
Факультет дошкільної освіти 

Назва кафедри: теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін. 

Назва кафедральної теми: Формування інтегральної компетентності майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки. 

Реєстраційний номер: 0119U103816 

Керівник теми: докт. пед. наук, проф. Тарарак Н.Г. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 28 навчально-методичних посібників, 7 методичних рекомендації, 

43 статті (з яких 33 у фахових виданнях України та 10 за кордоном). 

Зроблено: 26 доповідей на науково-практичних конференціях. 

Проведено: Всеукраїнську олімпіаду з дошкільної педагогіки та ІV науково-

практичну конференцію студентів факультету дошкільної освіти «Дошкільна 

освіта в Україні: вчора, сьогодні, завтра», V Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Дошкільна освіті у сучасному освітньому просторі: актуальні 

проблеми, досвід, інновації». 

Отримано: грант у розмірі 25 000 грн. від Харківської міської ради на проект 

«Школа інклюзивного волонтерства» в рамках міського конкурсу студентських 

проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив» в номінації «Харків – місто 

відкрите, творче, толерантне» (куратор проекту – професор Танько Т.П.). 

Результати досліджень упроваджено в навчальний процес у межах 

дисциплін: «Співи з практикумом керівництвом дитячим колективом», «Сучасні 

технології музично-естетичного виховання дітей», «Організація та керівництво 

музичною діяльністю дітей у дитячих установах», «Інтегрована підготовка 

дитячих свят у ДНЗ», «Художнє оформлення дитячих установ до дитячих свят», 

«Організація і керівництво образотворчою діяльністю дітей у дитячих 

розвивальних центрах», «Педагогічна підтримка обдарованих дітей», «Основи 

композиційної грамоти». 

 

Назва кафедри: фізичного виховання. 

Назва кафедральної теми: «Удосконалення організації та проведення фізичного 

виховання у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівня акредитації». 

Керівник теми: канд. фіз. вих. і спорту, доц. Цимбалюк Ж.О. 

Теоретичні результати: проаналізовано загальні положення, що 

застосовуються для організації та проведення форм фізкультурно-оздоровчої 

роботи в школі та дошкільних навчальних  закладах. 



Практичнірезультати: 

Опубліковано: 1 стаття, 7 тез доповідей на конференціях. 

Зроблено: 10 доповідей на наукових конференціях. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах курсу: 

«Фізичне виховання». 

 

Факультет іноземної філології 

Назва кафедри: англійської філології. 

Назва кафедральної теми: «Структурно-семантичні та когнітивні аспекти 

дослідження англійської мови в дидактичних цілях». 

Реєстраційний номер: 0112U002663 

Керівник теми: канд. філол. наук, доц. Каминін І.М. 

 

 

Назва кафедральної теми: «Компаративні, текстологічні та лінгвопоетичні 

дослідження з метою створення методологічного та методичного забезпечення 

викладання англійської мови в школі і вищих навчальних закладах». 

Реєстраційний номер: 0116U004333 

Керівник теми: докт. пед. наук, проф. Щебликіна Т.А. 

Теоретичні результати: узагальнено досвід українських і закордонних 

ВНЗ, де готують учителів англійської мови, під час написання і видання базових 

підручників із практики усного та писемного мовлення для студентів 1–2 курсів, а 

також при підготовці методичних рекомендацій для студентів старших курсів. 

Практичнірезультати:  

Опубліковано: 1 підручник, 1 навчальний посібник, статті. 

Зроблено: 37 доповідей на науково-практичних конференціях. 

Проведено: 2 семінари, 1 конференція. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Лексикологія англійської мови», «Стилістика англійської мови», 

«Загально-теоретичний курс англійської мови», «Основи наукових досліджень», 

«Методологія та методика наукових досліджень». 

 

Назва кафедри: англійської фонетики і граматики. 

Назва кафедральної теми: «Мови світу: порівняльний аналіз англійської та 

східно-слов’янських мов у мовознавчих і методичних цілях». 



Реєстраційний номер: 0117U000814 

Керівник теми: канд. пед. наук, доц. Перлова В.В. 

Теоретичні результати: поглиблено вивчення порівнюваних мов на 

фонетичному, лексичному, граматичному, синтаксичному і текстовому рівнях.  

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 навчально-методичний посібник, 5 методичних рекомендацій, 

6 статей. 

Виконуються дисертації: 1 кандидатська. 

Захищено робіт: 10 магістерських, 15 дипломних. 

Зроблено: 10 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 3 семінари, 1 конференцію. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Порівняльна типологія англійської й української мов», «Методика 

викладання англійської мови в середній та вищій школі», «Стилістика англійської 

мови», «Комунікативна граматика». 

 

Назва кафедри: практики англійського усного та писемного мовлення. 

Назва кафедральної теми: «Проблеми функціонування, розвитку й взаємодії 

англійської та слов’янських мов у компаративному, когнітивному та методичному 

аспектах». 

Реєстраційний номер: 0112U002660  

Керівник теми: докт. пед. наук, проф. Коваленко О.А. 

Теоретичні результати: визначено базові когнітивні ознаки структури 

макроконцепту facial expression/міміка в англійській мові на основі аналізу 

дефініцій мовних одиниць, з’ясовано особливості функціонування дієслів 

мовлення в сучасному англомовному художньому дискурсі в гендерному аспекті, 

окреслено основні способи відтворення реалій в англомовних перекладах поем 

Т.Г. Шевченка, здійснено порівняльний аналіз антиутопічної прози Дж.Орвела і 

Б. Пільняка, розглянуто проблеми сучасної мовної освіти фахівця, зокрема 

використання мовних відкритих онлайн курсів у навчанні англомовного 

академічного письма, застосування технології особистісно орієнтованого 

навчання. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 навчально-методичний посібник, 12 статей. 

Розроблено курси: 6. 

Захищено робіт: 6 магістерських. 



Зроблено: 20 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 1 конференцію.  

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Практика англійського усного і писемного мовлення», «Друга іноземна 

мова (англійська)», «Стратегії англійського усного мовлення й аудіювання». 

 

Назва кафедри: німецької філології 

Назва кафедральної теми: «Мови світу: типологічна лінгвістика». 

Реєстраційний номер: 0116U004331 

Керівник теми: канд. філол. наук, доц. Скачкова В.В. 

Теоретичні результати: досліджено сучасну школу в європейському 

філософсько-освітньому дискурсі; німецькі лексичні запозичення у сферах 

економіки та торгівлі в сучасній українській мові; основні етапи формування 

сучасної системи освіти Німеччини, її нинішній стан і перспективи; з’ясовано 

особливості раннього вивчення іноземної мови у фокусі інтерпретації сучасних 

німецьких методик; обґрунтовано значення дидактики вищої школи в 

забезпеченні високої якості викладання в умовах упровадження в систему вищої 

освіти Німеччини загальноєвропейських стандартів якості. 

Практичнірезультати:  

Опубліковано: 1 монографія,1навчально-методичний посібник, 19 статей. 

Розроблено нові курси: 2. 

Захищено робіт: 7 магістерських. 2 дипломні. 

Зроблено: 15доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 2 семінари. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Практикум усного та писемного мовлення» (1–2 курси, спеціальність 

«Німецька мова, англійська мова»), «Практична граматика німецької мови» (1–3 

курси, спеціальність «Німецька мова, англійська мова»). 

 

Назва кафедри: романської філології 

Назва кафедральної теми: «Єдність системного та функціонального вивчення 

романських мов в аспекті інтегративної прагматики (синтаксис, семантика, 

прагматика)». 

Реєстраційний номер:0113U005513 

Керівник теми: канд. філол. наук, доц. Лембік С.О. 



Теоретичні результати: здійснено комплексний аналіз різноманітних 

мовно-мовленнєвих одиниць французької мови, досліджено синонімічні 

синтаксичні висловлення та структури у французькій мові, розглянуто 

особливості перекладу  окремих синтаксичних конструкцій французької мови. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 монографія, 1 методичні рекомендації, 1 автореферат, 10 статей. 

Захищено дисертацій: 1 кандидатська. 

Виконуються дисертації: 1 докторська.  

Зроблено: 6 доповідей на наукових конференціях. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Методика та методологія наукових досліджень», «Порівняльна типологія 

української та французької мов», «Теоретична граматика», «Лексикологія 

французької мови», «Актуальні проблеми романістики», «Лексикологія 

французької мови», «Друга іноземна мова». 

 

Назва кафедри: східних мов. 

Назва кафедральної теми: «Дослідження проблем філології східних мов та 

методики викладання східних мов». 

Теоретичні результати: досліджено проблеми ієрогліфіки китайської мови, 

лінгвокраїнознавства і культури мовлення китайської, японської, турецької, 

перської мов і івриту; проблеми синтаксису складного речення та стилістики 

китайської мови; методика викладання східних мов як іноземних. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 монографія, 14 статей, 1 електронний збірник тез 

Зроблено: 26доповідей на наукових конференціях. 

