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Наука – необхідна складова функціонування ЗВО, адже її результати 

позначаються на позиціях університету в міжнародних і всеукраїнських 

рейтингах, визначають місце   закладу у вітчизняному та світовому освітньому 

й науковому просторах, впливають на додаткове фінансування. 

Наукову роботу університету забезпечують 20 науково-дослідних 

лабораторій (у 2019 р. – 17), 9 науково-методичних лабораторій, 2 навчально- 

наукові лабораторії, 11 міжвідомчих центрів та відділів (центр інноваційної 

діяльності та трансферу технологій, центр міжнародного співробітництва та 

міжнародної освіти тощо), наукова бібліотека, 5 наукових музеїв, ботанічний 

сад. 

Співробітники науково-дослідного інституту з вивчення спадщини 

Григорія Сковороди працюють над колективною монографією «Г.С. Сковорода 

в духовному просторі Слобожанщини», започатковано конкурс студентських 

філософських есе «Мій Г. Сковорода». У межах діяльності лабораторій 

проводиться системна наукова, науково-методична та пошукова робота. 

Провідною метою їх діяльності є розробка нових освітніх програм, 

інноваційних методик навчання здобувачів освіти, упровадження в освітній 

процес авторських методик, сучасних інтерактивних технологій та результатів  

апробації наукових досліджень. Одним із напрямів роботи лабораторій є 

розробка стратегії розвитку щодо реалізації завдань загальноуніверситетської 

програми «Здоров’я студента». Міжнародні культурні центри університету 

проводять різнопланову роботу щодо вивчення історії, культури, традицій, 

освітнього та наукового досвіду країн світу; організовують семінари, круглі 

столи, відкриті лекції із запрошенням провідних іноземних фахівців; сприяють 

участі здобувачів освіти в стипендіальних програмах навчання у вищих освітніх 

закладах. 

 Науково-дослідний інститут з вивчення спадщини Григорія Сковороди: 

– лабораторія з дослідження філософської спадщини Г.С. Сковороди; 

– лабораторія з дослідження літературної спадщини Г.С. Сковороди; 

– лабораторія з дослідження педагогічної спадщини Г.С. Сковороди. 



 Науково-дослідний інститут експериментальної дидактики: 

– науково-дослідна лабораторія «Дидактика сучасної освіти»; 

– науково-дослідна лабораторія «Promotion здоров’я. Психодидактика». 

 Науково-дослідні лабораторії (на громадських засадах): 

– науково-дослідна хімічна лабораторія; 

– науково-дослідна лабораторія лінгвістичних експертиз; 

– науково-дослідна лабораторія моніторингу та охорони довкілля; 

– науково-дослідна лабораторія науково-педагогічних досліджень, 

прикладної педагогічної діагностики та корекції освітнього процесу; 

– науково-дослідна валеологічна лабораторія; 

– науково-дослідна лабораторія кінезіології; 

– науково-дослідна лабораторія з фізики твердого тіла; 

– науково-дослідна лабораторія STREAM-технологій дошкільної освіти; 

– науково-дослідна лабораторія кіберфізичних систем. 

 Науково-методичні лабораторії (на громадських засадах): 

– науково-методична лабораторія інноваційної математичної освіти; 

– науково-методична лабораторія сучасних методик навчання фізики; 

– науково-методична лабораторія STREAM-освіти; 

– науково-методична лабораторія інноваційних технологій початкової 

освіти; 

– науково-методична лабораторія з охорони, розвитку та вдосконалення 

голосу представників голосомовних професій; 

– науково-методична лабораторія інтердисциплінарності в освіті; 

– науково-методична лабораторія інновацій в освіті; 

– науково-методична лабораторія громадянської та міжкультурної освіти. 

У 2021 році в університеті створено Науково-дослідний інститут 

експериментальної дидактики, у складі якого діють дві науково-дослідні 

лабораторії «Дидактика сучасної освіти» та «Promotion здоров’я. 

Психодидактика». 

https://sites.google.com/hnpu.edu.ua/pochatkove/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://sites.google.com/hnpu.edu.ua/pochatkove/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukovo-metodychna-laboratoriya-z-ohorony-rozvytku-ta-vdoskonalennya-golosu-predstavnykiv
http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukovo-metodychna-laboratoriya-z-ohorony-rozvytku-ta-vdoskonalennya-golosu-predstavnykiv
http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukovo-metodychna-laboratoriya-gromadyanskoyi-ta-mizhkulturnoyi-osvity


На 1 вересня   2020/2021 н. р. в університеті працював 561 викладач, 

із них 541 – штатний викладач. Серед них – 107 докторів наук, професорів, 

309 кандидатів наук. У 2019 році працювало 593 викладачі, із них штатних – 568, 

121 доктор наук, професор, 299 кандидатів наук. 

В університеті 291молодий учений (у 2019 році   –   269), серед   них 

10 докторів наук (у 2019 р. – 5), 38 кандидатів наук  (у 2019 р. – 19). 

На 19 кафедрах із 52 кафедр університету 100 % викладачів мають 

науковий ступінь доктора та кандидата наук: 

1. Здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. 

2. Кафедри зоології. 

3. Всесвітньої історії. 

4. Історії України. 

5. Філософії. 

6. Українознавства і лінгводидактики. 

7. Української і зарубіжної літератури та журналістики імені професора 

Леоніда Ушкалова. 

8. Української мови. 

9. Зарубіжної літератури та слов’янських мов. 

10. Теорії і практики англійської мови. 

11. Початкової і професійної освіти. 

12. Соціальної роботи і соціальної педагогіки. 

13. ТМФВ. 

14. Освітології та інноваційної педагогіки. 

15. Математики. 

16. Державно-правових дисциплін, міжнародного права і права 

Європейського Союзу. 

17. Економічної теорії, фінансів і обліку. 

18. Кримінально-правових дисциплін. 

19. Інформаційних технологій. 



На жаль, є кафедри, на яких відсоток викладачів, які мають науковий 

ступінь доктора або кандидата наук, складає 50 % та менше: 

1. Дизайну (8 осіб – 4 особи не захищені) – 50 % 

2. Хореографії (14 осіб – 9 осіб не захищені) – 35,8 % 

3. Образотворчого мистецтва (11 осіб – 7 осіб не захищені) – 36,4 % 

4. Східних мов (17 осіб – 12 осіб не захищені) – 29,5 % 

5. Олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму (9 

осіб – 5 осіб не захищені) – 44,5 % 

6. Циклічних видів спорту (15 осіб – 12 осіб не захищені) – 20 % 

7. Інформатики (7 осіб – 4 особи не захищені) – 42,9 % 

 

 

 
Підготовка кадрів вищої кваліфікації 

Основною формою підготовки науково-педагогічних працівників, яка 

дозволяє проводити оновлення кадрів, є аспірантура й докторантура. Підготовка 

докторів філософії в університеті здійснюється за 10 ліцензованими 

спеціальностями: 

011 – Освітні, педагогічні науки 

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

017 – Фізична культура і спорт 

032 – Історія і археологія 

033 – Філософія 

035 – Філологія 

52 – Політологія 

53 – Психологія 

081 – Право 

091 – Біологія 

Загальний контингент здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

складає 317 осіб: 



денна форма: 165 осіб (114 бюджет, 51 контракт), із них 39 аспірантів – 

іноземних громадян, 

вечірня форма: 79 осіб (76 бюджет, 3 контракт), 

заочна форма: 75 осіб (3 бюджет, 72 контракт) 

та 15 докторантів. 

У 2020 р. працювало 14 разових рад, діяло 3 спеціалізовані вчені ради: 

Д 64.053.04 (педагогічні науки) 

К 64.053.05 (філологічні науки – мова) 

К 64.053.08 (психологічні науки) 

Перший захист в університеті за новими правилами відбувся 3 червня 

2020 року в здобувачки вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з КНР 

Чжан Ювень. 

