Перелік кафедральних тем Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,
затверджених в УкрІНТЕІ
№

Кафедра

Анатомії
і фізіології
1. людини імені
д.мед.н., проф.
Я.Р. Синельнікова
2. Англійської мови

Керівник теми
Іонов Ігор
Анатолійович,
докт. с.-г. н., професор
Щебликіна
Таміла Анатоліївна,
докт. пед. наук,
професор

Назва теми
Вплив факторів навколишнього
середовища на
морфофункціональний стан
організму в онтогенезі.

Державний
реєстраційний
номер
0119U002219
(дійсна до
грудня 2021 р.)

Корпоративні, текстологічні та
лінгвопоетичні дослідження з
метою створення методологічного
та методичного забезпечення
викладання англійської мови в
школі і вищих навчальних закладах.
Мови світу: порівняльний аналіз
англійської та східнослов’янських
мов у мовознавчих і методичних
цілях.

0116U004333
(дійсна до
грудня
2020 р.)

3. Англійської
фонетики і
граматики

Перлова Вікторія
Володимирівна,
канд. пед. наук, доцент

4. Вокальної
культури і
сценічної
майстерності
вчителя
5. Всесвітньої історії

Кузьмічова Валентина
Анатоліївна,
канд. пед. наук, доцент

Музичне виховання засобами
вокального та сценічного
мистецтва.

0120U104133
(дійсна до
грудня
2023 р.)

Рябченко Ольга
Леонідівна,
докт. іст. наук,
професор

Актуальні проблеми вітчизняної та
світової історії.

0116U004332
(дійсна до
грудня
2020 р.)

6. Дизайну

Григорова Лариса
Сергіївна,
канд. пед. наук, доцент

Освітній простір: теорія та
методологія дослідження дизайну.

7. Економічної
теорії

Прокопенко Іван
Федорович,
докт. пед. наук,
професор

Соціально-економічні умови та
інноваційні чинники забезпечення
економічного зростання
національної економіки.

0120U102615
(дійсна до
березня
2025 р.)
0117U000813
(дійсна до
грудня
2021 р.)

8. Загальної
педагогіки і
педагогіки вищої
школи

Золотухіна
Світлана Трохимівна,
докт. пед. наук,
професор

Підвищення ефективності
педагогічного процесу в середніх
загальноосвітніх і вищих
навчальних закладах.

0115U005821
(дійсна до
грудня
2020 р.)

9. Зарубіжної
літератури та
слов’янських мов

Журенко Марина
Миколаївна,
канд. філол. наук,
доцент
Скоробогатова Олена
Олександрівна,
докт. філол. наук,
доцент

Закономірності розвитку та
взаємодії європейських літератур у
ХІХ-ХХІ ст.

0116U004330
(дійсна до
грудня
2020 р.)
0117U000812
(дійсна до
грудня
2021 р.)

Закономірності функціонування
слов’янських мов: динамічний,
прагматичний та методичний
аспекти.

0117U000814
(дійсна до
грудня
2021 р.)

10. Здоров’я людини,
реабілітології і
спеціальної
психології

Коваленко
Вікторія Євгенівна,
канд. психол. наук,
доцент

10. Зоології

Харченко
Людмила Павлівна,
докт. біол. наук,
професор
Олефіренко Надія
Василівна,
докт. пед. наук,
професор
Гончарова Ольга
Сергіївна,
канд. іст. наук, доцент

12. Інформатики

13. Історії України

14. Музичноінструментальної
підготовки
вчителя
15. Наукових основ
управління та
психології

Калашник Марія
Павлівна,
докт. мистецтвозн.,
професор
Гречаник Олена
Євгенівна,
канд. пед. наук, доцент

16. Німецької
філології

Скачкова
Валентина
Володимирівна,
канд. філол. наук,
доцент
Кривенцова Ірина
Володимирівна,
канд. пед. наук, доцент

17. Одноборств,
фехтування і
силових видів
спорту
18. Олімпійського і
професійного
спорту,
спортивних ігор
та туризму

Козіна Жаннета
Леонідівна,
докт. фіз. вих. і спорту,
професор

Ільницька Ганна
Сергіївна,
канд. пед. наук, доцент

19. Політології,
соціології і
культурології

Денисенко Ірина
Дмитрівна,
докт. філософ. наук,
професор

Науково-методичні засади
підготовки педагогів до здійснення
здоров’язбережувального,
корекційно-реабілітаційного та
психолого-педагогічного супроводу
дітей з особливими освітніми
потребами.
Вивчення механізмів підтримання
біорізноманіття на різних рівнях
організації біологічних систем.
Реалізація інновацій в освіті в
умовах відкритого інформаційнокомунікаційного простору.
Історія України: проблеми
суспільного, політичного,
культурного, економічного
розвитку.
Музично-просвітницька підготовка
в педагогічній освіті.
Наукові основи управління в освіті
та його психологічне забезпечення.
Мови світу: типологічна
лінгвістика.

Оздоровчі технології фізичного
виховання та вдосконалення
спортивного тренування в
одноборствах і силових видах
спорту.
Теоретико-методичні основи
застосування технологій
інтегральної спрямованості для
самовдосконалення, гармонійного
фізичного , інтелектуального і
духовного розвитку та формування
здорового способу життя людей
різних вікових та соціальних груп, у
тому числі – спортсменів та людей з
особливими потребами.
Теоретико-методичні основи
розробки технологій для
відновлення опорно-рухового
апарату і функціонального стану та
профілактики травматизму
представників різних вікових груп
у фізичній культурі і спорту.
Соціалізація особистості в
сучасних соціокультурних і
соціально-політичних контекстах.