Проведено:1 конференцію. 

Розроблено нові курси: аналітичне читання, ділова китайська мова, 

ієрогліфіка, країнознавство, лексикологія китайської мови, література Китаю, 

методика навчання китайської мови, міжкультурна комунікація, практика 

китайського усного і писемного мовлення, практична граматика китайської мови, 

практична фонетика китайської мови, стилістика китайської мови та інтерпретація 

тексту, теоретична граматика китайської мови, теорія і практика перекладу, 

методика навчання ієрогліфічної писемності у закладах вищої освіти, сучасні 

методики викладання граматики та стилістики китайської мови в закладах вищої 

освіти. 



Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах 

таких курсів: «Ієрогліфіка», «Практична фонетика», «Методика навчання 

східних мов», «Лінгвокраїнознавство», практичні курси східних мов. 

 

Історичний факультет 

Назва кафедри: всесвітньої історії. 

Назва кафедральної теми: «Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії». 

Реєстраційний номер: 0116U004342 

Керівник теми: докт. істор. наук, проф. Рябченко О.Л. 

Теоретичні результати: проаналізовано польсько-українську культурну 

спадщину на Слобожанщині; звернено увагу на філософську пропедевтику як 

методичну проблему; досліджено селянське промислове підприємництво в 

соціально-економічній модернізації Російської імперії; визначено гендерні 

парадокси; обґрунтовано питання організації роботи зі студентами. 

Практичні результати: 

Опубліковано: 1 монографія, 28 статей. 

Зроблено: 15 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 3 конференції; 3 круглих столи. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Спеціальні історичні дисципліни», «Джерелознавство всесвітньої 

історії», «Харківщинознавство», «Історія Греції і Риму»,  «Іслам і сучасний світ», 

«Історія західних і південних слов’ян».  

 

Назва кафедри: географії і методики викладання географії. 

Назва кафедральної теми: «Гідроекологічні особливості боліт Лівобережної 

України». 

Реєстраційний номер: 0114U003931 

Керівник теми: канд. географ. наук, доц. Піткевич В.В. 

Теоретичні результати: визначено географічне розташування боліт та 

заболочених земель у межах Харківської області, визначено особливості орографії 

боліт; проаналізовано морфометричні параметри боліт. 

Практичні результати: 

Опубліковано: 2 підручники, 17 навчально-методичних посібників, 1 методичні 

рекомендації, 9 статей. 

Зроблено: 5 доповідей на наукових конференціях. 



Проведено: 3 семінари: «Перспективи використання природних та історико-

культурних ресурсів», «Сучасна структура господарства (підходи по поділу на 

сектори)», «Вплив демографічної структури населення на розвиток туризму в 

регіоні». 

Здійснено: оцінка рівня розвитку країни та якості життя з використанням індексу 

розвитку людського потенціалу; проаналізовано маловідомі рекреаційні ресурси 

Харківської області, 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Гідросфера». 

 

Назва кафедри: історія України. 

Назва кафедральної теми: «Історія України: проблеми суспільного, політичного, 

культурного, економічного розвитку».  

Реєстраційний номер: 0119U002218 

Керівник теми: докт. іст. наук, доц. Ніколаєнко О.О. 

Теоретичні результати: досліджено проблеми духовно-морального виховання 

студентської молоді в Україні; звернено увагу на Харківщину в стародавні часи; 

проаналізовано радянські репресії серед інтелігенції Харкова у 1933 р.; визначено 

особливості соціального розвитку Південної України наприкінці ХІХ – початку 

ХХ ст. за польськими наративами; визначено роль викладацької діяльності М.М. 

Ковалевського в Парижі, політичних поглядів та урядової діяльності І. Фещенка-

Чопівського, В.Б. Антоновича у формуванні та поширенні української 

національної ідеї у Російській імперії. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 41 наукову статтю. 

Розроблено нові курси: 4. 

Виконуються дисертації: 6 кандидатських. 

Зроблено: 20 доповідей на наукових конференціях. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Історія України», «Соціально-економічна історія України», «Історія 

Слобожанщини», «Рідний край», «Україна в сучасному геополітичному 

просторі». 

 

Назва кафедри: суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти. 

Назва кафедральної теми: «Правове виховання молоді в умовах формування 

громадського суспільства». 



Реєстраційний номер: 0111U008885 

Керівник теми: канд. іст. наук, доц. Олійник О.М. 

Теоретичні результати: досліджено проблеми менеджменту і правового 

регулювання освітньої діядьності. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 3 навчально-методичні посібники, статті 

Зроблено: 8 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 2 семінари, 1 круглий стіл. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Політичний та педагогічний менеджмент», «Теорія держави та права», 

«Громадські об'єднання в Україні», «Менеджмент і правове регулювання 

освітньої діяльності», «Юридичне документознавство, правове виховання учнів», 

«Виборче право». 

 

Назва кафедри:філософії. 

Назва кафедральної теми: «Філософія освіти і духовне оновлення українського 

суспільства». 

Реєстраційний номер: 0111U006439 

Керівник теми: докт. філософ. наук, проф. Култаєва М.Д. 

Теоретичний результат: обґрунтовується суспільна значущість філософії 

освіти, розглядаються її актуальні проблеми  у сучасних соціокультурних 

контекстах, аналізуються теоретичні можливості різних підходів та 

міждисциплінарних синтезів у спільному проблемному полі філософії освіти, 

культурної та соціальної антропології, а також соціальної філософії, виявляються 

освітні ризики і небезпеки, пов’язані з прискореним конституюванням суспільства 

знань, розкривається виховний потенціал суспільства знань, приділяється 

особлива увага філософському обґрунтуванню світоглядного та національно-

патріотичного виховання, стратегіям духовного оновлення українського 

суспільства та відповідним  виховним практикам. 

Практичні результати: 

Опубліковано: 11 статей. 

Розроблено нові курси: 3. 

Захищено дисертацій: 1 докторська. 

Виконуються дисертації: 14 кандидатських, 2 докторські. 

Зроблено: 30 доповідей на наукових конференціях. 



Проведено: 2 конференції (XХ Міжнародна науково-практична конференція 

«Освіта і доля нації», Всеукраїнська науково-практична конференція «Зоряний 

час української культури»). 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Філософія», «Філософія освіти». 

 

Назва кафедри: економічної теорії. 

Назва кафедральної теми: «Соціально-економічні умови та інноваційні чинники 

забезпечення економічного зростання національної економіки». 

Реєстраційний номер: 0117U000813 

Керівник теми: докт.пед.наук, проф. Прокопенко І.Ф. 

Викладачі кафедри ведуть науково-пошукову діяльність за такими 

напрямами: вплив 4-ї технологічної революції на національну економіку, 

міжнародний рух капіталу, економічна політика держави в контексті забезпечення 

сталого розвитку національної економіки, міграція працездатного населення 

України та її наслідки для національної економіки, розвиток освіти в сучасних 

умовах, проблеми і перспективи міжнародного науково-технічного 

співробітництва, особливості зеленого інвестування та розвиток економіки 

спільної участі в економіці України, аналіз чинників ефективності роботи 

підприємств. 

Теоретичні результати: визначено проблеми і перспективи розвитку 

цифрової трансформації банківського сектору, проаналізовано наслідки 

міжнародної міграції працездатного населення України для національної 

економіки, розвиток освіти в сучасних умовах, проблеми і перспективи 

міжнародного науково-технічного співробітництва, розглянуто особливості 

зеленого інвестування та розвиток економіки спільної участі в економіці України, 

чинники ефективності роботи підприємств. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 2 статті. 

Розроблено нові курси: 1 

Зроблено: 6 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 1 науково-практична конференція (ІII студентська наукова 

конференція «Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима 

молоді»). 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Основи економічної теорії», «Основи менеджменту». 



 

Факультет мистецтв 

Назва кафедри: кафедра дизайну. 

Назва кафедральної теми: «Тенденції сучасного образотворчого мистецтва та 

дизайну». 

Реєстраційний номер: 0112U005991  

Керівник теми: канд. пед. наук, доц. Григорова Л.С. 

Теоретичні результати: досліджено аспекти з проблем розвитку 

креативності студентів мистецьких спеціалізацій. 

Практичнірезультати:  

Опубліковано:1 методичні рекомендації, 6 статей. 

Зроблено: 6 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 3семінарів, 2 круглих стола. 

Проведено: серію майстер-класів з акварельного живопису для аматорів 

художнього мистецтва. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Технологія рекламного виробництва»; «Вступ до спеціальності»; 

«Виробниче навчання, Основи проектування; Типографіка»; «Теоретичні основи 

дизайну»; «Основи теорії та методики дизайну»; «Теоретичні основи дизайну»; 

«Дизайн середовища». 

