
 

НАПРЯМИ     НАУКОВОЇ    ТА      МИСТЕЦЬКОЇ     ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.Психологічні основи формування особистості в навчально - виховному 

процесі у школі та педагогічному закладі вищої освіти. 

2.Інноваційні технології в підготовці фахівців різних галузей. 

3.Науково - методичне забезпечення педагогічного процесу  в ЗВО. 

4.Теорія та методика викладання філологічних дисциплін у початковій школі. 

5.Вплив факторів зовнішнього середовища на морфофункціональний стан 

організму. 

6.Інновації в підготовці та професійній діяльності фахівця соціальної галузі. 

7.Підвищення ефективності педагогічного процесу в ЗЗСО та ЗВО. 

8.Реалізація інновацій в освіті в умовах відкритого інформаційно -

комунікаційного простору. 

 9.Теорія і практика застосування інноваційних технологій при вивченні 

математики в школі і  ЗВО та в профільній підготовці майбутнього вчителя. 

  10. Удосконалення процесу навчання фізики в ЗВО в умовах сучасного 

освітнього процесу засобами інтерактивних технологій. 

   11. Методологія та методика викладання спеціальних дисциплін  у ЗВО та 

ЗЗСО. 

   12. Соціально-економічні умови та інноваційні чинники забезпечення 

економічного зростання національної економіки. 

 

  13. Методологічні та методичні питання використання інформаційно -

комунікаційних технологій в освіті та науці. 

 14. Наукові засади управління розвитком організації. 

15. Формування компетентності в галузі фізкультурної  освіти в навчальних 

закладах різних видів. 

16. Теоретико - методичні основи застосування технологій інтегральної 

спрямованості для самовдосконалення, гармонійного фізичного, 

інтелектуального і духовного розвитку та формування здорового способу 

життя людей різних вікових і соціальних груп, в тому числі – спортсменів і 

людей з особливими потребами. 



17. Оздоровчі технології фізичного виховання та вдосконалення спортивного 

тренування в одноборствах і силових видах спорту. 

18. Теоретико - методичні основи моделювання процессу підготовки вчителя 

фізичної культури, 

19. Теоретико - методичні основи моделювання процесу фізичного виховання 

дітей і підлітків 

20. Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії. 

21. Туристсько - рекреаційні ресурси Харківської області. 

22. Історія України: проблеми суспільного, політичного, культурного, 

економічного розвитку. 

23. Правове виховання молоді в умовах формування громадянського 

суспільства. 

24. Філософія освіти і духовне оновлення українського суспільства. 

25. Соціально - економічні умови та інноваційні чинники забезпечення 

економічного зростання національної економіки. 

26. Мови світу: порівняльний аналіз англійської та східно - слов’янських мов 

у мовознавчих і методичних цілях. 

27. Проблеми функціонування, розвитку й взаємодії англійської та 

слов’янських мов у компаративному, когнітивному та методичному аспектах. 

28. Єдність системного та функціонального вивчення  романських мов в 

аспекті інтегративної прагматики (синтаксис, семантика, прагматика). 

29. Дослідження проблеми філології східних мов та методики викладання 

східних мов. Східна педагогіка. 

30. Лінгводидактичні аспекти викладання мовознавчих й українознавчих 

дисциплін у системі філологічної освіти. 

31. Сучасна українська мова: когнітивний і прагматичний аспекти 

дослідження. 

32. Закономірності розвитку української літератури від давнини до 

сучасності. 

33. Закономірності розвитку та взаємодії європейських літератур у ХІХ – ХХІ 

ст. 

34. Актуальні проблеми лінгвістики, літературознавства, методики 

викладання англійської мови в навчальних закладах 



35. Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних і соціально-

політичних контекстах. 

36. Психологія розвитку суб’єктів педагогічного процесу. 

37. Освітній простір: теорія та методологія дослідження дизайну. 

38. Музичне виховання засобами вокального та сценічного мистецтва. 

39. Музично - просвітницька підготовка в педагогічній освіті. 

40. Мистецька освіта: історія, теорія, технології. 

41. Місце і роль образотворчого мистецтва в сучасному розвитку художньої 

освіти. 

42. Проблеми Європейської інтеграції держави і права 

України. 

43. Шляхи протидії злочинності в Україні. 

44. Реалізація Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у 

галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей. 

45. Біологічне різноманіття, екологічні особливості та практичне 

застосування рослин, грибів і протистів в умовах північного сходу України. 

46. Науково - методичні засади підготовки педагогів до здійснення 

здоров’язбережувального, корекційно - реабілітаційного та психолого -

педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

47. Вивчення механізмів підтримання біорізноманіття на різних рівнях 

організації біологічних систем. 

48. Дослідження міжфазних та гомогенних хімічнихелектролітичних систем. 

  


