. – Вип. 2. – С. 104–113.
5. Становлення Міністерства народного здоров’я та державного
опікування Української держави П. Скоропадського / Л. М. Жванко //
Придніпровський науковий вісник. – 1998. – № 93. – С. 79–91.
1999
6. Всеукраїнські з’їзди діячів медицини доби Гетьманату (квітень –
грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко // Вісник Харківського політехнічного
інституту. – Харків : ХПІ, 1999. – Вип. 38. – С. 16–27. – (Актуальні питання
історії України).
7. Гетьманат Павла Скоропадського: розбудова охорони здоров’я та
соціального захисту / Л. М. Жванко // Наукові записки : зб. наук. праць / Ін-т
політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : [б. в.],
1999. – Вип. 9. – С. 53–58. – (Політологія та етнологія).
8. Доля біженців в Україні доби Гетьманату (квітень – грудень 1918 р.) /
Л. М. Жванко // Історія та географія : зб. наук. праць / Харків. держ. пед. ун-т
ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХДПУ, 1999. – Вип. 3. – С. 12–20.
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9. Евакуація та соціальний захист українських військовополонених доби
другого Гетьманату (травень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко // Вісник
Харківського політехнічного інституту. – Харків : ХПІ, 1999. – Вип. 20 –
С. 16–27. – (Актуальні питання історії України).
2001
10. Становлення судової медицини та медичної експертизи в Українській
державі / Л. М. Жванко // Право України. – 2001. – № 2. – С. 124–127.
2003
11. Біженці Першої світової війни на Полтавщині (1915–1916 рр.) /
Л. М. Жванко // V Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства :
тези доп. і повідомл., Полтава, 3–4 грудня 2003 р. – Полтава : [б. в.], 2003. –
С. 113–118.
12. Допомога духовенства Полтавщини біженцям Першої світової війни /
Л. М. Жванко // Історія релігій в Україні : матеріали ХІІІ міжнар. наук. конф.,
Львів, 20–22 травня 2003 р. / редкол.: В. Гаюк, Я. Дашкевич, Л. Моравська. –
Львів : Логос, 2003. – С. 233–238.
13. Методичні вказівки до вивчення курсу «Краєзнавство» : для студ. 1
курсу екон. спец. / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко,
О. Л. Рябченко. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 32 с.
14. Програма та плани семінарських занять з курсу «Історія України» :
для студ. 1 курсу всіх спец. Академії / Л. М. Жванко, М. В. Яцюк ; Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2003. – *
15. Румунські біженці Першої світової війни на Полтавщині /
Л. М. Жванко // Архіви і документальна спадщина Полтави: минуле, сучасне,
перспективи. 1903–2003 : матеріали наук.-практ. конф., Полтава, 2003 р. /
[редкол.: Г. П. Білоус та ін.]. – Полтава : [б. в.], 2003. – С. 208–215.
2004
16. Біженство Першої світової війни в Україні: гендерний аспект /
Л. М. Жванко // Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали міжнар.
наук.-практ. конф., Харків, 18 грудня 2003 р. / Харків. обл. орг. Всеукраїн. жін.
тов-ва ім. О. Теліги, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : Східнорегіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – С. 83–84.
17. Біженці Першої світової війни у Харківській губернії (1915–1916 рр.) /
Л. М. Жванко // ХХХІІ научно-техническая конференция преподавателей,
аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского
хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – Ч. 3 :
Общественно-экономические науки. – С. 92–93.
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18. До проблеми евакуації біженців Першої світової війни (на прикладі
Харківської губернії) / Л. М. Жванко // Знаки питання в історії України:
українська історія у східно-європейському контексті : зб. ст. – Ніжин : [б. в.],
2004. – С. 133–139.
19. Зовнішньоекономічні зв’язки Харкова / Л. М. Жванко // Харків – 350.
Історія, сучасність, стратегія розвитку : історико-економічний огляд /
[В. Н. Майорченко, В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко та ін.] ; за заг. ред.
В. Н. Майорченка. – Харків : Золоті сторінки, 2004. – С. 100–106.
20. Становлення системи органів допомоги біженцям на українських
землях (1914–1915 рр.) / Л. М. Жванко // Історія України. Маловідомі імена,
події, факти : зб. ст. / [відп. ред. П. Т. Тронько та ін.] ; Нац. акад. наук України,
Ін-т історії України НАНУ. – Київ : ІІУ НАНУ, 2004. – Вип. 27. – С. 364– 375.