 

Назва кафедри: вокальної культури та сценічної майстерності вчителя. 

Назва кафедральної теми: «Музичне виховання засобами вокального та 

сценічного мистецтва». 

Реєстраційний номер: 0114U003935 

Керівник теми:канд. пед. наук, доц. Кузьмічова В.А. 

Теоретичні результати: проаналізовано основні положення концепції 

«Нової української школи» з огляду на навчальні дисципліни, що викладаються 

на кафедрі; запропоновано подальший розгляд, розробка та впровадження 

основних положень Концепції в навчальний процес. 

Практичні результати: 

Опубліковано: 3 методичні рекомендації, 3 статті. 

Розроблено нові курси: 1 («Інтеграція мистецтв у режисуруванні видовищних 

шкільних заходів»). 



Зроблено: складено оновлений перелік музичних творів для обов’язкового 

вивчення в класі постановки голосу студентами факультету мистецтв. 

Проведено: 1науково-методична конференцію «Українська жартівлива пісня – 

сучасний погляд». 

Підготовлено студентів до участі у міжнародних виконавських конкурсах: 

Міжнародний VІ фестиваль-конкурс «DanceSongFest – 2019», Всеукраїнський 

вокально-хореографічний конкурс «Newfestivalofarts», Всеукраїнська олімпіада з 

вокального мистецтва «Голос країни − 2019», Всеукраїнський вокально-

хореографічний конкурс  «Newfestivalofarts», Міжнародний конкурс «Grand Musik 

Fest – 2019», ХV Міжнародний фестиваль вокально-інструментальної творчості 

«Пісня на біс − 2019», IIІ Всеукраїнський конкурс вокального мистецтва 

«Музичне сузір’я − 2019», ХХІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс «Співограй – 

2019», VІ Міжнародний фестиваль-конкурс «DanceSongFest – 2019». 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Методика вокального виховання дітей», «Методика викладання вокалу», 

«Сценічна та ораторська культура», «Постановка голосу». 

 

Назва кафедри: музично-інструментальної підготовки вчителя. 

Назва кафедральної теми: «Музично-просвітницька підготовка в педагогічній 

освіті». 

Реєстраційний номер: 0114U003930 

Керівник теми: докт. мистецтвознавства, проф. Калашник М.П. 

Практичні результати: 

Опубліковано: 1 методичні рекомендації, 13 статей. 

Зроблено: 5 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 2 семінари, 1 круглий стіл. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів:«Практикум з музично-просвітницької роботи», «Світова художня 

культура». 

 

Назвакафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової 

підготовки вчителя. 

Назва кафедральної теми: «Мистецька освіта: історія, теорія та технологія». 

Реєстраційний номер: 0114U003933  

Керівник теми: докт. пед. наук, доц. Фомін В.В. 



Теоретичні результати: досліджено методологічні, теоретичні, 

технологічні засади підготовки студентів учителя-хормейстера до самовираження, 

спілкування, управління хоровим колективом; проаналізовано теорію і практику 

науково-дослідної культури студентів, виховання духовної і національної 

культури учнів шкіл естетичного виховання засобами мистецтва; зміст досвіду 

музично-творчої, емоційно-ціннісної діяльності школярів на засадах 

компетентнісного підходу; вивчено питання музикознавчого досвіду студентів, 

доцільність запровадження біографічного методу для забезпечення їхньої 

обізнаності та самовираження у сфері музичного мистецтва. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 4 методичні рекомендації, 13 статей. 

Захищено: 1 докторська. 

Зроблено: 6 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 2 семінари, 1 конференцію («Час мистецької освіти. Теорія і 

методика виховання  художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької 

освіти»). 

Здобутки: у межах роботи університетської кафедри в школі під керівництвом 

професора Фоміна В.В. учениця ЗСО № 142 посіла перше місце на конкурсі-

захисті науково-дослідних робіт учнів-членів МАН Харківської області. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Диригентсько-хорова підготовка вчителя», «Хорознавство», «Методика 

мистецької освіти». 

 

Назва кафедри: хореографії. 

Назва кафедральної теми: «Актуальні проблеми хореографічного мистецтва: 

історія, теорія, методика, педагогіка, мистецтвознавство». 

Реєстраційний номер: 0119U002002  

Керівник теми: канд. пед. наук, доц. Бугаєць Н.А. 

Теоретичні результати: проаналізовано педагогічні принципи, які 

сприяють розвитку координаційних здібностей студента-хореографа в процесі 

вивчення фахових дисциплін у педагогічних закладах вищої освіти; визначено 

ефективні методи і принципи естетичного виховання дитини в сім’ї у вітчизняній 

педагогічній спадщині кінця ХІХ початку ХХ століть; досліджено освітньо-

виховний потенціал фахових дисциплін у педагогічних закладах освіти, 

спрямований на системну роботу з формування міжкультурної компетентності 

майбутніх учителів-хореографів. 



Практичні результати: 

Опубліковано: 2 навчально-методичних посібники, 15 статей. 

Виконуються дисертації:1 кандидатська. 

Зроблено: 6 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 2семінари, 1 конференцію. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Практикум з хореографічного ансамблю»; «Практикум з ансамблю за 

кваліфікацією»; «Теорія та методика викладання класичного танцю»; «Теорія та 

методика викладання сучасного бального танцю»; «Теорія та методика 

викладання народно-сценічного танцю»; «Теорія та методика викладання 

українського народного танцю»; «Основи композиції та постановки танцю»; 

«Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»; «Методика роботи з 

хореографічним колективом»; «Методика викладання хореографічних 

дисциплін»; «Історія хореографічного мистецтва»; «Теоретико-методологічні 

основи хореографічного мистецтва»; «Сценічна майстерність хореографа»; 

«Практикум створення Концертних та конкурсних програм». 

Факультет початкового навчання 

 

Назва кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти. 

Назва кафедральної теми: «Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці 

вчителів». 

Реєстраційний номер: 0111U008876 

Керівник теми: докт. пед. наук, проф. Гриньова В.М. 

Теоретичні результати: здійснено теоретичне узагальнення основних 

підходів до розв’язання комплексної соціально-педагогічної проблеми 

формування готовності вчителів до роботи в межах всеукраїнського науково-

педагогічного проекту «Інтелект України; схарактеризовано основні тенденції 

розвитку педагогічної освіти в Україні та високорозвинених країнах; визначено 

взаємозв’язок між компетентнісним та іншими методологічними підходами 

(системним, синергетичним, особистісно-діяльнісним, акмеологічним, 

аксіологічним) до організації навчально-виховного процесу в початковій 

школі;удосконалено науково-методичне забезпечення впровадженнядидактичної 

технології реалізації компетентнісного підходу в початковій школі науково-

педагогічного проекту «Інтелект України». 

Практичні результати:  



Опубліковано:1 монографія, 6 навчально-методичних посібників, 9 методичних 

рекомендації, 2 довідники, 1 словник. 

Розроблено нові курси: 1. 

Захищено дисертацій: 4 кандидатських, 2 докторських. 

Зроблено:25 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 4 семінари, 1круглий стіл, 1 конференцію. 

Отримано: 18 сертифікатів. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Теоретико-методичні основи підготовки вчителів початкових класів до 

викладання математики в проектних класах «Інтелект України»; «Теоретико-

методичні основи підготовки вчителів початкових класів до викладання 

української мови в проектних класах «Інтелект України»; «Теоретико-методичні 

основи підготовки вчителів початкових класів до викладання навчального 

предмету «Еврика» в проектних класах «Інтелект України»; «Теоретико-

методичні основи підготовки вчителів початкових класів до викладання 

навчального предмету «Навчаємося разом» в проектних класах «Інтелект 

України»; «Теоретико-методичні основи підготовки вчителів початкових класів 

до викладання навчального предмету «Людина і світ» в проектних класах 

«Інтелект України». 

 

Назва кафедри: природничо-математичних дисциплін. 

Назва кафедральної теми: «Науково-методичне забезпечення педагогічного 

процесу середніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладів». 

Реєстраційний номер: 0111U008882 

Керівник теми: докт. пед. наук, проф. Іонова О.М. 

Теоретичні результати: виявлено педагогічні умови, що сприяють 

ефективній професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи, а саме: 

методично-діяльнісне наповнення професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи, спрямоване на набуття студентами професійного досвіду та 

його рефлексії, що передбачає внесення змін в організацію освітньої діяльності 

студентів у вищому навчальному закладі освіти й поза його межами. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 колективна монографія,2навчально-методичних посібники, 

3 методичні рекомендації, статті. 

Виконуються дисертації: 4 кандидатських, 1 докторська. 

Захищено робіт: 14 дипломних. 



