
Угоди та меморандуми кафедр ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

про наукове та науково-методичне співробітництво 

№ 
Дата 

укладання 
Назва кафедри 

Кафедри іншого 

ЗВО / громадські організації 
Термін дії 

1. 22.03.2012 р. Кафедра здоров’я людини та 

корекційної освіти 

Благодійний фонд «Інститут 

раннього втручання» 

Безстроково 

2. 10.05.2012 р. Кафедра здоров’я людини та 

корекційної освіти 

Лабораторія фармакології 

державної установи «Інститут 

проблем ендокринної 

патології 

ім. В. Я. Данилевського» 

НАМН України 

Безстроково 

3. 14.09.2012 р. Історичний факультет Школа мистецтв Харківської 

міської ради 

Діятиме протягом 

10 років 

4. 28.12.2012 р. Кафедра загальної педагогіки і 

педагогіки вищої школи 

Кафедра менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності та туризму 

Харківського державного 

університету харчування і 

торгівлі 

Безстроково 

5. 03.09.2013 р. Кафедра здоров’я людини та 

корекційної освіти 

Комунальна установа 

«Харківська обласна 

психолого-медико-педагогічна 

консультація» Харківської 

обласної ради 

Безстроково 

6. 05.09.2013 р. Кафедра інформатики Кафедра інформаційних 

систем та технологій ХНУ 

імені В Н. Каразіна 

Безстроково 

7. 08.01.2018 р. Кафедра хімії Кафедра хімії та фармації 

природничо-географічного 

факультету Ніжинського 

державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Діятиме протягом 5 

років з правом 

пролонгації на 

наступні 5 років 

8. 15.10.2019 р. Кафедра англійської фонетики 

і граматики 

Міжуніверситетська науково-

дослідна лабораторія сучасних 

технологій навчання 

іноземних мов і культур 

Сумського державного 

педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

Діятиме протягом 5 

років 

9. 26.02.2021 р. Кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки  

Громадська організація 

«Міжнародна фундація 

науковців та освітян» 

Діятиме протягом 

5 років 

10. 06.09.2021 р. Кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки 

Методична рада Харківського 

педагогічного ліцею № 4 

Харківської міської ради 

Харківської області 

Діятиме протягом 

5 років 

11. 02.02.2016 р. Кафедра наукових основ 

управління і психології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

ТОВ з обмеженою 

відповідальністю науково-

виробнича фірма «Ізотерм» 

Діятиме протягом 

1 року (вважається 

пролонгованою на 

такий же термін) 

12. 15.03.2017 р. Іститут післядипломної освіти 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

ТОВ «Рибоконсервний завод 

«Екватор» 

Діятиме протягом 

1 року (вважається 

пролонгованою на 

такий же термін) 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/0_Fond.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/0_Fond.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/1_Lab_farm.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/1_Lab_farm.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/1_Lab_farm.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/1_Lab_farm.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/1_Lab_farm.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/1_Lab_farm.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/2_School_misc.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/2_School_misc.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/3_KhDPUKhT.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/3_KhDPUKhT.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/3_KhDPUKhT.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/3_KhDPUKhT.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/3_KhDPUKhT.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/3_KhDPUKhT.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/4_KhOPMPK.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/4_KhOPMPK.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/4_KhOPMPK.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/4_KhOPMPK.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/4_KhOPMPK.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/5_KhNU.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/5_KhNU.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/5_KhNU.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/6_Nigihin.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/6_Nigihin.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/6_Nigihin.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/6_Nigihin.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/6_Nigihin.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/7_Sumsk_dergh.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/7_Sumsk_dergh.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/7_Sumsk_dergh.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/7_Sumsk_dergh.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/7_Sumsk_dergh.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/7_Sumsk_dergh.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/7_Sumsk_dergh.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/8_GO_MPFNO.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/8_GO_MPFNO.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/8_GO_MPFNO.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/10_Metod_rada.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/10_Metod_rada.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/10_Metod_rada.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/10_Metod_rada.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/11_Izoterm.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/11_Izoterm.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/11_Izoterm.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/12_Ecvator.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/12_Ecvator.pdf


13. 21.01.2021 р. Кафедра наукових основ 

управління і психології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

ТОВ «Медичний центр 

«Полімед» 

Діятиме протягом 

1 року (вважається 

пролонгованою на 

такий же термін) 