2005
21. Діяльність Харківського губернського відділення Тетянинського
коміте-ту / Л. М. Жванко // Історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 104–109.
22. Іноземні біженці Першої світової війни в Україні / Л. М. Жванко //
Київська старовина. – 2005. – № 3. – С. 77–93.
23. Підготовка до реевакуації біженців «Великої війни» за гетьманства
П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко // Історія
України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. / [відп. ред. П. Т. Тронько
та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАНУ. – Київ : ІІУ НАНУ,
2004. – Вип. 29 : Зразок вірного служіння Батьківщині (на пошану
П. Т. Тронька). – С. 306–317.
24. Регіональні виміри проблеми біженців ХХ – поч. ХХІ ст. (на прикладі
Харкова) / Л. М. Жванко // Харківський регіон: пошук стратегії оптимального
розвитку : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 19 жовтня 2005 р. – Харків :
[б. в.], 2005. – С. 194–202.
25. Уряд Павла Скоропадського і спроба подолання епідемій серед
населення та біженців / Л. М. Жванко // Київська старовина. – 2005. – № 6. –
С. 112–125.
2006
26. Джерело з історії вивчення проблеми біженства Першої світової війни
в Російській імперії («Керівні положення по влаштуванню біженців») /
Л. М. Жванко // Київська старовина. – 2006. – № 6. – С. 114–123.
27. З історії перебування біженців Першої світової війни в
Катеринославській губернії (1915 р.) / Л. М. Жванко // Наддніпрянська Україна:
історичні процеси, події, постаті : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : [б. в.],
2006. – С. 218–224.
28. Основи політики Української Держави у сфері охорони здоров’я та
соціального захисту населення (квітень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко //
Київська старовина. – 2006. – № 2. – С. 63–75.
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29. Проблема біженців Першої світової війни в контексті європейської
історіографії / Л. М. Жванко // ХХХІІІ научно-техническая конференция
преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной
академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков :
ХНАГХ, 2006. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – С. 268–269.
30. Харківська губернія у роки Першої світової війни: становлення
системи органів допомоги біженцям / Л. М. Жванко // Історія України.
Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. / [відп. ред. П. Т. Тронько та ін.] ; Нац.
акад. наук України, Ін-т історії України НАНУ. – Київ : ІІУ НАНУ, 2006. –
Вип. 33. – С. 341– 361.
2007
31. До питання участі католицьких та протестантських священників у
справі соціального захисту біженців Першої світової війни (на прикладі
Харківської губернії) / Л. М. Жванко // Історія релігій в Україні : наук.
щорічн. – Львів : [б. в.], 2007. – Кн. 1. – С. 397–403.
32. Жінка-біженка першої світової війни: спроби психологічного портрета / Л. М. Жванко // Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали ІІ
міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 травня 2007 р. / Харків. обл. орг.
Всеукр. жін. тов-ва ім. О. Теліги, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
Озонтм–Інвест, 2007. – Вип. 2. – С. 55–62.
33. Краєзнавство : методичні вказівки до вивчення курсу : для студ. 1
курсу спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад.
міськ. госп-ва ; уклад. Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 56 с. – Існує
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3114/ , вільний).
34. Краєзнавство як один з аспектів формування національної свідомості
українського студентства / Л. М. Жванко // Сучасні аспекти виховання
студентської молоді : матеріали ІІ наук.-практ. конф., Харків, 25–26 квітня
2007 р. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. –
С. 113–114.
35. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з краєзнавства : для
студ. 1 курсу за напр. «Менеджмент» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.
Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 10 с. – Існує електронна версія.
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/678/ , вільний).
36. Соціальні виміри Української Держави (квітень–грудень 1918 р.) :
монографія / Л. М. Жванко. – Харків : Прапор, 2007. – 224 с.
37. Тести поточного заміру знань з курсу «Краєзнавство» : для студ. 1
курсу ден. та заоч. форми навч. спец. «Економіка підприємства», «Менеджмент
організацій» / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
ХНАМГ, 2007. – 22 с.
38. Україна і біженці Першої світової війни / Л. М. Жванко // Українська
історична наука на сучасному етапі розвитку : матеріали ІІ міжнар. наук. конгр.