Зроблено: 5 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 20 семінарів, круглих столів. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Корекційна андрогогіка», «Основи вальдорфської педагогіки», 

«Методика природознавства», «Методика математики». 

 

Назва кафедри: теорії та методики викладання філологічних дисциплін у 

початковій школі. 

Назва кафедральної теми: «Теорія та методика викладання філологічних 

дисциплін у початковій школі». 

Реєстраційний номер: 0114 U003934 

Керівник теми: докт. пед. наук, проф. Ткаченко Л.П. 

Теоретичні результати: досліджено методику формування в майбутніх 

учителів початкових класів методичної компетентності; проаналізовано 

проблемами навчання молодших школярів читання, формування читацьких 

інтересів учнів; з’ясовано особливості методики навчання мов з урахуванням 

регіонального аспекту; досліджено проблеми методичного забезпечення шкільної 

освіти та освіти у вищих навчальних закладах. 

Практичні результати:  

Опубліковано:2 підручники, 27 навчально-методичних посібників, 1 словник, 2 

збірники наукових праць, 4 хрестоматії, 6 прописів,  статті. 

Розроблено нові курси: 5. 

Захищено дисертацій: 10 кандидатських. 1 докторська. 

Виконуються дисертації: 3 кандидатські. 

Захищено: 14 магістерських робіт. 

Зроблено: 10 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 12 семінарів, 1 конференція. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Сучасне наукове 

мовлення», «Організація комунікативної діяльності дітей з вадами мовлення», 

«Методика української мови з каліграфією», «Методика російської мови», 

«Дитяча література з основами літературознавства», «Методика літературного 

читання», «Каліграфія». 

 

Назва кафедри: філософсько-психологічної антропології. 



Назва кафедральної теми: «Психологічні основи формування особистості в 

навчально-виховному процесі у школі та педагогічному вузі». 

Реєстраційний номер: 0111U008879 

Керівник теми: докт. філос. наук, проф. Дорожко І.І. 

Теоретичні результати: досліджено соціально-психологічні засади розвитку 

особистості в освітньому процесі; проаналізовано психолого-педагогічні сучасні 

проблеми вищої і середньої освіти. 

Практичні результати: 

Опубліковано: 2 монографії, 1 навчально-методичний посібник, 2 збірники 

доповідей конференції, 3 методичні рекомендації, 5 статей. 

Розроблено нові курси: 1. 

Зроблено: 17 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 3 конференції («Соціально-психологічні засади розвитку особистості 

в освітньому процесі», «Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних 

контекстах», «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика»). 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна 

психологія», «Дитяча та педагогічна психологія», «Психологія за професійним 

спрямуванням», «Психологія розвитку особистості», «Психологія лідерства», 

«Психологія реклами». 

 

Природничий факультет 

Назва кафедри: анатомії та фізіології людини. 

Назва кафедральної теми: «Вплив факторів навколишнього середовища на 

морфофункціональний стан організму в онтогенезі». 

Реєстраційний номер: 0119U002219 

Керівник теми: докт. с-г. наук, проф. Іонов І.А. 

Теоретичні результати: проведено вивчення впливу ряду факторів 

навколишнього середовища на функціональні системи і стан організму людини і 

тварин; вивчено особливості динаміки фізичної працездатності у студентів, що 

мають різні рухові режими протягом навчального року; вивчено психофізіологічні 

особливості учнів з особливими освітніми потребами в сучасній школі. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 навчальний посібник, 11 статей. 



Розроблено нові курси: 2. 

Виконуються дисертації: 3  кандидатські. 

Отримано: 1 патент. 

Проведено: 2 семінари. 

Здобутки: під керівництвом Комісової Т.Є. учениця 11 класу Харківської гімназії 

№ 144 Масалітіна Ю.С. посіла ІІ місце на третьому етапі  Всеукраїнському 

конкурсі наукових робіт МАН, учениця 10 класу Харківського ліцею № 107 

Шевцова М.Ю. та Алєксєєв М.М. учень 9-В класу Харківської гімназії № 116 

посіли ІІ місце на другому (обласному) Всеукраїнському конкурсі наукових робіт 

МАН. Під керівництвом Коц С.М. у цьому році в конкурсі наукових робіт МАН 

(секція «Біологія людини») учениця 10 класу Харківської гімназії № 152 Зуб К.О. 

посіла 3 місце на обласному конкурсі робіт МАН.  

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Анатомія та фізіологія дитини», «Фізіологія людини та тварин», «Вікова 

фізіологія», «Фізіологія спорту», «Основи медичних знань», «Гігієна», «Фізіологія 

вищої нервової діяльності».  

 

Назва кафедри: спеціальної педагогіки. 

Назва кафедральної теми: «Теоретико-методичні основи підготовки 

майбутнього педагога до здоров’язбережувальної освітньої діяльності». 

Реєстраційний номер: 0111U006437 

Керівник теми: докт. пед. наук, проф. Бойчук Ю.Д. 

Теоретичні дослідження: визначено роль педагогічної науки в модернізації 

сучасної освіти та українського суспільства; проаналізовано кінезіотерапію в 

логопедичній практиці; з’ясовано актуальні завдання підготовки педагогів до 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; звернено увагу на 

анімалотерапію як засіб соціалізації та комунікації дітей з порушеннями зору; 

обґрунтовано застосування технології ейдетики у процесі навчання математики; 

досліджено історичні аспекти розвитку тифлопедагогіки як науки. 

Практичні результати: 

Опубліковано: 3 монографії, 3 навчально-методичні посібники, 2 методичні 

рекомендації, 6 статей. 

Розроблено нові курси: 2. 

Виконуються дисертації: 3 кандидатські. 

Зроблено: 20 доповідей на наукових конференціях. 



Проведено: 2 семінари, 1 науково-практичну конференцію («Голос представників 

голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації»). 

Працює: студентський науковий валеологічний клуб. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Загальна та педагогічна валеологія»; «Валеологічні технології»; 

«Здоров’язбережувальні педагогічні технології»; «Валеотехнології», «Логопедія», 

«Основи корекційної та інклюзивної освіти». 

 

Назва кафедри: зоології. 

Назва кафедральної теми: «Вивчення механізмів підтримання біорізноманіття на 

різних рівнях організації біологічних систем». 

Реєстраційний номер: 0119U002295 

Керівник теми: докт. біол. наук, проф. Харченко Л.П. 

Теоретичні результати: здійснено пошук нових програм розведення 

комах; досліджено теоретичні основи розведення та підтримання культур комах; 

вивчено можливості та розробку технології використання культур комах у 

програмах утилізації відходів антропогенного походження; досліджено та 

розроблено технології боротьби з паразитичними шкідниками в агросекторі 

України; розроблено комплексні технології боротьби з адвентивними видами 

рослин-алергенів – амброзією полинолистою; вивчено методи боротьби з 

грибними захворюваннями комах-агентів біотехнологій; оптимізовано методи 

культивування in vitro грибів, водоростей та протистів; досліджено стан 

орнітофауни лісових ділянок різного рівня антропогенного навантаження в 

умовах північного сходу України; проведено обліки видового складу та 

чисельності птахів на території НПП Джарилгацький. 

Практичні результати:  

Опубліковано:3 навчально-методичних посібники, 3 методичні рекомендації, 

16 статей. 

Зроблено: 36 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 1 конференцію, 3 семінари. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Зоологія безхребетних»; «Зоологія хребетних»; «Екологія»; «Цитологія»; 

«Гістологія з основами ембріології». 

 

Назва кафедри: хімії. 



Назва кафедральної теми: «Дослідження міжфазних та гомогенних 

хімічнихелектролітичних систем». 

Реєстраційний номер: 0111U008881 

Керівник теми: докт. хім. наук, проф. Свєчнікова О.М. 

Теоретичні результати: досліджено проблему електрохімічного 

виробництва, визначено і розроблено технологічні процеси електроосадження та 

розчинення металів. 

Практичні результати:  

Отримано: 11 навчально-методичних посібників, 8 статей. 

Працює:студентський науковий хімічний клуб «Синтез». 

Зроблено: 10 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 2 семінари. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Неорганічна хімія»,«Аналітична хімія», «Органічна хімія», «Біологічна 

хімія», «Фізична хімія». 

 

Факультет психології та соціології 

 

Назва кафедри: політології, соціології і культурології. 

Назва кафедральної теми: «Соціалізація особистості в сучасних 

соціокультурних контекстах і соціально-політичних контекстах». 

Реєстраційний номер: 0119U101645 

Керівник теми: докт. філос. наук, проф. Денисенко І.Д. 

Теоретичні результати: досліджено можливості та практики використання 

соціальних мереж пересічним громадянином для розширення своєї політичної 

участі в житті суспільства; виявлено основні характеристики процесів легітимації 

та делегітимації політичної влади. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1  монографія, 2 збірники наукових праць, 36 статей. 