Упродовж цього року 10 викладачів університету захистили докторські 

дисертації (Житеньова Н.В., Твердохліб Т.С., Черкашин С.В., Прокопенко І.А., 

Мкртічян О.А., Осіпова Т.Ф., Піддубна Н.В., Влащенко А. С., Корнільєва Л.М.),  

із них 2 достроково (Мкртічян О.А. зі спеціальності «011– Освітні, педагогічні 

науки», Прокопенко І.А. зі спеціальності «015 – Професійна освіта»). 

Маємо 34 захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в 

разових учених радах нашими аспірантами (16 – достроково): 

зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» – 17 осіб 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта» – 1 особа 

зі спеціальності «017 – Фізична культура і спорт» – 2 особи 

зі спеціальності «035 – Філологія» – 4 особи 

зі спеціальності «052 – Політологія» – 3 особи 

зі спеціальності «053 – Психологія» – 4 особи 

зі спеціальності «091 – Біологія» – 3 особи. 

Відповідно до нормативної бази МОН в університеті в цьому 

навчальному році введено в дію практику подвійного керівництва (на кафедрі 

початкової і професійної освіти – проф. Ушмарова В.В. та проф. Резван О.О.). 

http://hnpu.edu.ua/uk/specializovana-vchena-rada-d-6405304
http://hnpu.edu.ua/uk/specializovana-vchena-rada-k-6405305-filologichni-nauky-mova
http://hnpu.edu.ua/uk/specializovana-vchena-rada-k-6405308-psyhologichni-nauky


Акредитація освітньо-наукових програм 

Одними з основних заходів у системі забезпечення якості освіти є 

проходження процедур акредитації. У 2020 р. було сформовано та подано до 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти повідомлення про 

наміри   університету   щодо   акредитації   7   освітньо-наукових   програм   у 

2020/2021 н. р. За рішенням гарантів, деканів та колективів факультетів 

перенесено на 2021/2022 н. р. проходження акредитації ОНП «Право» та 

«Філологія». 3 ОНП успішно пройшли акредитацію, а саме: «Політологія», 

«Психологія» та «Біологія»; 2 ОНП «Освітні, педагогічні науки», «Професійна 

освіта» пройшли онлайн експертизу, отримали попередні позитивні результати 

від ГЕР. Наразі чекаємо  остаточне рішення ГЕР та НАЗЯВО. 

Усіма експертними комісіями було відзначено злагоджену роботу та 

високий професіоналізм структурних підрозділів університету; якісну 

нормативно-правову базу університету; академічну та професійну кваліфікацію 

викладачів, залучених до реалізації освітньо-наукових програм; дотримання 

академічної доброчесності в професійній діяльності наукових керівників та 

аспірантів; умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими 

освітніми потребами. Задля успішного проходження акредитації колективом 

університету попередньо було докладено чимало зусиль: 

– переглянуто та оновлено нормативно-правову базу університету; 

– оновлено сайт університету та вебсторінки структурних підрозділів; 

– посилено системну роботу з академічної доброчесності в університеті, 

зокрема отримання патентів та авторських свідоцтв НПП та здобувачами 

вищої освіти; 

– проведено анкетування здобувачів вищої освіти третього рівня, НПП, 

стейкхолдерів ОНП щодо організації освітього процесу здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

– активізовано роботу щодо академічної мобільності, міжнародного 

стажування НПП та аспірантів, докторантів; 



– запроваджено індивідуальні консультації іноземних науковців з 

аспірантами за темами наукових досліджень. 

Упродовж лютого – квітня щотижня проводилися наради, семінари, 

тренінги для гарантів ОНП, зав. кафедр, стейкхолдерів, аспірантів університету 

представниками структурних підрозділів університету, представниками 

Національного агенства із забезпечення якості освіти: докт. економ. наук, проф. 

Длугопольським Олександром Володимировичем; докт. економ. наук, проф. 

Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська 

політехніка» Олексівим Ігорем Богдановичем. 

 
Наукові школи університету 

 
 

За роки існування університету в ньому склалися й результативно 

працюють наукові школи за різними напрямами: педагогічна, правова, 

психологічна, політологічна, економічна, історична, мистецька, хімічна, 

біологічна, фізико-математична, філологічна, філософська, наукова школа з 

фізичного виховання і спорту. 

Відповідно до наказу в університеті створено комісію, розроблено 

положення щодо оновлення реєстру наукових шкіл. 

 
Держбюджетні теми/проєкти 

 
 

У 2020 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 

МОН України розроблялися 2 науково-дослідні теми: 

1) «Теоретико-методичні основи застосування технологій інтегральної 

спрямованості для самовдосконалення, гармонійного фізичного, 

інтелектуального і духовного розвитку та формування здорового способу життя 

людей різних вікових та соціальних груп, в тому числі – спортсменів та людей 

з особливими    потребами»    (керівник    –    докт.     фіз.вих.     і     спорту, 

проф. Козіна Ж.Л.). Загальна сума фінансування на 2020 рік – 210,000 тис. грн. 



2) «Теоретико-методичні основи розробки технологій для відновлення 

опорно-рухового апарату і функціонального стану та профілактики 

травматизму представників різних вікових груп у фізичній культурі і спорті» 

(керівник – канд. пед. наук, доц. ІльницькаГ.С.). Загальна сума фінансування на 

2020 рік – 357,489 тис. грн. 

У 2020 році в межах грантової роботи було реалізовано такі проєкти: 

спільний грантовий проєкт ХНПУ імені Г.С. Сковороди та Генерального 

Консульства Республіки Польща в Харкові (керівник – проф. Бережна С.В.); 

грант від House of Europe за підтримки Німецького культурного центру «Ґете- 

Інститут» при Посольстві Федеративної Республіки Німеччина в Україні 

(керівник − доц. Боярська-Хоменко А.В.); грант Фонду Александра фон 

Гумбольдта (Німеччина) (керівник − доц. Леонтьєв Д.В.); стипендійний грант 

Канадського інституту українознавства (Канада) на 2020 – 2022 рр. (керівник – 

проф. Рябченко О.Л.). Також розроблявся науковий проєкт за госпдоговором 

від Благодійного фонду Карітас (керівник – проф. Васильєва М.П.). 

Із березня 2021 р. було проведено інформаційний вебінар «Грантові 

можливості для науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди» для РМУ, викладачів кафедр, СНТ; треніг 

«Лайфхаки успішної проєктної заявки» від професіоналів у сфері грантингу та 

проєктингу Длугопольського О.В. – докт. екон. наук, проф., члена НАЗЯВО та 

Олексіва І.Б. – докт. екон. наук, проф., члена НАЗЯВО, які розповіли про 

можливі проєкти та гранти для нашого університету, проаналізували специфіку 

оформлення заявки та подання необхідної документації для успішного 

проходження конкурсу проєктів за українськими та міжнародними 

програмами.У квітні 2021 року було створено Google-форму для заповнення 

заявки на участь у проєктах ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Створено сторінку 

«Гранти та проєкти» на сайті ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

На сьогодні маємо такі індивідуальні та загальноуніверситетські гранти: 

1) Грант від   УКФ   на   реалізацію   культурно-мистецького   проєкту 

«Інклюзивний ART – HUB» (загальний бюджет проєкту – 561 683 грн.), за яким 



передбачено створення креативного художньо-мистецького хабу для осіб 

з особливими освітніми потребами. Команда проєкту: Боярська-Хоменко А., 

Башкір О., Собченко Т., Казачінер О., Смолянюк Н., Жуков В., Кліменко Ю.). 

2) Грант на дослідження Канадського інституту українознавства від 

Фонду докторів Ivan Iwanciw and Myroslawa Mysko-Iwanciw (Канада). 

Керівник – проф. Рябченко О.Л.). 

 
Авторські свідоцтва/патенти 

 
 

Науковці університету у 2020 році були авторами 18 розробок, які 

впроваджено за межами університету, 4 патентів, 14 свідоцтв про реєстрацію 

авторського права. У першій половині 2021 року вже маємо 59 розробок, 

отримано 5 патентів та 54 свідоцтва про реєстрацію авторського права. Усі 

патенти та авторські свідоцтва є власністю науково-педагогічних працівників 

університету. 