укр. істориків, Кам’янець-Подільський, 2007 р. – Київ ; Нью-Йорк ; Острог :
Вид-во НаУОА, 2007. – Т. 3. – С. 249–253.
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39. Біженство Першої світової війни: історіографія проблеми чи проблеми
історіографії / Л. М. Жванко // Історіографічні дослідження в Україні : зб. ст. /
Інститут історії України НАНУ. – Київ : ІІУ НАНУ, 2008. – Вип. 18. –
С. 380–392.
40. «Движение и эвакуация беженцев...» : матеріали статистичного звіту
відділу допомоги біженцям Комітету ПДЗФ ВЗС / Л. М. Жванко // Київська
старовина. – 2008. – № 3. – С. 129–147.
41. Краєзнавство : програма і методичні вказівки до самостійного
вивчення курсу : для студ. 1 курсу ден. форми навч. спец. «МГРГ» / Харків.
нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, В. В. Жигло, І. М. Рассоха
та ін. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 48 с. – Існує електронна версія. (Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6032/ , вільний).
42. Польські біженці Першої світової війни в Харкові / Л. М. Жванко //
Формування історичної пам’яті: Польща і Україна. – Харків : Майдан, 2008. –
С. 18–33.
43. Правове регулювання соціального захисту біженців Першої світової
війни в Російській імперії / Л. М. Жванко // Проблеми історії України ХІХ –
початку ХХ ст. : зб. ст. / Інститут історії України НАНУ. – Київ : ІІУ НАНУ,
2008. – Вип. 14. – С. 233–246.
44. Працювати чи не працювати? Дилема біженців першої світової війни /
Л. М. Жванко // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей,
аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского
хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 3 :
Общественно-экономические науки. – С. 242–243.
45. Програма і навчально-методичні матеріали до самостійного вивчення
курсу «Краєзнавство» : для студ. 1 курсу спец. «Менеджмент організацій» /
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, В. В. Жигло,
О. Л. Рябченко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 28 с.
46. Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» : для студ. спец. «Будівництво», «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, В. В. Жигло, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 28 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/5144/ , вільний).
47. Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» : для студ. спец. «ЕОНСтаЗП», «А», «Гідротехніка», «ГКЗ», «ГРС» /
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко,
М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 28 с. – Існує електронна версія. (Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5143/ , вільний).
48. Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» : для студ. спец. «Транспортні технології» / Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 28 с. –
Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5145/ ,
вільний).
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49. Біженство Великої війни 1914–1918 рр. в часи Української
Центральної Ради: документальні свідчення / Л. М. Жванко // Історичний
журнал. – 2009. – № 4. – С. 102–115.
50. Ґенеза нормативно-правової бази біженства у роки Першої світової
війни: українській вимір / Л. М. Жванко // Науковий вісник Ужгородського
університету : зб. наук. праць. – Ужгород : Вид-во УНУ «Говерла», 2009. –
Вип. 23. – С. 5–17. – (Історія).
51. Деякі аспекти дослідження проблеми біженства Першої світової війни
на початку Української революції / Л. М. Жванко // Наукові записки : зб. наук.
праць / Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. –
Київ : [б. в.], 2009. – Вип. 43. – С. 56–66.
52. Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни «Етика та естетика» : для студ. 3 курсу заоч. форми навч. проф.
спрямування «Менеджмент організацій», «Готельно-ресторанна справа»,
«Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк,
Л. М. Жванко, В. В. Жигло. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 15 с.
53. Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни «Філософія господарювання» : для студ. 2 курсу заоч. форми навч.
спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва ; уклад.: Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко, Л. М. Жванко та ін. – Харків :
ХНАМГ, 2009. – 16 с.
54. Історія України : курс лекцій / І. М. Рассоха, Г. Г. Фесенко,
Л. М. Жванко та ін. ; за ред. М. В. Яцюка ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. –
Харків : ХНАМГ, 2009. – Лекція 5 : Українці і світ. – С. 115–141.
55. Історія України : завдання і методичні рекомендації до виконання
контрольної роботи : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Економіка
підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.:
Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 20 с. – Існує електронна
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12990/ , вільний).
56. Історія України : методичні вказівки для виконання контрольних
робіт : для студ. 1 курсу заоч. відділення спец. «Економіка підприємства»,
«Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко,
М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 21 с.
57. Історія України : методичні вказівки до виконання самостійної
роботи : для студ. 1 курсу заоч. відділення спец. «Економіка підприємства»,
«Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко,
М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 21 с.