Розроблено нові курси: 2. 

Виконуються дисертації: 12 кандидатських, 1 докторська. 

Захищено робіт: 20 магістерських. 

Зроблено: 20 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 2 семінари, 1 круглий стіл, 1 конференцію. 



Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Вступ до спеціальності», «Загальна соціологічна теорія», «Соціологія 

управління», «Етносоціологія», «Соціологія особистості», «Соціологія девіантної 

поведінки», «Гендерні дослідження», «Соціологія виховання», «Соціологія 

політики», «Соціологія знання», «Громадська думка», «Соціологія масової 

комунікації», «Соціологія культури», «Соціологія повсякденності», «Соціологія 

цінностей», «Глобалізація: соціологічний аналіз», «Актуальні проблеми 

соціогуманітарних наук», «Паблік рілейшнз», «Соціокультурний розвиток 

людства», «Соціологія права», «Соціологія постмодерну», «Феноменологічна 

соціологія», «Основи демократії», «Розвиток інформаційного суспільства», 

«Соціологія міста», «Соціологія парламентаризму», «Соціологія релігії», 

«Соціологія молоді», «Людина у сучасному соціумі», «Управління персоналом», 

«Управління конфліктами», «Основи асистенту», «Соціологія організації та 

управління»,  «Соціологія», «Політологія», «Етика та естетика». 

 

Назва кафедри: практичної психології. 

Назва кафедральної теми:«Психологія розвитку суб’єктів педагогічного 

процесу». 

Реєстраційний номер: 0115U005820 

Керівник теми: докт.психол.наук, проф. Хомуленко Т.Б. 

Теоретичні результати: виявлено позитивну динаміку становлення рольової 

компетентності майбутніх практичних психологів протягом навчання у вищій 

школі; визначено особливості взаємозв’язку показників рольової компетентності з 

ролями майбутніх практичних психологів; здійснено теоретичний аналіз шляхів 

дослідження ціннісно-смислової сфери студентської молоді та молодої сім’ї, 

проаналізовано та узагальнено основні підходи до розуміння ціннісно-смислової 

сфери особистості, визначено сутність студентської сім’ї; виявлено відмінності у 

структурі ціннісно-смислової сфери студентів з різним сімейним статусом; 

визначено типи осмисленості життя у студентів в офіційному шлюбі, 

неофіційному шлюбі та без шлюбу; створено та апробовано програму розвитку 

ціннісно-смислової сфери студентів з різним сімейним статусом, яка сприяє 

гармонійному становленню особистості студента, осмисленості життя та 

екзистенції. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 5 монографій, 2 навчально-методичні посібники, 5 методичних 

рекомендацій, 4 автореферати, 45 статей. 



Розроблено нові курси: 5. 

Захищено дисертацій: 3 кандидатські, 1 докторська. 

Виконуються дисертації: 18 кандидатських, 3 докторські. 

Захищено робіт: 40 магістерські роботи. 

Зроблено: 65 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 2 семінари, 2 конференції, 1 круглий стіл. 

 Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Вступ до спеціальності»; «Загальна психологія»; «Практикум з загальної 

психології»; «Експериментальна психологія»; «Інженерна психологія»; «Вікова 

психологія»; «Політична психологія»; «Соціальна психологія»; «Педагогічна 

психологія»; «Патопсихологія»; «Методика викладання психології»; 

«Психодіагностика»; «Клінічна психологія»; «Психологія управління»; 

«Зоопсихологія і порівняльна психологія»; «Основи психотерапії»; «Методика 

проведення психологічної експертизи»; «Геронтопсихологія»; «Психологія 

травмуючи ситуацій»; «Психологічна служба»; «Психологія масової поведінки»; 

«Соціальні та політичні конфлікти»; «Психологія творчості»; «Психологія 

сексуальності»; «Теоретико-методологічні проблеми психології»; «Основи Паблік 

Рілейшнз»; «Психологія девіантної поведінки»; «Організаційна психологія»; 

«Психологія вищої школи». 

 

Назва кафедри: соціальної педагогіки. 

Назва кафедральної теми: «Інновації в підготовці майбутнього фахівця до 

соціально-педагогічної діяльності». 

Реєстраційний номер: 0112U002000 

Керівник теми: докт. пед. наук, проф. Васильєва М.П. 

Теоретичні результати: обґрунтовано особливості професійної підготовки 

майбутнього соціального педагога і соціального працівника; формування 

деонтологічної культури майбутнього педагогічного працівника в соціально-

виховному середовищі вищого навчального закладу і соціального педагога в 

соціальному середовищі; технології професійної підготовки майбутнього 

соціального педагога, зокрема інноваційні, інформаційні, комп’ютерні, 

здоров’язберігаючі; розроблено засади підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до роботи з різними соціальними групами; формування відповідальності у різних 

категорій населення. 

Практичні результати: 



Опубліковано: 7 монографій, 3 навчально-методичні посібники, 4 методичні 

рекомендації, 1 довідник, 1 автореферат, 35 статей. 

Розроблено нові курси: 8 («Соціально-педагогічна робота в закладах 

освіти»,«Соціальна робота у сфері зайнятості», «Деонтологія соціальної роботи», 

«Соціально-правовий супровід дітей у складних життєвих обставинах», «Медіація 

у соціальній роботі», «Соціально-педагогічна діяльність в спеціалізованих 

соціальних закладах для різних категорій населення», «Фандрайзинг», «Арт-

терапевтичні методики у соціальній роботі»). 

Захищено дисертацій: 1 докторська. 

Виконуються дисертації: 2 кандидатські, 1 докторська. 

Зроблено: 25 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 3 семінари, 2 конференції. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Етика соціально-педагогічної діяльності»,  «Соціально-педагогічна 

діяльність у закладах освіти», «Технології соціально-педагогічної діяльності у 

вищому навчальному закладі», «Прикладні методики», «Організація  

інтелектуально-дозвіллєвої діяльності», «Художньо-прикладна діяльність 

соціального педагога», «Основи соціально-правового захисту неповнолітніх», 

«Соціальні інституції», «Охорона прав дитини в Україні», «Теорія та практика 

соціальної роботи», «Основи педагогічної деонтології», «Технології соціально-

педагогічної діяльності», «Вступ до спеціальності», «Актуальні проблеми 

соціальної роботи і соціальної педагогіки». 

 

Факультет славістики 

Назва кафедри: кафедра світової літератури. 

Назва кафедральної теми: «Закономірності розвитку та взаємодії європейських 

літератур у ХІХ – ХХІ ст.». 

Реєстраційний номер: 0116U004330 

Керівник теми: канд. філол. наук, доц. Журенко М.М. 

Теоретичні результати: узагальнено сучасні наукові досягнення з 

проблеми закономірностей розвитку європейських літератур. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 2 методичні рекомендації, 2 збірники наукових праць, 

5 авторефератів, 36 статей. 

Розроблено нові курси: 1 («Польська література»). 



Захищенодисертацій: 5 кандидатських. 

Виконуютьсядисертації:17кандидатських, 1 докторська.  

Захищено робіт: 3магістерських. 

Зроблено: 15 доповідей на наукових конференціях; 

Проведено: 2 студентські наукові конференції. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Історія світової літератури»; «Історія англійської літератури» «Історія 

німецької літератури», «Новітні художні тенденції в сучасній літературі». 

 

Назва кафедри: слов’янських мов. 

Назва кафедральної теми: «Закономірності функціонування російської мови: 

динамічний, прагматичний і методичний аспекти». 

Реєстраційний номер: 0117U000812 

Керівник теми: докт. філол. наук, проф. Скоробогатова О.О. 

Теоретичні результати: розглянуто поетичне функціонування службових 

слів, досліджено способи актуалізації неповнозначних слів у віршових текстах 

російськомовних авторів ХХ – ХХІ століть, узагальнено матеріали з пунктуації 

російської мови. 

Практичні результати: 

Опубліковано: 4 навчально-методичних посібники, 2 хрестоматії, 3 

автореферати, 31 стаття. 

Захищено дисертацій: 3 кандидатських. 

Виконуються дисертації: 11 кандидатських. 

Зроблено: 42 доповіді на наукових конференціях. 

Проведено: 3 конференції. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Сучасна російська мова», «Вступ до мовознавства», «Лінгвістичний 

аналіз тексту», «Стилістика», «Методика наукових досліджень», «Історія 

літературної російської мови», «Методика викладання російської мови в школі», 

«Польська мова», «Функційна граматика російської мови», «Синтаксис 

ускладненого речення», «Типологія слов’янських мов». «Соціолінгвістика». 

 

Назва кафедри: теорії та практики англійської мови. 