У 2020/2021 н. р. на кафедрах університету за пропозиціями 

представників наукових шкіл університету виконувалося 49 ініціативних 

кафедральних НДР, затверджених в УкрІНТЕІ. Назви тем та держреєстраційні 

номери розміщено на сайті університету. 

 
Публікаційна активність НПП 

 
 

Протягом 2020 календарного року представниками професорсько- 

викладацького складу, докторантами та аспірантами університету підготовлено 

й видано 2476 публікацій загальним обсягом 2275,8 друкованих аркушів. Із 

них: 44 монографії, 162 – підручники (4) і навчальні посібники (158), 1194 

наукових статей (із них 256 – за кордоном, 938 – в Україні), інші видання – 

1076 (довідники, словники – 15, курси лекцій – 5, хрестоматії – 8 та ін.). 



 
 

Загальна кількість та обсяг публікацій викладачів кафедр 

станом на 01.12.2020 р. 

  

Назва кафедри 

 

Прізвище завідувача кафедри 

 

Кількість 

Обсяг 
 

(д. а.) 

 
1. 

Кафедра педагогіки Золотухіна 
 

Світлана Трохимівна 

 

241 
 

217,8 

 
2. 

Кафедра початкової і 

професійної освіти 

Ушмарова 
 

Вікторія Володимирівна 

 

188 
 

186,98 

 
3. 

 

Кафедра ботаніки 
Леонтьєв 
 

Дмитро Вікторович 

 

22 
 

162,11 

 
4. 

 

Кафедра української мови 
Щербакова 
 

Наталія Володимирівна 

 

56 
 

135,49 

 

 

5. 

Кафедра теорії і методики 

викладання філологічних 

дисциплін у дошкільній, 

початковій і спеціальній 

школі 

 
Ткаченко 

Лідія Петрівна 

 

 
21 

 

 
110,74 

 

 
6. 

Кафедра цивільно-правових 

дисциплін і трудового права 

імені професора 

О.І. Процевського 

Москаленко 
 

Олена В’ячеславівна 

 

125 

 

95,3 

 
7. 

Кафедра здоров’я людини, 

реабілітології і спеціальної 

психології 

Галій 
 

Алла Іванівна 

 
82 

 
77,85 

 
8. 

 

Кафедра англійської мови 
Щебликіна 
 

Таміла Анатоліївна 

 

38 
 

59,61 

 
9. 

 

Кафедра психології 
Хомуленко 
 

Тамара Борисівна 

 

105 
 

58,94 

 
10. 

Кафедра наукових основ 

управління 

Гречаник 
 

Олена Євгенівна 

 

73 
 

58,84 



 
11. 

 

Кафедра англійської філології 
Каминін 
 

Ігор Миколайович 

 

34 
 

57,165 

 
12. 

 

Кафедра хімії 
Сидоренко 
 

Ольга Володимирівна 

 

24 
 

56,378 

 
13. 

Кафедра зарубіжної 

літератури та слов’янських 

мов 

Криворучко 
 

Світлана Костянтинівна 

 
142 

 
55,78 

 
14. 

Кафедра теорії і технологій 

дошкільної освіти та 

мистецьких дисциплін 

Тарарак 
 

Наталія Григорівна 

 
75 

 
49,92 

 
15. 

Кафедра музично- 

інструментальної підготовки 

вчителя 

Калашник 

Марія Павлівна 

 
36 

 
47,31 

 
16. 

 

Кафедра зоології 
Чаплигіна 
 

Анжела Борисівна 

 

85 
 

44,1 

 
17. 

 

Кафедра математики 
Жерновнікова 
 

Оксана Анатоліївна 

 

51 
 

43,22 

 
18. 

Кафедра олімпійського і 

професійного спорту, 

спортивних ігор та туризму 

Козіна 
 

Жаннета Леонідівна 

 
46 

 
41,2 

 
19. 

 

Кафедра інформатики 
Олефіренко 
 

Надія Василівна 

 

72 
 

39,70 

 
20. 

 

Кафедра філософії 
Култаєва 
 

Марія Дмитрівна 

 

52 
 

38,75 

 
21. 

Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Паньок 
 

Тетяна Володимирівна 

 

28 
 

38,19 

 
22. 

Кафедра теорії і методики 

фізичного виховання 

Іващенко 
 

Ольга Василівна 

 

37 
 

37,0 

 
 

23. 

 

Кафедра філософсько- 

психологічної антропології 

Дорожко 

Ірина Іванівна 

 
45 

 
36,8 

24. 
Кафедра історії України Гончарова 53 33,86 



  Ольга Сергіївна   

 
25. 

Кафедра політології, 

соціології і культурології 

Безрук 
 

Олександр Олександрович 

 

63 
 

28,51 

 
26. 

Кафедра одноборств, 

фехтування і силових видів 

спорту 

Кривенцова 
 

Ірина Володимирівна 

 
30 

 
27,2 

 
27. 

Кафедра спеціальної 

педагогіки 

Перетяга 
 

Людмила Євгенівна 

 

22 
 

26,725 

 
28. 

 

Кафедра романської філології 
Лембік 
 

Сніжана Олександрівна 

 

17 
 

26,251 

 

 
29. 

Кафедра української 

літератури та журналістики 

імені професора Леоніда 

Ушкалова 

Мельников 
 

Ростислав Володимирович 

 

59 

 

23,37 

 
30. 

Кафедра українознавства і 

лінгводидактики 

Маленко 
 

Олена Олегівна 

 

57 
 

23,2 

 
31. 

Кафедра практики 

англійського усного і 

писемного мовлення 

Коваленко 
 

Оксана Анатоліївна 

 
42 

 
22,12 

 
32. 

Кафедра теорії і практики 

англійської мови 

Костікова 
 

Ілона Іванівна 

 

35 
 

21,1 

 
33. 

Кафедра циклічних видів 

спорту 

Ляшенко 
 

Андрій Миколайович 

 

29 
 

20,14 

 
34. 

 

Кафедра економічної теорії 
Зеленько 
 

Олександр Олегович 

 

12 
 

19,95 

 
35. 

Кафедра соціальної роботи і 

соціальної педагогіки 

Васильєва 
 

Марина Петрівна 

 

48 
 

18,1 

 
36. 

Кафедра інформаційних 

технологій 

Доценко 
 

Світлана Олексіївна 

 

12 
 

17,08 

 
37. 

 

Кафедра хореографії 
Бугаєць 
 

Наталія Анатоліївна 

 

25 
 

15,63 



 

 
38. 

Кафедра теорії і методики 

мистецької освіти та 

диригентсько-хорової 

підготовки вчителя 

Фомін 
 

Володимир Вікторович 

 

25 

 

15,0 

 
39. 

 

Кафедра східних мов 
Руда 
 

Наталія Вікторівна 

 

32 
 

13,82 

 
40. 

Кафедра економічної теорії, 

фінансів і обліку 

Соляр 
 

Вікторія Василівна 

 

27 
 

13,32 

 

 
41. 

Кафедра теорії і методики 

викладання природничо- 

математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті 

 
Іонова 
 

Олена Миколаївна 

 

 
34 

 

 
12,96 

 
42. 

Кафедра англійської 

фонетики і граматики 

Перлова 
 

Вікторія Володимирівна 

 

20 
 

12,76 

 
43. 

Кафедра суспільно-правових 

дисциплін і менеджменту 

освіти 

Олійник 
 

Олександр Миколайович 

 
19 

 
12,35 

 
44. 

Кафедра фізики і 

кіберфізичних систем 

Масич 
 

Віталій Васильович 

 

19 
 

12,04 

 
45. 

 

Кафедра німецької філології 
Скачкова 
 

Валентина Володимирівна 

 

14 
 

12,0 

 

 
46. 

Кафедра анатомії і фізіології 

людини імені доктора 

медичних наук проф. 

Я.Р. Синельнікова 

Іонов 
 

Ігор Анатолійович 

 

42 

 

11,58 

 
47. 