58. Історія України : методичні вказівки до самостійної роботи та
практичних занять : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Економіка
підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.:
Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 27 с. – Існує електронна
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12963/ , вільний).
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59. Історія України : програма, плани практичних занять, методичні
вказівки до аудиторної та самостійної роботи : для студ. 1 курсу заоч. форми
навч. спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад.
міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. –
43 с.
60. Краєзнавство : завдання і методичні рекомендації до виконання
контрольної роботи : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Економіка
підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.:
Л. М. Жванко, Ю. І. Стрілець, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ,
2009. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/11532/ , вільний).
61. Краєзнавство : методичні вказівки до виконання розрахунковографічної роботи : для студ. 1 та 3 курсів усіх форм навч. спец. «Менеджмент
організацій», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» / Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ,
2009. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/10573/ , вільний).
62. Краєзнавство : методичні вказівки до практичних занять та
самостійної роботи : для студ. 1 і 3 курсів заоч. форми навч. за напр. підг.
«Менеджмент» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко,
В. В. Жигло, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 52 с. – Існує електронна
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11915/ , вільний).
63. Краєзнавство : методичні вказівки до практичних занять та
самостійної роботи : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Економіка
підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.:
Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 48 с.
64. Краєзнавство : методичні вказівки до самостійної роботи та
практичних занять : для студ. 1 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Економіка
підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.
Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 43 с. – Існує електронна версія.
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11916/ , вільний).
65. Краєзнавство : методичні вказівки до самостійної роботи та
практичних занять : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. напр. підг. «Економіка
підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.:
Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 39 с. –
Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11533/ ,
вільний).
66. Культурологія : методичні рекомендації до виконання контрольних
робіт : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Транспортні технології»,
«Геодезія, картографія та землеустрій» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;
уклад.: О. Л. Рябченко, Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків :
ХНАМГ, 2009. – 28 с.
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67. Культурологія : методичні рекомендації до самостійної роботи та
практичних занять : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. за напр. підг.
«ТТ», «ГКЗ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. Л. Рябченко,
Г. Г. Фесенко, Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 58 с.
68. Методичні вказівки до підготовки практичних (семінарських) занять з
дисципліни «Історія України» : для студ. ден. і заоч. форм навч. за напр. підг.
«Будівництво», «Гідротехніка (водні ресурси)», «Туризм» / Харків. нац. акад.
міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків :
ХНАМГ, 2009. – 92 с.
69. Методичні вказівки до підготовки практичних (семінарських) занять з
дисципліни «Історія України» : для студ. ден. і заоч. форм навч. за напр. підг.
«ЕОНСтаЗП», «А», «ГКЗ», «ГРС», «ТТ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;
уклад.: М. В. Яцюк, Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 80 с. – Існує
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12098/ , вільний).
70. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
«Психологія управління» : для студ. 5 курсу напр. підг. «Менеджмент»,
«Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк,
Л. М. Жванко та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 32 с.
71. Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної
дисципліни «Психологія управління» : для студ. 5 курсу напр. підг.
«Менеджмент», «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.:
Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ,
2009. – 32 с.
72. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з
дисципліни «Історія України» : для студ. ден. і заоч. форм навч. за напр. підг.
«Т», «ЕП», «ОА», «М», «ЕОНС», «ЕЕ», «ЕМ», «Б», «А», «Г», «ТТ», «ГКЗ»,
«ГРС» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко,
М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 27 с. – Існує електронна версія. (Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12095/ , вільний).
73. Міжнародна наукова конференція «Літа Великої війни – 1918 рік в
Центрально-Східній Європі» (Білосток, Польща) / Л. М. Жванко // Історичний
журнал. – 2009. – № 3. – С. 127–128.
74. Про значення викладання курсу «Краєзнавство» у вищій школі /
Л. М. Жванко // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : матеріали
всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 19–20 березня 2009 р. / Гол. управ. осв. і
науки Харків. облдержадмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
ХНАМГ, 2009. – С. 40–41. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/31236/ , вільний).
75. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Краєзнавство» :
для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. напр. підг. «Економіка підприємства»,
«Облік і аудит» / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
ХНАМГ, 2009. – 23 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/12911/ , вільний).
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76. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Краєзнавство» :
для студ. 1 курсу ден. форми навч. та 3 курсу заоч. форми навч. осв.-кваліф.
рівня бакалавр галузі знань «Менеджмент і адміністрування», напр. підг.
