
  

№ Назва теми Реєстраційний 

номер 

Терміни 

виконання 

Керівник 

1. Теоретико-методичні 

засади формування 

готовності до 

професійної діяльності 

майбутніх фахівців 

дошкільної освіти. 

0117U004679 

https://u.to/I3nM

Gw 

 

04.17-04.22 

 

Кафедра дошкільної 

педагогіки і психології 

2. Розвиток соціально-

педагогічного 

потенціалу особистості 

майбутніх працівників 

соціальної сфери в 

умовах інноваційних 

змін в освіті. 

0117U004677 

https://u.to/t3jM

Gw 

 

04.17-04.22 доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

психології та соціальної 

роботи Міщик Л. І. 

3. Формування 

професійної 

компетентності 

практичного психолога 

та психологічної 

готовності педагога до 

фахової діяльності.  

0117U004678 

https://u.to/PGP

MGw 

 

04.17-04.22 кандидат психологічних 

наук, доцент Ільїна Н. М. 

4. Розвиток педагогічної 

майстерності педагога 

професійного навчання 

в умовах освітніх 

трансформацій.  

0119U000357 

https://u.to/imP

MGw 

 

02.19-02.24 доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

професійної освіти та 

технологій 

сільськогосподарського 

виробництва 

Ковальчук В. І. 

5. Удосконалення змісту, 

форм і методів фізико-

математичної освіти у 

закладах загальної 

середньої і вищої 

освіти; розробка і 

застосування 

теоретико-

математичних і 

експериментальних 

методів досліджень 

фізики. 

0119U002437 

https://u.to/aGP

MGw 

 

05.19-05.24 доктор фізико-

математичних наук, 

професор Качурик І. І. 

6. Літературна й 

кінематографічна 

творчість Олександра 

Довженка: проблеми 

рецепції та 

інтерпретації. 

0119U002870 

https://u.to/7njM

Gw 

 

06.19-06.24 доктор філологічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

української мови, 

літератури та методики 

навчання Новиков А. О. 

7. Підготовка вчителя 

словесності з позицій 

0119U002871 

https://u.to/03jM

Gw 

06.19-06.24 доктор філологічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

https://u.to/I3nMGw
https://u.to/I3nMGw
https://u.to/t3jMGw
https://u.to/t3jMGw
https://u.to/PGPMGw
https://u.to/PGPMGw
https://u.to/imPMGw
https://u.to/imPMGw
https://u.to/aGPMGw
https://u.to/aGPMGw
https://u.to/7njMGw
https://u.to/7njMGw
https://u.to/03jMGw
https://u.to/03jMGw


компетентнісного 

підходу. 

 

 

 

української мови, 

літератури та методики 

навчання Новиков А. О. 

8. Оптимізація освітнього 

процесу в закладі 

дошкільної освіти. 

0120U100787 

 

https://u.to/omH

MGw 

 

01.20-01.23 кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії і 

методики дошкільної 

освіти Корякіна І. В. 

9. Професійна підготовка 

майбутніх учителів 

біології в умовах нової 

української школи. 

0120U103884 

 

https://u.to/v2H

MGw 

 

09.20-09.25 доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

біології та основ 

сільського господарства 

Горшкова Л. М. 

10. Підготовка майбутніх 

учителів початкових 

класів до формування у 

молодших школярів 

ключових і предметних 

компетентностей.  

0120U103904 

https://u.to/GmL

MGw 

 

 

09.20-09.25 кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії і 

методики початкової 

освіти Собко В. О. 

11. Сучасні підходи до 

навчання іноземних 

мов та професійної 

підготовки вчителя 

англійської мови і 

літератури.  

0120U103903 

https://u.to/_2H

MGw 

 

09.20-09.25 кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач 

кафедри іноземних мов 

та методики викладання 

Мілютіна О. К. 

12. Забезпечення якості 

неперервної 

професійної освіти 

вчителів біології в 

педагогічному 

університеті. 

0121U100500 

 

https://u.to/SmL

MGw 

 

01.21-01.26 доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри теорії 

і методики викладання 

природничих дисциплін 

Рудишин С. Д. 

13. Соціально-економічна 

історія України 

(середина ХVІІ- кінець 

ХХ століття). 

0121U111042 

https://u.to/dWL

MGw 

 

 

05.21-05.26 кандидат історичних 

наук, старший викладач 

кафедри історії, 

правознавства та 

методики навчання 

Крижанівський В. М. 

14. Міжнародні відносини 

та інтеграційні процеси 

у світі в ХХ столітті. 

0121U111045 

 

https://u.to/jWL

MGw 

 

05.21-05.26 кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри правознавства 

та методики навчання 

Гриценко А. П. 

15. Теоретико-методичні 

основи формування 

професійної 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкової освіти. 

0121U111232 

 

https://u.to/pmL

MGw 

 

05.21-05.26 доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

педагогіки і психології 

початкової освіти 

Бірюк Л. Я. 

https://u.to/omHMGw
https://u.to/omHMGw
https://u.to/v2HMGw
https://u.to/v2HMGw
https://u.to/GmLMGw
https://u.to/GmLMGw
https://u.to/_2HMGw
https://u.to/_2HMGw
https://u.to/SmLMGw
https://u.to/SmLMGw
https://u.to/dWLMGw
https://u.to/dWLMGw
https://u.to/jWLMGw
https://u.to/jWLMGw
https://u.to/pmLMGw
https://u.to/pmLMGw


16. Підготовка фахівців у 

закладах вищої освіти в 

умовах євроінтеграції. 

0122U002010 

 

https://u.to/uWE

WHA 

 

02.22-02.27 Доктор педагогічних 

наук, професор, член-

кореспондент НАПН 

України Курок В. П. 

 

https://u.to/uWEWHA
https://u.to/uWEWHA