 

Кафедра всесвітньої історії 
Рябченко 
 

Ольга Леонідівна 

 

31 
 

11,05 

 

 
48. 

Кафедра державно-правових 

дисциплін, міжнародного 

права і права Європейського 

Союзу 

Поляков 
 

Андрій Олександрович 

 

24 

 

11,0 

 
49. 

 

Кафедра дизайну 
Григорова 
 

Лариса Сергіївна 

 

15 
 

10,04 

50. 
Кафедра фізичного виховання Цимбалюк 29 8,09 



  Жанна Олексіївна   

 
51. 

Кафедра кримінально- 

правових дисциплін 

Шинкарьов 
 

Юрій Вікторович 

 

10 
 

7,8 

 
52. 

Кафедра географії і методики 

викладання географії 

Піткевич 
 

Валерій Валерійович 

 

6 
 

4,96 

 
53. 

Кафедра вокальної культури і 

сценічної майстерності 

вчителя 

Кузьмічова 
 

Валентина Анатоліївна 

 
11 

 
4,3 

 
54. 

Кафедра гімнастики, 

музично-ритмічного 

виховання і фітнесу 

Голенкова 
 

Юлія Валеріївна 

 
5 

 
1,86 

 

 

 

Обсяг публікацій на 1 викладача 

станом на 01.12.2020 р. 

    Загальний Обсяг 

Назва кафедри Завідувач кафедри 
Кількість 

викладачів 

обсяг 
публікацій на 1 викладача 

   (д. а.) (д. а.) 

 
1. 

 

Кафедра ботаніки 
Леонтьєв 
 

Дмитро Вікторович 

8 128,11 16,01 

 
 

2. 

 
Кафедра української мови 

Щербакова 
 

Наталія 

Володимирівна 

9 135,49 15,05 

 

 

3. 

Кафедра теорії і методики 

викладання філологічних 

дисциплін у дошкільній, 

початковій і спеціальній 

школі 

 
Ткаченко 

Лідія Петрівна 

8 110,74 13,84 

 
 

4. 

 

Кафедра початкової і 

професійної освіти 

Ушмарова 
 

Вікторія 

Володимирівна 

14 186,98 13,36 

 
 

5. 

 
Кафедра хімії 

Сидоренко 
 

Ольга 

Володимирівна 

6 56,378 9,4 



 
6. 

Кафедра здоров’я людини, 

реабілітології і спеціальної 

психології 

Галій 
 

Алла Іванівна 

9 77,85 8,65 

 
7. 

Кафедра наукових основ 

управління 

Гречаник 
 

Олена Євгенівна 

7 58,84 8,41 

 
8. 

 

Кафедра педагогіки 
Золотухіна 
 

Світлана Трохимівна 

26 217,8 8,38 

 
9. 

 

Кафедра зоології 
Чаплигіна 
 

Анжела Борисівна 

7 44,1 6,3 

 
10. 

Кафедра теорії і методики 

фізичного виховання 

Іващенко 
 

Ольга Василівна 

6 37,0 6,17 

 
11. 

 

Кафедра англійської мови 
Щебликіна 
 

Таміла Анатоліївна 

10 59,61 5,96 

 

 
12. 

Кафедра цивільно- 

правових дисциплін і 

трудового права імені 

професора 

О.І. Процевського 

 
Москаленко 
 

Олена В’ячеславівна 

16 95,3 5,96 

 
13. 

 

Кафедра інформатики 
Олефіренко 
 

Надія Василівна 

7 39,70 5,67 

 
14. 

Кафедра одноборств, 

фехтування і силових видів 

спорту 

Кривенцова 
 

Ірина Володимирівна 

5 27,2 5,44 

 
15. 

 

Кафедра філософії 
Култаєва 
 

Марія Дмитрівна 

8 38,75 4,84 

 
16. 

Кафедра олімпійського і 

професійного спорту, 

спортивних ігор та туризму 

Козіна 
 

Жаннета Леонідівна 

9 41,2 4,58 

 
17. 

Кафедра музично- 

інструментальної 

підготовки вчителя 

Калашник 

Марія Павлівна 

11 47,31 4,3 

 
18. 

 

Кафедра історії України 
Гончарова 
 

Ольга Сергіївна 

8 33,86 4,23 

19. 
Кафедра економічної теорії Зеленько 5 19,95 3,99 



  Олександр Олегович    

 
20. 

 

Кафедра математики 
Жерновнікова 
 

Оксана Анатоліївна 

11 43,22 3,93 

 
 

21. 

 

Кафедра романської 

філології 

Лембік 
 

Сніжана 

Олександрівна 

7 26,251 3,75 

 
 

22. 

Кафедра зарубіжної 

літератури та слов’янських 

мов 

Криворучко 
 

Світлана 

Костянтинівна 

15 55,78 3,72 

 
23. 

 

Кафедра психології 
Хомуленко 
 

Тамара Борисівна 

16 58,94 3,68 

 
24. 

Кафедра теорії і практики 

англійської мови 

Костікова 
 

Ілона Іванівна 

6 21,1 3,52 

 
 

25. 

 

Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Паньок 
 

Тетяна 

Володимирівна 

11 38,19 3,47 

 
26. 

Кафедра філософсько- 

психологічної антропології 

Дорожко 
 

Ірина Іванівна 

11 36,8 3,35 

 
27. 

Кафедра англійської 

філології 

Каминін 
 

Ігор Миколайович 

19 57,165 3,01 

 
28. 

Кафедра спеціальної 

педагогіки 

Перетяга 
 

Людмила Євгенівна 

9 26,725 2,97 

 
29. 

Кафедра циклічних видів 

спорту 

Ляшенко 
 

Андрій Миколайович 

8 20,14 2,52 

 
30. 

Кафедра інформаційних 

технологій 

Доценко 
 

Світлана Олексіївна 

7 17,08 2,44 

 
31. 

Кафедра українознавства і 

лінгводидактики 

Маленко 
 

Олена Олегівна 

10 23,2 2,32 

 
32. 

Кафедра соціальної роботи 

і соціальної педагогіки 

Васильєва 
 

Марина Петрівна 

8 18,1 2,26 



 
 

33. 

 

Кафедра політології, 

соціології і культурології 

Безрук 
 

Олександр 

Олександрович 

13 28,51 2,19 

 
34. 

Кафедра теорії і технологій 

дошкільної освіти та 

мистецьких дисциплін 

Тарарак 
 

Наталія Григорівна 

23 49,92 2,17 

 

 
35. 

Кафедра української 

літератури та журналістики 

імені професора Леоніда 

Ушкалова 

Мельников 
 

Ростислав 

Володимирович 

11 23,37 2,12 

 
36. 

Кафедра фізики і 

кіберфізичних систем 

Масич 
 

Віталій Васильович 

6 12,04 2,0 

 

 
37. 

Кафедра анатомії і 

фізіології людини імені 

докт. медичних наук, проф. 

Я.Р. Синельнікова 

Іонов 
 

Ігор Анатолійович 

6 11,58 1,93 

 
 
38. 

Кафедра теорії і методики 

мистецької освіти та 

диригентсько-хорової 

підготовки вчителя 

Фомін 
 

Володимир 

Вікторович 

8 15,0 1,88 

 
 

39. 

Кафедра суспільно- 

правових дисциплін і 

менеджменту освіти 

Олійник 
 

Олександр 

Миколайович 

7 12,35 1,76 

 

 
40. 

Кафедра теорії і методики 

викладання природничо- 

математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті 

 
Іонова 
 

Олена Миколаївна 

8 12,96 1,62 

 
41. 

Кафедра кримінально- 

правових дисциплін 

Шинкарьов 
 

Юрій Вікторович 

5 7,8 1,56 

 
42. 

Кафедра економічної 

теорії, фінансів і обліку 

Соляр 
 

Вікторія Василівна 

9 13,32 1,48 

 

 
43. 