«Менеджмент» / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
ХНАМГ, 2009. – 20 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/15002/ , вільний).
77. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія
України» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. осв.-кваліф. рівня бакалавр
галузі знань «Будівництво та архітектура» напр. підг. «Будівництво» спец.
«Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство» / Л. М. Жванко, М. В. Яцюк ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
ХНАМГ, 2009. – 20 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/15000/ , вільний).
78. Українська Центральна Рада і біженці Першої світової війни /
Л. М. Жванко // Київська старовина. – 2009. – № 4. – С. 46–64.
79. Філософія господарювання : завдання і методичні рекомендації до
виконання контрольних робіт : для студ. 2 курсу заоч. форми навч. спец.
«Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;
уклад.: Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. –
16 с.
80. Ad Fondes: Зовнішнє відомство Української Народної Республіки та
врегулювання проблеми біженців Першої світової війни / Л. М. Жванко //
Зовнішні справи. – 2009. – № 8–9. – С. 53–56.
2010
81. Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали
(1914–1918 рр.) : монографія / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 360 с. – Існує електронна версія. (Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/15879/ , вільний).
82. Виховний
феномен
політичного
лідерства:
національноконсервативний вектор (на прикладі біографії гетьмана П. П. Скоропадського) /
Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк // Сучасні аспекти виховання
студентської молоді : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 8–9 квітня
2010 р. / Гол. управ. осв. і науки Харків. облдержадмін., Харків. нац. акад.
міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – С. 121–123. – Існує електронна
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31886/ , вільний).
83. Історія України : словник-довідник / М. В. Яцюк, Л. М. Жванко,
О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко ; за ред. М. В. Яцюка ; Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 247 с. – Існує електронна версія. (Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18656/ , вільний).
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84. Конспект лекцій з дисципліни «Краєзнавство» : для студ. усіх курсів
ден. і заоч. форм навч. напр. підг. «Економіка підприємства», «Облік і аудит»,
«Менеджмент» / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
ХНАМГ, 2010. – 163 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/17068/ , вільний).
85. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
«Філософія господарювання» : для студ. 3 курсу ден. форми навч. та 2, 3 курсів
заоч. форми навч. напр. підг. «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;
уклад.: Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко, Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків :
ХНАМГ, 2010. – 52 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/19599/ , вільний).
86. Напрями допомоги біженцям Першої світової війни в Україні /
Л. М. Жванко // ХХХV научно-техническая конференция преподавателей,
аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского
хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 1 :
Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – С. 225–226.
2011
87. До проблеми репатріації іноземних біженців з територій колишньої
Російської імперії (1918–1825 рр.) / Л. М. Жванко // Київська старовина. –
2011. – № 2. – С. 83–97.
88. Комплекс навчально-методичних матеріалів (РГР) з дисципліни
«Історія України» : для студ. заоч. форми навч. напр. підг. «Т», «ЕП», «ОіА»,
«М», «ЕОСЗП», «ЕЕ», «УМ», «Б», «ГТ (ВР)», «ТТ», «ГКЗ», «ГРС» / Харків.
нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко. –
Харків : ХНАМГ, 2011. – 31 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/22473/ , вільний).
89. Краєзнавство : робочий зошит до курсу : для студ. 1 курсу ден. форми
навч. напр. підг. «Менеджмент» / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 22 с.
90. Краєзнавство Слобожанщини : навч. посібник / Л. М. Жванко ; Харків.
нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : Монограф, 2011. – 384 с.
91. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни
«Філософія господарювання» : для студ. 2, 3 курсів ден. та заоч. форм навч. за
напр. підг. «Економіуа підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад.
міськ. госп-ва ; Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко, Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. –
Харків : ХНАМГ, 2011. – 136 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/23045/ , вільний).
92. Проблема біженців Першої світової війни в контексті українськорадянських переговорів (1918 р.) / Л. М. Жванко // Науковий вісник
Ужгородського університету / [редкол.: М. М. Вегеш та ін.]. – Ужгород : Вид-во
УНУ «Говерла», 2011. – Вип. 27. – С. 41–52. – (Історія).
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93. Самоактуалізована особистість в системі виховання Homo Economicos / Г. Г. Фесенко, Л. М. Жванко, М. В. Яцюк // Сучасні аспекти виховання
студентської молоді : тези доп. ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 квітня
2011 р. / Гол. упр. осв. і науки Харків. облдержадмін., Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 194–196.
