
Інформація 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів 

(зареєстровані в УкрІНТЕІ) 

№ 

з/п 
Назва роботи Керівник Реєстраційний 

№ 

в УкрІНТЕІ 

Дата 

завершення 

1.  Інформаційні технології 

розв’язування детермінованих 

та стохастичних задач 

комбінаторної оптимізації 

доц. Барболіна Т.М. 0116U002580 12.2020 

2.  Мохоподібні природних, 

синантропних та урбанізованих 

екосистем: бріофлора, 

синтаксономія 

проф. Гапон С.В. 0116U002581 12.2020 

3.   Структурно-функціональні 

особливості природних та 

штучних фітоценозів 

Лівобережного Лісостепу 

України 

проф. Гапон С.В. 0116U002582 12.2020 

4.  Методолого-теоретичні основи 

та організаційно-методичні 

механізми модернізації вищої 

освіти Полтавщини 

проф. Кравченко Л.М. 0116U002583 12.2020 

5.  Культурно-історична 

детермінація розвитку 

людського потенціалу в процесі 

формування громадянського 

суспільства в Україні 

проф. Кравченко П.А. 0116U002584 12.2020 

6.  Речення як багаторівнева мовна 

одиниця 

проф. Степаненко М.І. 0116U002585 12.2020 

7.  Шляхи підвищення 

ефективності навчально-

виховного процесу з хімії у 

вищій та загальноосвітній школі 

проф. Шиян Н.І. 0116U002586 12.2020 

8. . Сучасні тенденції в розвитку 

англійської філології:  

лінгвістичний, дидактичний та 

літературознавчий аспекти 

доц. Зуєнко М.О. 0117U003061 12.2021 

9.  Синергетичний підхід до 

психологічних процесів у 

системах різного рівня 

організації 

проф. Седих К.В. 0117U003062 12.2021 

10.  Теоретико-методичні аспекти 

технологічної освіти учнівської 

та студентської молоді засобами 

естетичної культури та дизайну 

проф. Титаренко В. П. 0117U003063 12.2021 



11.  Безпека життя і діяльності 

людини в освіті і науці: реалії та 

перспективи 

доц. Хлопов А.М. 0117U003064 12.2021 

12.  Інноваційний потенціал 

професійної підготовки 

майбутніх фахівців у галузі 

дошкільної освіти 

проф. Гнізділова О.А. 0117U003222 12.2021 

13.  Сучасний зміст, методологія і 

методика викладання зарубіжної 

літератури в середніх і вищих 

закладах освіти 

проф. Ніколенко О.М. 0117U003223 12.2021 

14.  Життєвий і творчий шлях 

педагога і перекладача 

Івана Трохимовича Бабича 

доц. Король Л.Л. 0117U003224 12.2021 

15.  Актуальні проблеми 

журналістикознавства та 

підготовки фахівців медіасфери 

проф. Семенко С. В. 0117U003225 12.2021 

16.  Єдність теорії і практики у 

підготовці бакалаврів та 

магістрів в умовах 

реформування освіти України 

проф. Ільченко О.Ю. 0117U003226 12.2021 

17.  Сотенні містечка Гетьманщини 

(в межах сучасної Полтавської 

області) 