Кафедра державно- 

правових дисциплін, 

міжнародного права і права 

Європейського Союзу 

Поляков 
 

Андрій 

Олександрович 

8 11,0 1,38 

44. 
Кафедра практики 

англійського усного і 
Коваленко 16 22,12 1,38 



 писемного мовлення Оксана Анатоліївна    

 
45. 

 

Кафедра дизайну 
Григорова 
 

Лариса Сергіївна 

8 10,04 1,26 

 
46. 

Кафедра географії і 

методики викладання 

географії 

Піткевич 
 

Валерій Валерійович 

4 4,96 1,24 

 
47. 

 

Кафедра хореографії 
Бугаєць 
 

Наталія Анатоліївна 

14 15,63 1,12 

 
48. 

 

Кафедра всесвітньої історії 
Рябченко 
 

Ольга Леонідівна 

10 11,05 1,11 

 
 

49. 

 

Кафедра німецької 

філології 

Скачкова 
 

Валентина 

Володимирівна 

11 12,0 1,09 

 
 

50. 

Кафедра вокальної 

культури і сценічної 

майстерності вчителя 

Кузьмічова 
 

Валентина 

Анатоліївна 

4 4,3 1,08 

 
 

51. 

 

Кафедра англійської 

фонетики і граматики 

Перлова 
 

Вікторія 

Володимирівна 

13 12,76 0,98 

 
52. 

 

Кафедра східних мов 
Руда 
 

Наталія Вікторівна 

15 13,82 0,92 

 
53. 

Кафедра фізичного 

виховання 

Цимбалюк 
 

Жанна Олексіївна 

9 8,09 0,9 

 
54. 

Кафедра гімнастики, 

музично-ритмічного 

виховання і фітнесу 

Голенкова 
 

Юлія Валеріївна 

5 1,86 0,37 

 

 

 

 

Кількість та обсяг публікацій завідувачів кафедр 

станом на 01.12.2020 р. 

 Назва кафедри Прізвище завідувача кафедри Кіл-ть Обсяг (д. а.) 



1. 
Кафедра ботаніки Леонтьєв Дмитро Вікторович 22 162,1 

 
2. 

Кафедра фізики і кіберфізичних 

систем 
Масич Віталій Васильович 6 47,54 

 
3. 

Кафедра олімпійського і 

професійного спорту, 

спортивних ігор та туризму 

 
Козіна Жаннета Леонідівна 

 
12 

 
33,8 

4. 
Кафедра філософії Култаєва Марія Дмитрівна 16 20,6 

 
5. 

Кафедра інформаційних 

технологій 
Доценко Світлана Олексіївна 5 15,3 

 
6. 

Кафедра музично- 

інструментальної підготовки 

вчителя 

 
Калашник Марія Павлівна 

 
10 

 
15,08 

 

7. 
Кафедра філософсько- 

психологічної антропології 
Дорожко Ірина Іванівна 12 12,54 

8. 
Кафедра англійської мови Щебликіна Таміла Анатоліївна 7 11,37 

9. 
Кафедра англійської філології Каминін Ігор Миколайович 3 10,03 

 

10. 
Кафедра педагогіки 

Золотухіна Світлана 

Трохимівна 
6 9,25 

 
11. 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 
Іващенко Ольга Віталіївна 8 8,0 

 

 
12. 

Кафедра теорії і методики 

викладання природничо- 

математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті 

 

 
Іонова Олена Миколаївна 

 

 
22 

 

 
7,86 

 

13. 
Кафедра англійської фонетики і 

граматики 

Перлова Вікторія 

Володимирівна 
2 6,3 

 

14. 

Кафедра наукових основ 

управління та психології 
Гречаник Олена Євгенівна 10 6,13 

 

15. 

Кафедра теорії і практики 

англійської мови 
Костікова Ілона Іванівна 12 6,0 

 

16. 
Кафедра зарубіжної літератури 

та слов’янських мов 

Криворучко Світлана 

Костянтинівна 
8 4,48 

17. 
Кафедра економічної теорії Зеленько Олександр Олегович 7 4,13 

18. 
Кафедра психології Хомуленко Тамара Борисівна 8 3,94 



 

19. 

Кафедра географії і методики 

викладання географії 
Піткевич Валерій Валерійович 4 3,8 

 

20. 
Кафедра образотворчого 

мистецтва 
Паньок Тетяна Володимирівна 7 3,77 

 

21. 
Кафедра естетичного виховання 

і технологій дошкільної освіти 
Тарарак Наталія Григорівна 3 3,55 

 
 

22. 

 

Кафедра одноборств, фехтування 

і силових видів спорту 

Кривенцова Ірина 

Володимирівна 
 

15 

 
3,5 

23. 
Кафедра всесвітньої історії Рябченко Ольга Леонідівна 6 3,4 

 

24. 
Кафедра початкової і 

професійної освіти 

Ушмарова Вікторія 

Володимирівна 
8 3,31 

 

25. 
Кафедра українознавства і 

лінгводидактики 
Маленко Олена Олегівна 9 3,2 

 

26. 
Кафедра вокальної культури і 

сценічної майстерності вчителя 

Кузьмічова Валентина 

Анатоліївна 
6 3,15 

 

27. 
Кафедра математики 

Жерновнікова Оксана 

Анатоліївна 
8 2,74 

 

28. 
Кафедра німецької філології 

Скачкова Валентина 

Володимирівна 
1 2,42 

 

 
29. 

Кафедра цивільно-правових 

дисциплін і трудового права 

імені професора 

О.І. Процевського 

 
Москаленко Олена 

В’ячеславівна 

 

7 

 

2,41 

 

30. 

Кафедра економічної теорії, 

фінансів і обліку 
Соляр Вікторія Василівна 5 2,41 

31. 
Кафедра історії України Гончарова Ольга Сергіївна 7 2,26 

 
32. 

Кафедра анатомії і фізіології 

людини імені доктора медичних 

наук проф. Я.Р. Синельнікова 

 
Іонов Ігор Анатолійович 

 
4 

 
2,1 

 

33. 

Кафедра практики англійського 

усного і писемного мовлення 
Коваленко Оксана Анатоліївна 5 2,0 

 
34. 

Кафедра теорії і методики 

викладання філологічних 

дисциплін у початковій школі 

 
Ткаченко Лідія Петрівна 

 
5 

 
1,84 

35. 
Кафедра спеціальної педагогіки Перетяга Людмила Євгенівна 5 1,71 



 

 
36. 

Кафедра теорії і методики 

мистецької освіти та 

диригентсько-хорової підготовки 

вчителя 

 

Фомін Володимир Вікторович 

 

3 

 

1,71 

37. 
Кафедра фізичного виховання Цимбалюк Жанна Олексіївна 8 1,69 

 

38. 
Кафедра соціальної роботи і 

соціальної педагогіки 
Васильєва Марина Петрівна 4 1,6 

39. 
Кафедра дизайну Григорова Лариса Сергіївна 3 1,54 

 

40. 
Кафедра української мови 

Щербакова Наталія 

Володимирівна 
1 1,4 

41. 
Кафедра інформатики Олефіренко Надія Василівна 11 1,4 

 
 

42. 

Кафедра здоров’я людини, 

реабілітології 

і спеціальної психології 

 
Галій Алла Іванівна 

 
4 

 
1,31 

43. 
Кафедра хореографії Бугаєць Наталія Анатоліївна 2 1,25 

44. 
Кафедра зоології Чаплигіна Анжела Борисівна 6 1,2 

 

45. 

Кафедра політології, соціології і 

культурології 

Безрук Олександр 

Олександрович 
2 1,2 

 

46. 

Кафедра суспільно-правових 

дисциплін і менеджменту освіти 

Олійник Олександр 

Миколайович 
4 1,15 

 

 
47. 

Кафедра української літератури 

та журналістики 

імені професора Леоніда 

Ушкалова 

 
Мельников Ростислав 

Володимирович 

 
 

2 

 
 

1,13 

 
48. 