94. Становлення нормативно-правової бази та системи органів допомоги
біженцям Першої світової війни за доби Української Держави (квітень –
грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко // Український історичний журнал. – 2011. –
№ 3. – С. 74–92.
2012
95. Біженство Першої світової війни і аграрний сектор Російської імперії /
Л. М. Жванко, О. А. Мехтієва // ХХХVІ научно-техническая конференция
преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной
академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков :
ХНАГХ, 2012. – Ч. 1 : Строительство, архитектура, экология, общественные
науки. – С. 204–206.
96. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914–1918 рр.) :
монографія / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
Апостроф, 2012. – 568 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/27124/ , вільний).
97. Історична спадщина та політичний устрій / О. Л. Рябченко,
Л. М. Жванко, В. В. Жигло, С. Г. Серьогіна // Концепція стратегії розвитку
міста Харкова до 2030 року. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 26–28.
98. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія
української культури» : для студ. 2 курсу ден. форми навч. осв.-кваліф. рівня
бакалавр напр. «Електромеханіка» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.:
В. В. Жигло, Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 16 с. – Існує електронна
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31211/ , вільний).
99. Політика Української Держави щодо соціального захисту біженців
Першої світової війни (квітень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко, Ю. І. Стрілець // Сторінки історії : зб. праць / Нац. техн. ун-т «Київ. політехн. ін-т». –
Київ : НТУ «КПІ», 2012. – Вип. 34. – С. 54–65.
100. Польська громада Харкова і польські біженці Першої світової війни:
родинна турбота / Л. М. Жванко // Видатні поляки Харкова : матеріали міжнар.
наук. симпозіуму, Харків, 7 грудня 2011 р. / Генер. Консульство Респ. Польща,
Харків. нац. ун-т ім. В. М. Каразіна. – Харків : Майдан, 2012. – Вип. V :
Польський альманах. – С. 75–91.
101. Українські народні традиції та їхня роль у вихованні студентської
молоді / М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко // Сучасні аспекти виховання
студентської молоді : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 5–6 квітня
2012 р. / Гол. упр. осв. і науки Харків. облдержадмін., Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 220–221. – Існує електронна версія.
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29670/ , вільний).
18

2013
102. Біженці у роки Першої світової війни та жіноцтво України /
Л. М. Жванко // Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали ІІІ
міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–25 жовтня 2013 р. / Харків. обл. орг.
Всеукраїн. жін. тов-ва ім. О. Теліги, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова, Рос. асоц. дослід. жін. історії. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 4. – С. 80–82. – Існує електронна версія. (Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36390/ , вільний).
103. Володимир Короленко і опіка над дітьми в Українській Державі
Павла Скоропадського 1918 р. / Л. М. Жванко // Вісник Харківського
національного
університету ім. В. Н. Каразіна.
–
Харків
:
ХНУ
ім. В. Н. Каразіна, 2013. – № 1077. – С. 220–223. – (Серія «Право»).
104. Всеросійський земський союз та Всеросійський союз міст: створення
вертикалі допомоги біженцям (український контекст) / Л. М. Жванко //
Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. : зб. праць / редкол.: В. А. Смолій
(голова) ; НАН України, Ін-т іст. України. – Київ : ІІУ, 2013. – Вип. 21. –
С. 346–360.
105. Гетьманат Павла Скоропадського і справа повернення українських
біженців Першої світової війни з теренів більшовицької Росії (1918 р.)
[Електронний ресурс] / Л. М. Жванко. – Електронні текстові дані. – Режим
доступу : http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/902-liubov-zhvankohetmanat-pavla-skoropadskoho-i-sprava-povernennya-ukrayinskykh-bizhentsivpershoyi-svitovoyi-viyny-z-tereniv-bilshovytskoys-rosiyi-1918-r , вільний. – (дата
звернення: 26.01.2016). – Загол. з екрана.
106. Діяльність урядових структур Української Народної Республіки у
справі підготовки до репатріації біженців Першої світової війни (зима 1917 –
весна 1918 рр.) / Л. М. Жванко // Проблеми вивчення історії Української
революції 1917–1921 рр. : зб. ст. / редкол.: В. А. Смолій (голова) ; НАН
України, Ін-т іст. України. – Київ : ІІУ, 2013. – Вип. 9. – С. 139–167.
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