Назва кафедральної теми: «Актуальні проблеми лінгвістики, 

літературознавства, методики викладання англійської мови в навчальних 

закладах». 



Реєстраційний номер: 0117U000811 

Керівник теми: докт. пед. наук, проф. Костікова І.І. 

Теоретичні результати: досліджено сучасні методики викладання англійської 

мови, проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі розвитку. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 монографія, 4 навчальні посібники, 34 статті. 

Зроблено: 10доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 3семінари. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Всесвітня література», «Література Англії», «Англійська мова (для 

аспірантів)», «Методика викладання англійської мови», «Іноземна мова з 

методикою викладання». 

 

Факультет фізико-математичний 

Назва кафедри:загальної педагогіки і педагогіки вищої школи. 

Назва кафедральної теми:«Підвищення ефективності педагогічного процесу в 

середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах». 

Державний реєстраційний номер: 0115U005821 

Керівник теми:докт. пед. наук, проф. Золотухіна С.Т. 

Теоретичні результати: досліджено проблеми розвитку професійного 

статусу вчителя; розроблено концептуальні положення щодо системного розвитку 

ІК майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки студентів 

педагогічного напряму у ВНЗ; з’ясовано дидактичні умови забезпечення 

наступності у навчанні. 

Практичні результати: 

Опубліковано: 7 монографій, 3 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації, 2 

довідники, 2 збірники наукових робіт, 59 статей. 

Розроблено нові курси: 10. 

Захищено дисертацій: 6 кандидатських, 4 докторських. 

Виконуються  дисертації:20 кандидатських, 3 докторські. 

Зроблено: 80 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: ІІІ Міжнародну науково-практичноу конференцію «Психолого-

педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія 

і практика»; І тур Всеукраїнської олімпіади з педагогіки. 

Функціонує: науковий гурток«Організація науково-дослідної роботи з педагогіки». 



Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка», «Питання сучасної 

дидактики»,  «Педагогіка вищої школи» (для студентів-магістрів), «Педагогічний 

менеджмент» (для магістрів), «Педагогіка вищої школи», «Культура педагогічних 

досліджень», «Основи освітньої інноватики», «Наукові підходи в педагогічних 

дослідженнях», «Гуманізація управління в системі освіти», «Теоретичні основи 

дидактичних досліджень», «Теорія і методика виховання», «Дидактика 

вальдорфської школи», «Моніторинг результативності виховання», «Статистичні 

методи в педагогічних дослідженнях»  (для аспірантів). 

 

Назва кафедри: інформатики. 

Назва кафедральної теми: «Реалізація інновацій в освіті в умовах відкритого 

інформаційно-комунікаційного простору». 

Реєстраційний номер:0111U006443  

Керівник теми: докт. пед. наук, проф. Олефіренко Н.В. 

Теоретичні результати: розроблено теоретичні засади і навчально-

методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів інформатики  до 

здійснення профорієнтаційної діяльності та критеріальний апарат для оцінювання 

виконаних студентами наукових досліджень, передбачених навчальним планом. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 2 монографії,  2 посібники, 1 збірник наукових праць, 43 статті. 

Розроблено нові курси: 11 («Соціальні мережі в педагогічній діяльності», 

«Освітні курси в Інтернеті», «Поглиблений MS Excel», «Редактори 3-D графіки», 

«Створення сайтів», «Основи педагогічних досліджень», «Смарт-інструментарій 

сучасного педагога», «Хмарні технології в освіті», «Інфографіка в педагогічній 

діяльності», «Технології STEAM освіти», «Візуалізація об’єктів дизайну»). 

Захищено дисертацій: 1 докторська. 

Виконуються дисертації:1 докторська. 

Захищено робіт: 15 магістерських, 9 випускних. 

Зроблено: 19 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 7 семінарів, круглих столів, конференцій. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Проектування дидактичних електронних ресурсів»; «Обробка цифрової 

інформації»; «Медіатехнології в освіті»; «Технології  дистанційної освіти»; «Web-

програмування». 

 



Назва кафедри: математики. 

Назва кафедральної теми: «Теорія і практика застосування інноваційних 

технологій при вивченні математики в школі і ВНЗ та в профільній підготовці 

майбутнього вчителя». 

Реєстраційний номер: 0111U006442  

Керівник теми: докт. пед. наук, проф. Моторіна В.Г. 

Теоретичні результати: досліджено особливості доцільності використання 

пакету комп’ютерної математики wxMaxima при вивченні деяких розділів 

елементарної математики та ефективність використання пакету динамічної 

геометрії для формування в учнів понятійного простору і перетворення його на 

особиснісно значущий; представлено модель управління технологією навчання на 

основі мотивації та розв’язання методичних задач. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 монографія, 3 підручники, 5 навчально-методичних посібників, 

1 методичні рекомендації, 19 статей. 

Розроблено нові курси: 4. 

Захищено дисертацій: 1 кандидатська. 

Захищено робіт: 14 магістерських. 

Зроблено: 12 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 2 семінари. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Методика навчання математики»; «Методи систематизації навчального 

матеріалу з математики засобами ІКТ». 

 

Назвакафедри: фізики. 

Назва кафедральної теми: «Моделювання складних гомеостатичних систем на 

прикладі системи регуляції вуглеводного обміну в організмі людини». 

Реєстраційний номер: 0111U008877 

Керівник теми: докт. техн. наук, проф. Лапта С.І. 

Теоретичні результати: досліджено вивчення впливу імплантації водню на 

структуру сталі, розроблено основні методологічні питання математичного 

моделювання складних гомеостатичних систем, вивчено методики застосування 

нових технологій в навчанні фізики, проаналізовано термінологію з астрономії. 

Практичнірезультати:  

Опубліковано: 1 навчально-методичний посібник, 13 статей. 

Виконуються дисертації: 1 кандидатська. 



Зроблено: 6 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 3 семінари («Теоретична фізика та практичні застосування фізики у 

різних галузях науки та техніки», «Історія фізико-математичних наук та 

впровадження комп’ютерних технологій у лабораторний фізичний експеримент», 

«Проблеми сучасної астрономії та астрофізики»). 

Отримано:1 патент на винаходи. 

 

Український мовно-літературний факультет 

Назва кафедри: українознавства і лінгводидактики. 

Назва кафедральної теми: «Лінгводидактичні аспекти викладання мовознавчих 

й українознавчих дисциплін у системі  філологічної освіти». 

Реєстраційний номер: 0112U005989  

Керівник теми: докт.філол.наук, проф. Маленко О.О. 

Теоретичні результати: узагальнено науково-методичний досвід провідних 

мовознавців і лінгводидактів; здійснено наукові дослідження з актуальних питань 

лінгвоконцептології, лінгвостилістики, лінгвокультурології, україністики, 

етнопедагогіки, методики навчання української мови та виховання; розроблено й 

оформлено методичні рекомендації щодо підготовки екзаменаторів із перевірки 

відкритих завдань із короткою відповіддю зовнішнього незалежного оцінювання, 

а також навчальні посібники з української мови для ЗНЗ, посібник із перекладу,  

шкільний довідник із правопису, перекладні словники. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 методичні рекомендацї, 1 збірник наукових праць, 29 статей. 

Захищено дисертацій: 1 кандидатська. 

Зроблено: 19 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 4 науково-практичні семінари, 1 наукові читання, 1 скайп-

конференцію. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «УМЗПС», «Риторика», «Шкільний курс української мови та методика її 

викладання», «Теорія і практика перекладу, текстологія», «Деонтологія 

редакторської справи», «Літературне редагування», «Практикум з авторського 

редагування», «Текстознавство», «Практичний курс польської мови», «Методика 

навчання польської мови», «Стилістика польської мови», «Лінгвокраїнознавство»; 

«Історія народознавчих досліджень», «Українська міфологія», «Етнографія 

України», «Етнопедагогіка», «Психоментальність українців», «Історія 



українських промислів», «Основи християнської етики», «Етнолінгвістика», 

«Дитинознавство», «Націологія», «Інформаційні технології в лінгвістиці», 

«Етнографічне музеєзнавство». 

 

Назва кафедри: української мови. 

Назва кафедральної теми: «Сучасна українська мова: когнітивний і 

прагматичний аспекти дослідження». 

Реєстраційний номер: 0111U006434  

Керівник теми: канд. філол. наук, проф. Олексенко О.А. 

Теоретичні результати: узагальнено питання теорії фразеології, 

культурології, етнолінгвістики, інтертекстуальності; здійснено аналіз запозичень 

–лексико-семантичних і фразеологічних українізмів; уточнено типологічні ознаки 

синтаксичних одиниць різного характеру; поглиблено розуміння функційно-

прагматичних категорій епістолярного дискурсу: оцінки, евіденційності, 

модальності та емпатії. 