Кафедра державно-правових 

дисциплін, міжнародного права і 

права Європейського Союзу 

Поляков Андрій 

Олександрович 

 
2 

 
1,0 

 

49. 
Кафедра хімії 

Сидоренко Ольга 

Володимирівна 
1 0,9 

50. 
Кафедра східних мов Руда Наталія Вікторівна 7 0,9 

 

51. 

Кафедра кримінально-правових 

дисциплін 
Шинкарьов Юрій Вікторович 1 0,5 

52. 
Кафедра циклічних видів спорту Ляшенко Андрій Миколайович 4 0,35 

53. 
Кафедра романської філології Лембік Сніжана Олександрівна 2 0,26 



 

54. 

Кафедра гімнастики, музично- 

ритмічного виховання і фітнесу 
Голенкова Юлія Валеріївна 1 0,25 

 

Наразі не коректно порівнювати показники публікаційної активності, 

адже традиційно підрахунок ведеться за календарний рік. Однак уже за 

І півріччя 2021 року науковцями університету видано чимало: усього – 1397 

публікацій загальним обсягом 958,4 друкованих аркушів. Із них: 24 монографії 

(13 – в Україні, 11 – за кордоном. Монографії за участю наших авторів видано в 

Братиславі, Ополе, Анкарі, Бостоні, Катовіце та ін. містах світу); 1електронний 

підручник    (кафедра    англійської    філології,    автор    –    Корнільєва Л.М. 

«StepSequence», 6,6 друк.арк.); 47 посібників; 458 наукових статей; 1 довідник, 

5 словників. Інші публікації – 861. 

Затребуваним показником ефективної наукової діяльності університету є 

наукові публікації його співробітників у наукометричних базах даних. 

У базі Web of Science станом на 01.07.2021 р. університет має такі 

показники: кількість публікацій – 217, кількість цитувань – 816, індекс Гірша – 

13. 

У базі Scopus станом на 01.07.2021 р. університет має такі показники: 

кількість публікацій – 159, кількість цитувань – 741, індекс Гірша – 12. Місце в 

рейтингу Scopus серед ЗВО України 79 серед 242. 

Найвищі показники індексу Гірша в базі Scopus мають такі викладачі: 

Єрмаков С. – 19, Козіна Ж. – 11, Худолій О. – 10, Іващенко О. – 10, 

Леонтьєв Д. – 8. 

Продовжено роботу щодо реєстрації бібліографічних профілів викладачів 

у Гугл Академії. На сьогодні створено 684 профілі, із них індекс Гірша 1 та 

більше мають 530 викладачів, 154 викладачі мають профілі без цитувань. 

38 викладачів мають індекс Гірша більше 10 (із них 4 особи мають індекс Гірша  

більше 40: Худолій О., Козіна Ж., Іващенко О., Єрмаков С.). 



Динаміка кількості працівників-авторів та їх h-індексу 

у Scopus/Web of Science/GoogleScholar (2020/2021 н.р.) 

 ПІБ Google 
Scholar 

Scopus Web of Science 

1. Єрмаков Сергій Сидорович 42 19 20 

2. КозінаЖаннетта Леонідівна 42 12 9 

3. Іващенко Ольга Віталіївна 40 10 8 

4. Худолій Олег Миколайович 40 11 3 

5. Бойчук Юрій Дмитрович 16 2 – 

6. Колода Володимир 
Васильович 

15 – – 

7. Леонтьєв Дмитро 
Вікторович 

15 9 – 

8. Іонов Ігор Анатолійович 14 5 – 

9. Іонова Олена Миколаївна 14 3 4 

10. Куц Галина Михайлівна 14 – – 

11. Хомуленко Тамара 
Борисівна 

14 – – 

12. Чаплигіна Анжела 
Борисівна 

13 4 3 

13. Бондар Віталій Іванович 12   

14. Кузнєцов Марат Амірович 12   

15. Олійник Тетяна Олексіївна 12   

16. Смирнова Тетяна 
Анатоліївна 

12 
  

17. Мармаза Олександра 
Іванівна 

11 
  

18. Марченко Світлана Іванівна 11   

19. Гавриш Ірина 
Володимирівна 

10 
  

20. Гриньова Валентина 
Миколаївна 

10 
  

 
На жаль, ми не маємо вичерпної інформації щодо індексації у Web of 

Science та Scopus, адже не всі викладачі мають відповідні профілі. Саме тому це 

одне зі стратегічних завдань у 2021/2022 н.р. 

У 2021/2022 н. р. залишається актуальним збільшення й кількості 

публікацій працівників у Scopus/WoS, і h-індексу, зокрема за рахунок 

оприлюднення результатів досліджень у наукових виданнях. 

http://scholar.google.com.ua/citations?user=JWO0-Z0AAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57131412000
http://publons.com/researcher/O-5495-2019
http://scholar.google.com.ua/citations?user=ybCYNKIAAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56707357300
http://publons.com/researcher/J-9579-2015
http://scholar.google.com.ua/citations?user=z897feAAAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56713513900
http://scholar.google.com.ua/citations?user=jZSYYVsAAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56576437500
http://scholar.google.com.ua/citations?user=RPz2OjUAAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55513374400
http://scholar.google.com.ua/citations?user=uMNWyMcAAAAJ
http://scholar.google.com.ua/citations?user=_4Xi0T0AAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15128708000
http://scholar.google.com.ua/citations?user=7xNUtN4AAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006109198
http://scholar.google.com.ua/citations?user=2aHHrA8AAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188574064
http://scholar.google.com.ua/citations?user=inPf6GQAAAAJ
http://scholar.google.com.ua/citations?user=sCjCcQMAAAAJ
http://scholar.google.com.ua/citations?user=oREkPRQAAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190678492
http://scholar.google.com.ua/citations?user=tYpgLsUAAAAJ
http://scholar.google.com.ua/citations?user=CXz_jo4AAAAJ
http://scholar.google.com.ua/citations?user=Mot2L74AAAAJ
http://scholar.google.com.ua/citations?user=ZMKxC_UAAAAJ
http://scholar.google.com.ua/citations?user=OFZtwowAAAAJ
http://scholar.google.com.ua/citations?user=OxWkr44AAAAJ
http://scholar.google.com.ua/citations?user=in8P22UAAAAJ
http://scholar.google.com.ua/citations?user=HNQdCC4AAAAJ


Звертаю увагу, що Наказом Президента України № 744/2014 уведено в 

дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 

року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її 

обороноздатності», дорученням Кабінету Міністрів України № 275/1/1-15-ДКС 

від 27.02.2015 уведено обмеження спільних наукових проєктів з установами 

Російської Федерації, рекомендацією Міністерства освіти і науки України 

№ 11-8399 від 21.11.2020 заборонено друк матеріалів досліджень українських 

учених у базі даних РІНЦ. Повідомляю, що   в нашому Університеті відсутні 

будь- які проєкти, наукові заходи, які проводяться з установами РФ. 

Нагальною проблемою залишається питання передачі опублікованих 

праць до репозитарію університету. За І півріччя поточного року із 1397 

публікацій до репозитарію надано лише 281. 

Як засвідчує аналіз даних, за І півріччя 2021 року на 19 кафедрах 

університету 43 особи не мають публікацій (із них – 26 кандидатів наук, 

доцентів). Просимо звернути увагу на цей факт деканів і завідувачів кафедр і 

найближчим часом активізувати наукову діяльність цих викладачів щодо 

підготовки публікацій. 

 
Викладачі, які не мають публікацій за I півріччя 2021 р. 

 

Факультет Кафедра Завідувач 
 

Кафедри 

№ 
 

з/п 

ПІБ Ступінь, 
 

посада 

Іноземної 

філології 

Англійська філологія Тучина Н.В. 1. Жарковська І.В. к.ф.н., доц., 
доцент кафедри 

(Князь Г.О.) 
  2. Кононова Ж.О. к.ф.н., доц., 

доцент кафедри 

(21) 
  3. Красовицька 

Л.Є. 
к.ф.н., доц., 
доцент кафедри 

   4. Шпак Ю.О. к.ф.н., доцент 
кафедри 

 Практики англійського Коваленко 5. Кучерук Ю.В. ст. викладач 

 усного і писемного 

мовлення 

О.А.    