доц. Коваленко О.В. 0117U003227 12.2021 

18.  Роль музеїв та музейної справи 

в розвитку історичного 

краєзнавства на Полтавщині 

доц. Шаповал Л.І. 0117U003228 12.2021 

19.  Перспективи модернізації 

фахової підготовки майбутніх 

викладачів професійної освіти 

проф. Кулик Є.В. 0117U003229 12.2021 

20.  Конвергентність формальної та 

неформальної освіти вчителів 

музичного мистецтва у вищих 

педагогічних навчальних 

закладах 

проф. Сулаєва Н.В. 0117U003230 12.2021 

21.  Розвиток приватних і публічних 

галузей національної системи 

права та особливості їхнього 

вивчення в умовах сучасних 

загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладів України 

доц. Жалій Т.В. 0117U003231 12.2021 

22.  Актуальні проблеми 

мовознавства, 

літературознавства, 

лінгвокраїнознавства та 

дидактики в контексті сучасних 

романо-германських студій 

доц. Криницька Н.І. 0117U003232 12.2021 

23.  Інформаційні та теоретико-

методичні засади використання 

управлінсько-педагогічного 

досвіду А. С. Макаренка в 

проф.  Ткаченко А. В. 0117U003233 12.2021 



магістерській підготовці 

майбутніх менеджерів 

24.  Теоретико-методичні аспекти 

формування рухових умінь і 

навичок студентів у процесі 

викладання спортивних 

дисциплін 

доц. Шаповал Є.Ю. 0117U003234 12.2021 

25.  Підготовка майбутніх педагогів 

до естетизації освітнього 

середовища 

проф. Федій О.А. 0117U003235 12.2021 

26.  Реалізація 

здоров’язбережувальних 

технологій у фізичному 

вихованні в умовах 

європейської інтеграції України 

проф. Хоменко П.В. 0117U003236 12.2021 

27.  Теоретичні і методичні аспекти 

природничонаукової  підготовки 

майбутнього фахівця фізичної 

культури в умовах модернізації 

системи вищої освіти 

проф. Хоменко П.В. 0117U003237 12.2021 

28.  Дослідження фізико-хімічних 

властивостей бінарних систем в 

конденсованому стані 

доц. Саєнко О. В. 0117U003238 12.2021 

29.  Теоретико-методичні основи 

формування професійних 

компетентностей майбутніх 

фахівців галузі фізичної 

культури і спорту 

доц. Свєртнєв О.А. 0117U004974 12.2021 

30.  Компетентнісне навчання та 

викладання географії у системі 

неперервної педагогічної освіти 

проф. Вішнікіна Л.П. 0117U004975 12.2021 

31.  Роль TRPV-4 рецепторів у 

регуляції функцій травного 

тракту 

проф. Пилипенко С.В. 0118U004306 12.2022 

32.  Дослідження особливостей 

когнітивної сфери та 

особистості  дітей внутрішніх 

переселенців та 

психокорекційна робота з ними 

проф. Седих К.В. 0118U004307 12.2022 

33.  Духовні, політичні та освітні 

практики в соціокультурному 

розвиткові людства 

проф. Цебрій І. В. 0118U004308 12.2022 

34.  Саморегуляція успішної 

навчально-виховної діяльності 

студентської та учнівської 

молоді 

проф. Гриньова М.В. 0118U004309 12.2022 

35.  Підготовка до інноваційної 

діяльності та випереджувальної 

професійної рефлексії 

майбутніх педагогів та 

управлінців 

доц. Сас Н.М. 0118U004310 12.2022 



36.  Мова як багаторівнева система і 

лінгводидактичні засади 

вивчення української й 

іноземних мов у початковій 

школі 

доц. Степаненко Н.С. 0118U004311 12.2022 

37.  Теорія і методика формування 

художньо-педагогічної культури 

майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва в 

умовах полікультурного 

суспільства 

доц. Саєнко Т.В. 0118U004312 12.2022 

38.  Авторський танцтеатр у 

соціокультурному просторі 

сучасності 

доц. Благова Т. О. 0118U004313 12.2022 

39.  Актуальні технології 

спеціальної освіти і соціальної 

роботи в соціумі ї 

проф. Пахомова Н.Г. 0118U004314 12.2022 

40.  Літературна Полтавщина від 

давнини до сучасності у 

національному та 

інтертекстуальному контекстах 

доц. Ленська С. В. 0118U004315 12.2022 

41.  Дослідження мовних одиниць в 

антропоцентричній парадигмі 

доц. Корнєва Л.М. 0119U002282 12.2023 

42.  Психологія розвитку 

особистості в освітньому 

просторі 

доц. Кононова М.М. 0119U002283 12.2023 

 

 

 
 