Практичнірезультати:  

Опубліковано: 5 навчально-методичних посібників, 1 методичні рекомендації, 2 

збірники наукових праць, 3 автореферати, 54 статті. 

Захищено дисертацій:3 кандидатських. 

Виконуються дисертації: 10 кандидатських, 2 докторські. 

Захищено робіт: 15 магістерських. 

Зроблено: 28 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 10 семінарів, 2 конференції. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Сучасна українська літературна мова», «Загальне мовознавство», 

«Лінгвістичний аналіз художнього тексту». 

 

Назва кафедри: української та світової літератури. 

Назва кафедральної теми: «Концепція людини в українській літературі». 

Реєстраційний номер:0119U002298 

Керівник теми:канд. філол. наук, доц. Мельников Р.В. 

Теоретичні результати: узагальнено досвід сковородинознавства та 

шевченкознавства в контексті здобутків сучасного літературознавства, 

розроблено ряд положень щодо становлення феміністичного дискурсу у 

вітчизняному літературознавстві, визначено нові напрями дослідження концепції 

особистості в українській літературі на матеріалі творчості письменників 



Слобожанщини, поглиблено міфопоетичну та інтертекстуальну рецепції новітньої 

літератури. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 монографія, 1 методичні рекомендації, 1 збірник наукових 

праць, 31 статтю. 

Захищено дисертацій:2 кандидатських, 1 докторська. 

Виконуються дисертації: 4 кандидатські. 

Захищено: 10 магістерських робіт. 

Зроблено: 35 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 3 семінари, 2 конференції. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Історія української літератури», «Теорія літератури», «Історія 

літературно-художньої критики», «Методика викладання української літератури в  

школі». 

 

Факультет фізичного виховання і спорту 

Назвакафедри: гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу. 

Назва кафедральної теми: «Методологія та методика викладання спеціальних 

дисциплін у вищому педагогічному закладі та загальноосвітній школі». 

Реєстраційний номер: 0114U003932  

Керівник теми: канд. біол. наук, доц. Санжарова Н.М. 

Теоретичні результати: досліджено окремі аспекти підготовки юних 

гімнастів; розкриті питання підготовки юних спортсменів у різних видах 

спортивних одноборств. 

Практичнірезультати:  

Опубліковано: 1 монографія, статті. 

Захищено робіт: 4 магістерські, 10 дипломних. 

Зроблено: 3доповіді на наукових конференціях. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Ритміка і хореографія», «Теорія і методика обраного виду спорту» 

(художня гімнастика, спортивна гімнастика, спортивна боротьба), «Спортивно-

педагогічне вдосконалення (художня гімнастика, спортивні єдиноборства)», 

«Фізичне виховання», «Сучасні фітнес-технології», «Теорія і методика 

викладання аеробіки». 

 



Назва кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор. 

Назва кафедральної теми: «Теоретико-методичні основи індивідуалізації у 

фізичному вихованні і спорті». 

Реєстраційний номер:0112U002001  

Керівник теми: докт. наук з фіз. вих. та спорту, проф. Козіна Ж.Л. 

Теоретичні результати: проаналізовано індивідуалізацію підготовки 

спортсменок високої кваліфікації з порушенням зору в легкоатлетичному спринті 

з урахуванням їх психофізіологічного стану на прикладі елітної атлетики; 

визначено вплив застосування музичного супроводу в тренувальному процесі на 

працездатність та психофізіологічні показники регбістів 16-17троків; з’ясовано 

причини та профілактика травм у скелелазінні. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 монографія, 2 збірники наукових праць, 50 статей. 

Розроблено нові курси: 2. 

Зроблено: 20 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 2 семінари. 

Отримано: 2 авторські свідоцтва. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Теорія та методика викладання спортивних ігор», «Теорія та методика 

викладання футболу», «Організація краєзнавчо-туристичної діяльності», 

«Спортивно-педагогічне вдосконалення».  

 

Назва кафедри: теорії та методики фізичного виховання, оздоровчої і 

лікувальної фізичної культури. 

Назва кафедральної теми: «Теоретико-методичні основи моделювання процесу 

підготовки вчителя фізичної культури», «Теоретико-методичні основи 

моделювання процесу фізичного виховання дітей і підлітків». 

Реєстраційний номер: 0112U002011; 0112U002008. 

Керівник теми: докт. наук з фіз. вих. і спорту, проф. Худолій О.М. 

Теоретичні результати: на основі аналізу науково-методичної літератури  

виявлені сутність, провідні тенденції розвитку системи фізичного виховання і 

спортивного тренування дітей і підлітків та визначені теоретичні передумови і 

методологічні підходи її подальшого вдосконалення; розроблені концептуальні 

підходи до обґрунтування параметричних моделей рухової підготовленості дітей і 

підлітків; обґрунтовані оптимальні режими розвитку рухових здібностей і 

навчання рухових дій школярів молодших і середніх класів. 



Практичні результати:  

Опубліковано: 41 стаття. 

Захищено дисертацій:1 докторська. 

Зроблено: 10 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 2 семінари. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Теорія та методика фізичного виховання», «Теорія та методика дитячого 

і юнацького спорту», «Основи наукових досліджень». 

 

Назва кафедри: одноборств, фехтування і силових видів спорту.. 

Назва кафедральної теми: «Здоров’язбережувальна оптимізація тренування та 

навчально-виховного процесу фізичного виховання студентів». 

Реєстраційний номер: 0114U003929  

Керівник теми: канд. пед. наук, доц. Кривенцова І.В. 

Теоретичні результати: удосконалення форма методів викладання 

навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищій школі, проведено 

моніторинг стану здоров’я студентів та впливу на нього фізичних вправ у процесі 

фізичного виховання. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 2 навчально-методичні посібники, 18 статей. 

Розроблено нові курси: 2. 

Виконуються дисертації: 1 кандидатська. 

Зроблено: 8 доповідей на наукових конференціях. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Фізичне виховання». 

 

Назва кафедри: циклічних видів спорту. 

Назва кафедральної теми: «Удосконалення змісту і методів фізичного 

виховання школярів». 

Реєстраційний номер: 0114U003928 

Керівник теми: доц. Ляшенко А.М. 

Теоретичні результати: проаналізовано практичні методи навчання та 

розвитку фізичних якостей на уроках легкої атлетики, плавання, лижних гонок 

учнів молодших, середніх та старших класів. 

Практичні результати:  

Опубліковано:5 навчально-методичних посібників, статті. 



Розроблено нові курси: 1. 

Зроблено: 6 доповідей на конференціях. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів:«Теорія і методика викладання легкої атлетики», «Основи техніки 

плавання», «Основи інтегральної підготовки спортсменів-лижників». 

 

Художньо-графічний факультет 

Назва кафедри: історії педагогіки та порівняльної педагогіки. 

Назва кафедральної теми: «Підготовка викладацьких кадрів для середньої та 

вищої школи в науково-педагогічній спадщині вітчизняних та зарубіжних 

педагогів, діячів освіти і культури України ХІХ – ХХ ст.». 

Реєстраційний номер: 0111U006445 

Керівник теми: докт. пед. наук, проф. Штефан Л.А. 

Теоретичні результати: здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

проблеми підготовки викладацьких кадрів, що подано у вигляді ретроспективного 

цілісного аналізу еволюції ідеї педагогічної взаємодії учасників навчального 

процесу вищої та середньої школи означеного періоду; виявлено тенденції 

розвитку педагогічної думки ХІХ – початку ХХ ст., зокрема тенденцію щодо 

певного відставання суто педагогічних розробок реалізації ідей у навчальному 

процесі від наукових досліджень означеного феномену. 

Практичні результати: 

Опубліковано: 1 монографія, 3 методичні рекомендації, 30 статей. 

Підготовлено: 2 випуски фахового збірника «Теорія та методика навчання та 

виховання» (Вип. 45, 46). 

Розроблено нові курси: «Історія педагогіки як наука та навчальний предмет», 

«Роль історії педагогіки в підготовці сучасного вчителя», «Приватна ініціатива в 

галузі вищої освіти».  

Захищено дисертацій: 2 кандидатські. 

Зроблено: 28 доповідей на конференціях. 

Проведено: 5 семінарів, 1 конференцію (ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського»). 

Розробки, які впроваджено за межами ЗВО: «Розвиток соціально-педагогічних 

служб та установ для дітей в Україні (друга половина XX століття)» 

(Єланцева І.І.), «Підготовка вихованців кадетських корпусів України до 

військової служби (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (Єфімова О.В.). 



Результати досліджень упроваджено в навчальний процес у межах таких 

навчальних курсів: «Інтерактивні та інноваційні технології навчання педагогів 

у провідних країнах світу», «Педагогіка успіху», «Педагогіка дозвілля». 

 

 

 

Назва кафедри: образотворчого мистецтва. 