6. 
Лобзова С.Л. 

кандидат філол. 
наук, доцент 
кафедри 

   7. 
Яценко М.О. 

кандидат філол. 
наук, доцент 
кафедри 



 Англійської фонетики і 

граматики 

Сазонова 

Я.Ю. 

8. Ситникова В.К. викладач 

9. Панаріна І.М. викладач 

10. Шухова О.О. викладач 

11. Одегова Н.М. к.ф.н., доцент 
кафедри 

12. Смелова С.В. викладач 

13. Перлова В.В. к.ф.н., доцент 

Німецької філології Скачкова В.В. 14. Сидоров О.В. к.ф.н., доцент, 
доцент кафедри 

15. Кутова Н.Ю. ст. викладач 

16. Пантелєєва С.В. ст. викладач 

Англійської мови Щебликіна 

Т.А. 

17. Балабай І.С. викладач 

18. Холодняк О.В. доцент, к.ф.н. 

Романської філології Лембік С.О. 19. Дедушек Т.В. викладач 

20. Яріз Н.О. ст. викладач 

Кафедра східних мов Руда Н.В. 21. Баличева В.М. викладач 

Мистецтв 
 

(Губа А.В.) 
 

(9) 

Дизайну Григорова 

Л.С. 

22. 
Омельченко 

О.М. 

кандидат 

мистецтвознавст., 

доцент 

23. Смородін А.О. викладач 

24. Тининика А.С. старший викладач 

 
Образотворчого мистецтва 

 
Паньок Т.В. 

25. Макаренко В.П. викладач 

26. Липчанська 

Ю.В. 
викладач 

Теорії і методики 

мистецької освіти та 

вокально-хорової 

підготовки вчителя 

 

 
Фомін В.В. 

27. Донченко Л.І. к.п.н., доцент, 
доцент кафедри 

28. Дзівалтівський 

М.Ю. 
викладач 

29. Давидович Л.В. доцент 

Музично-інструментальної 

підготовки вчителя 

Матвєєва 

О.О. 
30. 

Мартем’янова 

А.В 
доцент 

Історичний 

(Мірошниченко 

Філософії Култаєва 

М.Д. 

31. Грицай О.М. кандидат 
філософських 
наук, доцент 

32. Сімон І.А. кандидат 
філософських 



С.В.) 
 

(3) 

    наук, доцент 

Кафедра суспільно- 

економічних дисциплін і 

географії 

Зеленько О.О. 33. 
Некос С.В.. к.г.н., доцент 

34. Лоцман П.І. к.г.н., доцент 

Початкового 

навчання 

(Довженко 

Т.О.) 

(1) 

Кафедра теорії і методики 

викладання природничо- 

математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті 

Іонова О.М. 35. Бужин О.В. викладач 

Психології та 

соціології 

(Денисенко 

І.Д.) 

(1) 

Кафедра соціальної роботи 

і соціальної педагогіки 

Васильєва 

М.П. 

36. Кабусь Н.Д. д.п.н., доц., проф. 

каф. 

Український 

мовно- 

літературний 

(Голобородько 

К.Ю.) 

(5) 

Української літератури та 

журналістики імені 

професора Леоніда 

Ушкалова 

Мельников 

Р.В. 

 

37. 

 

Варенікова О.В. 

кандидат філолог. 
наук, доцент 
кафедри укр. 
літератури та 
журналістики 
імені професора 
Леоніда Ушкалова 

 

38. 

 

Лямпрехт О.В. 

кандидат філолог. 
наук, доцент 
кафедри укр. 
літератури та 
журналістики 
імені професора 
Леоніда Ушкалова 

 

39. 

 

Повар М.Г. 

Кандидат філолог. 
наук, викладач 
кафедри укр. 
літератури та 
журналістики 
імені професора 
Леоніда Ушкалова 

 
Зарубіжної літератури та 

слов’янських мов 

 
Криворучко 

С.К. 

40. Стаканкова Т.П. 
кандидат 
філологічних 
наук, доцент 

41. Артюх О.І. 
кандидат 
філологічних 
наук, доцент 

Юридичний 

(Процевський 

В.О.) 

Державно-правових 

дисциплін, міжнародного 

права і права ЄС 

Головань Т.Г.  
42. 

 
Лозо В.І. 

 
професор 



(2)  
Кафедра економічної 

теорії, фінансів і обліку 

 

Соляр В.В. 

 

43. 

 

Гончаров Д.О. 

кандидат 
педагогічних 
наук, доцент 
кафедри 
економічної 
теорії, фінансів і 
обліку 

 

 

Викладачі, які не мають публікацій за 2020 календарний рік 

на 01.12.2020 р. 

 
Факультет Кафедра Завідувач 

Кафедри 

№ 

з/п 

ПІБ Ступінь, 

посада 

Історичний 

(Мірошніченко 
С.В.) 

 

(3) 

Філософії Култаєва М.Д. 1. Сімон І.А. канд. 

філос. 

наук, 

доц. 

кафедри 

Географії і 

методики 

викладання 

географії 

Піткевич В.В. 2. Некос С.В. канд. 

геогр. 

наук, 

доц. 

кафедри 

3. Лоцман П.І. канд. 

геогр. 

наук, 

доц. 
кафедри 

Мистецтв 

(Губа А.В.) 

 

(4) 

     

Дизайну Григорова Л.С 
. 

4. Скоробогатова О.В 
. 

викладач 

5. Смородін А.О. викладач 

6. Чеботова Я.В. канд. 

психол. 

наук, 

доц., 

доц. 

кафедри 

Образотворч. 

мистецтва 

Паньок Т.В. 7. Моценко П.М. доцент 

кафедри 

Іноземної 

філології 

(Борисов В.А.) 

 

(3) 

     

Англійської 

фонетики і 

граматики 

Перлова В.В.  

8. Ситнікова В.К. викладач 

9. Смєлова С.В. викладач 

Англійської 

філології 

Каминін І.М. 10. Жарковська І.В. канд. 

філол. 
наук, 



     доц., 

доц. 

кафедри 
 

 

Український 

мовно- 

літературний 

імені 

Г.Ф. Квітки- 

Основ’яненк 

а 

(Голобородьк 

о 

К.Ю.) 

(2) 

Української 

і зарубіжної 

літератури 

та 

журналіст. 

імені 

професора 

Леоніда 
Ушкалова 

Мельни 

ков Р.В. 

11. Глушич В.В. канд. пед. наук, в.о. доц. 

 

Української 

мови 

Щербак 

ова Н.В. 

12. Тимченко Ю.О. канд. філол. наук, доц. 

кафедри 

Юридичний 

(Процевський 

 

В.О.) 

(1) 

Економічної 

теорії, 

фінансів і 

обліку 

Соляр 

В.В. 

13. Гончаров Д.О. канд. пед. наук, доц. 

кафедри 

Фізико- 

математични 

й факультет 

(Пономарьова 

 

Н.О.) 

(2) 

Інформатики Олефіре 

нко Н.В. 

14. Шакуров Є.О. викладач 

15. Камінська О.К. викладач 

Інститут 

інформатиза 

ції освіти 

(Прокопенко 
А.І.) 

(4) 

Інформац. 

технологій 

Доценко 

С.О. 

16. Москаленко В.В. канд. ф.-м. наук, доц. 
кафедри 

17. Лебедєва В.В. канд. пед. наук, доц., 
доц. каф. 

18. Толяренко Н.І. канд. пед. наук, доц. 
кафедри 

19. Алієв Х.М. огли канд. пед. наук, викл. 

 

Станом на липень 2021 року університет є засновником 17 наукових 

фахових видань, 8 з яких належать до категорії «Б». Професори університету 

(Худолій О.М., Єрмаков С.С.) є головними редакторами 3 фахових видань, які 

індексуються в базах Web of Science / Scopus (категорія «А»): «Physical 

Education of Students»; «Pedagogy of Physical Culture and Sports»; «Теорія та 

методика фізичного виховання». Сьогодні робота редколегій спрямована на 

поліпшення якості фахових видань, зокрема підтвердження статусу фахового 



наукового видання шляхом виконання вимог категорії «А» та категорії «Б» 

Переліку фахових наукових видань України. 