0120U103148
(дійсна до
січня 2025 р.)

0119U002295
(дійсна до
грудня
2021 р.)
0119U002297
(дійсна до
грудня
2021 р.)
0119U002218
(дійсна до
грудня
2020 р.)
0114U003930
(дійсна до
грудня
2020 р.)
0115U005819
(дійсна до
грудня
2020 р.)
0116U004331
(дійсна до
грудня
2020 р.)
0120U104252
(дійсна до
грудня
2025 р.)
0119U100616
(дійсна до
січня 2021 р.)

0119U100189
(дійсна до
січня 2021 р.)

0119U101645
(дійсна до
грудня
2022 р.)

20. Початкової,
дошкільної та
професійної
освіти
21. Практики
англійського
усного і
писемного
мовлення
22. Психології

23. Романської
філології

Ушмарова Вікторія
Володимирівна,
докт. пед. наук,
професор

Інноваційні технології в підготовці
різних галузей.

Коваленко Оксана
Анатоліївна,
докт. пед. наук,
професор

Проблеми функціонування,
розвитку й взаємодії англійської та
слов’янських мов у
компаративному, когнітивному та
методичному аспектах.
Психологія розвитку суб’єктів
педагогічного процесу.

Хомуленко
Тамара Борисівна,
докт. психол. наук,
професор
Лембік Сніжана
Олександрівна,
канд. філол. наук,
доцент

Єдність системного та
функціонального вивчення
романських мов в аспекті
інтегративної практики (синтаксис,
семантика, прагматика).
Науково-методичні засади
підготовки педагогів до навчання і
виховання осіб з особливостями
психофізичного розвитку.

0120U104987
(дійсна до
вересня
2024 р.)
0119U002296
(дійсна до
грудня
2021 р.)
0115U005820
(дійсна до
грудня
2020 р.)
0120U101303
(дійсна до
січня 2025 р.)

24. Спеціальної
педагогіки

Перетяга Людмила
Євгенівна,
докт. пед. наук,
професор

25. Східних мов

Руда Наталія
Вікторівна,
канд. філол. наук,
доцент
Фомін Володимир
Вікторович,
докт. пед. наук, доцент

Дослідження проблеми філології та
методики викладання східних мов.
Східна педагогіка.

Костікова Ілона
Іванівна,
докт. пед. наук,
професор
Тарарак Наталія
Григорівна,
докт. пед. наук,
професор

Актуальні проблеми лінгвістики,
літературознавства, методики
викладання англійської мови в
навчальних закладах.
Формування інтегральної
компетентності майбутніх
вихователів закладів дошкільної
освіти в процесі професійної
підготовки.
Лінгводидактичні аспекти
викладання мовознавчих й
українознавчих дисциплін у системі
філологічної освіти.
Закономірності розвитку
української літератури від давнини
до сучасності.

0117U000811
(дійсна до
грудня
2021 р.)
0119U103816
(дійсна до
січня 2025 р.)

Різноаспектне вивчення одиниць
сучасної української мови.

0120U104814
(дійсна до
березня
2024р.)
0120U104704
(дійсна до
грудня
2025 р.)

26. Теорії і методики
мистецької освіти
та диригентськохорової
підготовки
27. Теорії і практики
англійської мови
28. Теорії і
технологій
дошкільної освіти
та мистецьких
дисциплін
29. Українознавства і
лінгводидактики
30. Української
літератури та
журналістики
імені проф.
ЛеонідаУшкалова
31. Української мови

32. Фізики і
кіберфізичних
систем

Маленко Олена
Олегівна,
докт. філол. наук,
професор
Мельников Ростислав
Володимирович,
канд. філол. наук,
доцент
Щербакова Наталія
Володимирівна,
канд. філол. наук,
доцент
Масич Віталій
Васильович,
докт. пед. наук, проф.

Мистецька освіта: історія, теорія,
технології.

Удосконалення процесу навчання
фізики в ЗВО в умовах сучасного
освітнього процесу засобами
інтерактивних технологій.

0120U102677
(дійсна до
січня 2025 р.)

0120U101595
(дійсна до
грудня
2023 р.)
0120U103147
(дійсна до
червня
2025 р.)

0120U104166
(дійсна до
грудня
2022 р.)
0119U002298
(дійсна до
грудня
2021 р.)

33. Філософії

34. Хореографії

35. Цивільно-правових
дисциплін і
трудового права
імені проф.
О.І. Процевського

Култаєва
Марія Дмитрівна,
докт. філософ. наук,
професор
Бугаєць Наталія
Анатоліївна,
докт. пед. наук, доцент
Москаленко Олена
Вячеславівна,
докт. юрид. наук,
професор

Філософія освіти і духовне
оновлення українського
суспільства.

0120U103399
(дійсна до
січня 2021 р.)

Актуальні проблеми
хореографічного мистецтва: історія,
теорія, методика, педагогіка,
мистецтвознавство.
Реалізація Україною Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом
у галузі зайнятості, соціальної
політики та рівних можливостей.

0119U002293
(дійсна до
грудня
2021 р.)
0120U104122
(дійсна до
грудня
2024 р.)