14. 12.02.2021 р. Іститут післядипломної освіти 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Управління освіти 

адміністрації Київського 

району Харківської міської 

ради 

Діятиме протягом 

5 років 

15. 12.02.2021 р. Іститут післядипломної освіти 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Управління освіти 

адміністрації 

Холодногірського району 

Харківської міської ради 

Діятиме протягом 

5 років 

16. 12.02.2021 р. Іститут післядипломної освіти 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Управління освіти 

адміністрації 

Шевченківського району 

Харківської міської ради 

Діятиме протягом 

5 років 

17. 12.02.2021 р. Іститут післядипломної освіти 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Управління освіти 

адміністрації Індустріального 

району Харківської міської 

ради 

Діятиме протягом 

5 років 

18. 12.02.2021 р. Іститут післядипломної освіти 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Управління освіти 

адміністрації Основ’янського 

району Харківської міської 

ради 

Діятиме протягом 

5 років 

19. 12.02.2021 р. Іститут післядипломної освіти 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Управління освіти 

адміністрації Немишлянського 

району Харківської міської 

ради 

Діятиме протягом 

5 років 

20. 12.02.2021 р. Іститут післядипломної освіти 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Управління освіти 

адміністрації Московського 

району Харківської міської 

ради 

Діятиме протягом 

5 років 

21. 12.02.2021 р. Іститут післядипломної освіти 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Управління освіти 

адміністрації Слобідського 

району Харківської міської 

ради 

Діятиме протягом 

5 років 

22. 12.02.2021 р. Іститут післядипломної освіти 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Управління освіти 

адміністрації Новобаварского 

району Харківської міської 

ради 

Діятиме протягом 

5 років 

23. 29.11.2021 р. Кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки 

Кафедра анатомії людини 

Харківського національного 

медичного університету 

Діятиме протягом 

5 років (вважається 

пролонгованою на 

такий же термін) 

24. 30.08.2018 р. Кафедра англійської фонетики 

і граматики 

Харківська спеціалізована 

школа I-III ст. № 162 

Харківської міської ради 

Харківської області 

Діятиме протягом 

5 років (вважається 

пролонгованою на 

такий же термін) 

25. 15.09.2021 р. Кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки 

Харківський науковий ліцей-

інтернат «Обдарованість» 

Діятиме впродовж 

5 років (вважається 

пролонгованою на 

наступний 

п’ятирічний 

термін) 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/13_Polimed.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/13_Polimed.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/14_Kyiv.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/14_Kyiv.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/14_Kyiv.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/14_Kyiv.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/15_Kholodnogorsk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/15_Kholodnogorsk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/15_Kholodnogorsk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/15_Kholodnogorsk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/16_Shevchenk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/16_Shevchenk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/16_Shevchenk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/16_Shevchenk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/17_Industrial.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/17_Industrial.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/17_Industrial.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/17_Industrial.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/18_Osnov.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/18_Osnov.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/18_Osnov.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/18_Osnov.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/19_Nemishl.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/19_Nemishl.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/19_Nemishl.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/19_Nemishl.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/20_Moscow.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/20_Moscow.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/20_Moscow.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/20_Moscow.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/21_Slobidsk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/21_Slobidsk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/21_Slobidsk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/21_Slobidsk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/22_Novobavarsk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/22_Novobavarsk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/22_Novobavarsk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/22_Novobavarsk.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/23_KhNMU.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/23_KhNMU.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/23_KhNMU.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/24_School_162.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/24_School_162.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/24_School_162.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/24_School_162.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/25_Obdarovanist.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/25_Obdarovanist.pdf


26. 21.12.2021 р. Кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки 

Харківська обласна 

громадська організація 

«Науковий центр дидактики 

менеджмент-освіти» 

Діятиме протягом 

5 років 

27. 03.02.2022 р. Кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки 

Державний навчальний заклад 

«Регіональний центр 

професійної освіти 

інноваційних технологій 

будівництва та 

промисловості» 

Діятиме протягом 

5 років 

 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/26_Nauk_center_did.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/26_Nauk_center_did.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/26_Nauk_center_did.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/26_Nauk_center_did.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/27_Region_center.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/27_Region_center.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/27_Region_center.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/27_Region_center.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/27_Region_center.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/Kaf/27_Region_center.pdf