Назва кафедральної теми: «Місце і роль образотворчого мистецтва в сучасному 

розвитку художньої освіти». 

Реєстраційний номер: 0112U002012 

Керівник теми:докт. пед. наук, проф. Паньок Т.В. 

Практичнірезультати:  

Опубліковано: 18 методичних рекомендацій, 9 статей. 

Розроблено нові курси: 2. 

Захищенодисертацій:1 кандидатська. 

Захищено робіт: 15 магістерських, 15 дипломних. 

Зроблено: 10  доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 5 семінарів. 

 

Назва кафедри: УДПМ і графіки. 

Назва кафедральної теми: «Розвиток декоративно-прикладного та графічного 

мистецтва Слобожанщини». 

Реєстраційний номер: 0112U002007 

Керівник теми: канд. пед. наук, доц.Чєн Н.В. 

Практични результати: 

Опубліковано: 1 підручник, 1 навчально-методичний посібник, 3 методичні 

рекомендації, 8 статей. 

Розроблено нові курси: 2. 

Захищено робіт: 20 магістерських. 

Проведено: 2 семінари, 5 майстер-класів. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «ДПМ в етнокультурі України»; «Історія графіки та ДПМ»; «Теорія та 

практика ремесел»; 

«Кераміка»; «Методика ДПМ у школі»; «Український розпис»; «Теорія та 

практика вишивки», «Методологія українського розпису». 

 



Юридичний факультет 

Назва кафедри: державно-правових дисциплін і міжнародного права. 

Назва кафедральної теми: Проблеми Європейської інтеграції держави і права 

України. 

Реєстраційний номер: 0112U002662 

Керівник теми: канд. іст. наук, доц. Горбань В.І. 

Теоретичні результати: досліджено проблеми глобалізації і демократії; 

проаналізовано проблеми фінансово-правової відповідальності платників 

податків, порівняльне право України та ЄС; визначено конституційно-правовий 

статус української держави; з’ясовано адміністративно-правові засади 

електронного урядування в органах виконавчої влади; уточнено питання 

юридичної термінології.  

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 підручник, 1 довідник, 15 статей. 

Розроблено нові курси:1. 

Захищено дисертацій: 1 кандидатська. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Державне право України», «Міжнародне право», «Міжнародні 

відносини». 

 

Назва кафедри: кримінально-правових дисциплін. 

Назва кафедральної теми: «Шляхи протидії злочинності в Україні». 

Реєстраційний номер: 0111U006435 

Керівник теми: канд. юрид. наук, доц. Шинкарьов Ю.В. 

Теоретичні результати: розроблено теоретичне підґрунтя існування і 

практичного провадження принципу індивідуалізації кримінальних покарань, 

досліджено інститут конфіскації майна як вид покарання, проаналізовано систему 

покарань як інститут кримінального покарання. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 монографія, 1 підручник, 2 методичні рекомендації, 15 статей. 

Розроблено нові курси: 2. 

Виконуються дисертації: 14 кандидатських. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», 



«Кваліфікація злочинів в сфері господарської діяльності», «Кваліфікація злочинів 

проти власності», «Основи прокурорської діяльності». 

 

Назвакафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського і трудового права. 

Назва кафедральної теми:«Гармонізація трудового законодавства за 

європейськими стандартами». 

Реєстраційний номер: 0111U006436 

Керівник теми: докт. юрид. наук, проф. Москаленко О.В. 

Теоретичні результати: проаналізовано підходи правознавців різних країн 

щодо нормативного регулювання порядку призначення покарання за 

незакінчений злочин; визначено види уявної оборони; з’ясовано соціально-

правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності; обґрунтовано 

питання адаптації професійної підготовки працівників до вимог сучасного ринку 

праці. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 1 монографія, 1 підручник, 2 навчальних посібників, 1 методичні 

рекомендації, 35 статей. 

Захищено дисертацій: 1 кандидатська. 

Виконуються дисертації: 4 кандидатські, 2  докторські. 

Захищено робіт: 50 магістерських, 60 дипломних. 

Зроблено: 40 доповідей на наукових конференціях. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Міжнародне і порівняльне трудове право». 

 

Назва кафедри: фінансів і обліку. 

Назва кафедральної теми: «Оптимізація фінансово-господарської діяльності 

підприємств». 

Керівник теми: канд. екон. наук, доц. Соляр В.В. 

Теоретичні результати: розроблено алгоритм дослідження сучасних 

внутрішніх та зовнішніх умов функціонування підприємства – джерела отримання 

вичерпної інформації для визначення пріоритетів і перспектив його розвитку з 

використанням методів SWOT- і PESTEL-аналізу; складено комплексну модель 

основних групи зовнішніх факторів та їх виявів із позицій вибору напряму 

оптимізації діяльності підприємства; запропоновано модель оптимізації 

діяльності підприємства з урахуванням критеріїв сталого розвитку та єдності 

цілей і результатів функціонування фірми; обґрунтовано складові та форми 



діагностики потенціалу підприємства як фактора ефективного процесу 

відтворення; визначено шляхи оптимізації закупівельної діяльності підприємств. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 2 монографії, 1 посібник, 3 методичні рекомендації, 18 статей. 

Розроблено нові курси: 2. 

Зроблено:15 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 2 семінари; засідання гуртка «Сучасний бухгалтер». 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів (назви курсів): фінансова економіка, публічні закупівлі,бізнес-планування, 

стратегічне управління підприємством,економічний аналіз, бухгалтерський облік, 

фінанси підприємств, регіональна економіка, економіка підприємства. 

 

 

Інститут інформатизації освіти 

Назва кафедри: інформаційних технологій. 

Назва кафедральної теми: «Методологічні та методичні питання використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та науці». 

Реєстраційний номер: 0112U002010 

Керівник теми: канд. пед. наук, доц. Доценко С.О. 

Теоретичні результати: досліджено формування творчих здібностей 

особистості засобами ІКТ в межах STEM-освіти; проаналізовано підготовку 

освітян до застосування мультимедійних засобів навчання в професійній 

діяльності в умовах інклюзивної освіти;вивчено формування цифрової 

грамотності студентів педагогічних вишів в умовах відкритої освіти; з’ясовано 

формування педагогічного цифрового середовища вищого закладу освіти для 

викладання циклу предметів за вибором студентів. 

Практичнірезультати:  

Опубліковано: 1 монографія, 1 навчально-методичний посібник, 1 збірник 

наукових праць, 13 статей. 

Розроблено нові курси: 3 («Технічні засоби навчання», «Інформаційні технології 

в дошкільній освіті», «Педагогічні інформаційні технології»). 

Проведено:конкурс для аспірантів та магістрантів з розробки ресурсів засобами 

ДСО Moodle. 

Зроблено: 14 доповідей на наукових конференціях та вебінарах. 



Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Організація і методика дистанційного навчання», «Використання засобів 

Excel», «Нові інформаційні технології в освіті». 

 

Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки 

Назва кафедри: наукових основ управління і психології. 

Назва кафедральної теми: «Наукові основи управління в освіті та його 

психологічне забезпечення» 

Реєстраційний номер: 0115U005819 

Керівник теми: канд.пед.наук, доц. Гречаник О.Є. 

Теоретичні результати: вивчено теоретичні засади управління закладом 

освіти в контексті реалізації «Концепції нової української школи» та 

психологічного забезпечення управлінської діяльності; з’ясовано систему 

психологічних факторів, інноваційних технологій, процесів оновлення культури 

організації, формування іміджу, які визначають успішність управлінської 

діяльності керівників навчальних закладів; схарактеризовано зміст і структуру 

психологічної готовності управлінського персоналу до змін, необхідних для 

ефективного прийняття раціональних рішень, активного включення працівників у 

виконання професійних ролей; обґрунтовано основні шляхи формування 

сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі в процесі 

реформування освітньої галузі; досліджено загальні питання навчання дорослих 

людей на андрогогічних засадах. 

Практичні результати:  

Опубліковано: 7 монографій, 1 методичні рекомендації, 1 автореферат, 42 статті. 

Захищено дисертацій: 1 кандидатська.  

Розроблено нові програми навчальних дисциплін: 2 («Виробнича практика зі 

спеціальності 073 «Менеджмент»», «Виробнича практика зі спеціальності 053 

«Психологія»»). 

Зроблено: 16 доповідей на наукових конференціях. 

Проведено: 14 семінарів, 1 конференцію. 

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес у межах таких 

курсів: «Теорія організацій та нормативно-правові аспекти управління», 

«Стратегічний менеджмент навчального закладу», «Інформаційне забезпечення 

управління навчальним закладом», «Організація виховного процесу в закладах 

освіти», «Організація навчального процесу в закладах освіти», «Психологія 



управління», «Психологія емоційно-вольової та мотиваційної сфери з 

практикумом». 