У серпні цього року журнал зі спортивних наук «Health, sport, 

rehabilitation» («Здоров’я, спорт, реабілітація») пройшов у Scopus. Головний 

редактор –  Козіна Ж.Л. 

 
Міжнародне співробітництво 

 
 

Стратегічним напрямом діяльності університету є міжнародне 

співробітництво. У 2020/2021 н. р. реалізація міжнародного співробітництва 

відбувалася у вигляді: 

– міжнародних стажувань 

У цьому навчальному році 56 наших викладачів підвищували 

кваліфікацію (переважно онлайн) у таких країнах, як Ізраїль, Великобританія, 

Польща, Болгарія, Мальта, Німеччина. 

У нашому університеті приходять стажування НПП з інших навчальних 

закладів. Найбільша кількість осіб пройшли стажування на таких кафедрах: 

- анатомії і фізіології людини ім. Я.Р. Синельникова; 

- освітології та інноваційної педагогіки; 

- наукових основ управління; 

- хореографії; 

- українознавства і лінгводидактики; 

- цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора 

О.І. Процевського. 

За 2020/2021 н.р. значно зросла кількість міжнародних стажувань 

здобувачів третього освітньо-наукового рівня (із 4 у 2019/2020 н.р. до 41 у 

2020/2021 н.р.). Аспіранти пройшли стажування в таких країнах, як Польща, 

Литва, Фінляндія, Німеччина, Чехія. Наприклад, аспірантка зі спеціальності 

«091 –   Біологія»   Кочергіна   Анастасія   пройшла   піврічне   стажування   в 



Грайфсвальдському університеті в Німеччині, де освоїла методи молекулярно- 

генетичних досліджень грибів. 

Козін Сергій (спеціальність 015) пройшов міжнародне стажування з 

лікування сколіозу (Германія) та отримав свідоцтво Shrottherapy. 

– міжнародної академічної мобільності 

НПП та здобувачів вищої освіти   (в Університеті   Адама   Міцкевича 

м. Познань (4 особи); в Університеті Цзинань за програмою «Міста-побратими» 

Харківської міської адміністрації (8 осіб)). 

Наш університет долучився до участі в міжнародній програмі Erasmus+ 

спільно з Гданським університетом (Польща) та Тільбурзьким університетом 

(Нідерланди).У квітні 2021 року доц. каф. всесвітньої історії Сєряков С.О. 

проходив стажування в Гданському університеті. Керівник проєкту від ХНПУ – 

Бойчук Юрій, від Гданського університету – Степновський Пьотр. 

У зв’язку зі зміною куратора в Тільбурзькому університеті проєкт 

розпочнеться у 2021/2022 навчальному році. 

Доцент кафедри зарубіжної літератури   та   слов’янських   мов 

Карпенко О.П. у рамках програми «MEVLANA» із 2015 року і дотепер 

викладає курс російської мови в Ардаханському університеті (Туреччина). 

– «гостьових лекцій» провідних учених: проф. Вроцлавського 

університету (Польща) Агнешки Матусяк «Вийти з мовчання. Деколоніальні 

змагання української культури та літератури ХХІ ст. з посттоталітарною 

травмою»; доц. Люблінського католицького університету (Польща) Альберта  

Новацького «Образ жінки в українській літературі: від традиції до 

новаторства»; ад’юнкта Факультету суспільних наук Гданьського університету 

Войцеха Сєгєня (Польща) «Проблема мілітаризації дитинства»). 

У рамках міжнародних угод наші викладачі   читали гостьові лекції на 

базі Вроцлавського університету кафедри української літератури та 

журналістики імені професора   Леоніда   Ушкалова   (Лук’янова О.С., 

Хоменко Г.І.). 



До викладання в ХНПУ імені Г.С. Сковороди у звітньому році на 

постійній основі було залучено в рамках міжурядової угоди між Україною та 

Німеччиною представника Німецької служби академічних обмінів співпраці 

DAAD – Керстін Далльо (німецька мова) та Сертана Алібекіроглу – викладача 

турецької мови і літератури Газіантепського університету (Туреччина). 

– організації та участі в міжнародних наукових заходах 

На сьогодні в університеті діє 126 угод, із яких – 46 міжнародних. 

У 2020/2021 н.р. підписано угоди про співпрацю з такими закладами 

освіти: Аксарайський університет (Туреччина) – у рамках програми обміну 

MEVLANA; Університет Третього Віку в Громадц (Польща); Шаосінський 

університет (Китай) – реалізація програм академічної мобільності; 

Резекненська академія (РТА) (Республіка Латвія) – реалізація програм 

академічної мобільності; Поморська академія в Слупську (Польща) – реалізація 

програм академічної мобільності; LUMEN Association (Румунія) – спільна 

організація семінарів / конференцій із подальшою індексацією в базі Web of 

Science та наукових, освітніх, редакційних та культурних заходів; Університет 

Айдин м. Стамбул (Туреччина); Університет Абанізет Баязалм Болу 

(Туреччина). 

 
Освіта здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян та осіб без 

громадянства 

 
 

У 2020/2021 н. р. на навчання вступило 93 особи. Випуск – 122 особи. 

Загальна кількість студентів із загалу іноземців та осіб без громадянства по 

факультетах: 

Факультет 1-й рівень 

Український  мовно-літературний 

факультет імені Г.Ф. Квітки- 

Основ’яненка 

31 

Іноземної філології 21 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Centr_proekt_dijalnosti/Contract_parteneriat_LUMEN_NPU_UKRAINE_2021-signed%20(1).pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Centr_proekt_dijalnosti/Contract_parteneriat_LUMEN_NPU_UKRAINE_2021-signed%20(1).pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Centr_proekt_dijalnosti/Contract_parteneriat_LUMEN_NPU_UKRAINE_2021-signed%20(1).pdf


 

Факультет 1-й рівень 

Юридичний 25 

Фізико-математичний 38 

Мистецтв 23 

Історичний 31 

Природничий 67 

Фізичного виховання 13 

Початкового навчання 11 

Дошкільної освіти 2 

  

 

 

 

Етнічний склад студентів: 
 

Країна Кількість осіб 

Китай 38 аспірантів; 31студент 

Палестина 1 аспірант 

В’єтнам 1 

Грузія 1 

Російська Федерація 2 

Республіка Азербайджан 7 

Республіка Узбекистан 1 

Турецька Республіка 16 

Туркменістан 217 

 
На базі університету працює 6 міжнародних центрів: 

 Ізраїльський культурний центр

 Іранський культурний центр

 Китайський культурний центр

 Регіональний центр польської мови, культури і науки

http://hnpu.edu.ua/uk/division/izrayilskyy-kulturnyy-centr
http://hnpu.edu.ua/uk/division/iranskyy-kulturnyy-centr
http://hnpu.edu.ua/uk/division/kytayskyy-kulturnyy-centr
http://hnpu.edu.ua/uk/division/regionalnyy-centr-polskoyi-movy-kultury-i-nauky


 Турецький культурний центр

 Регіональний центр японської культури і освіти

ХНПУ імені Г.С. Сковороди є організатором та співорганізатором 

численних науково-практичних конференцій, зокрема із застосуванням 

сучасних технологій (дистанційні онлайн-заходи). Упродовж 2020/2021 н.р. на 

базі університету було проведено 94 науково-практичні конференції (33 – 

дистанційно), із них – 14 міжнародних конференцій. 

13 травня 2021 року Радою молодих учених при МОН України та Радою 

молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених «Наука та освіта в 

дослідженнях молодих учених». Головою Ради молодих учених при МОН 

України, доктором юридичних наук, доцентом, професором кафедри 

криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» 

Олесею Ващук наголошено на важливості проведення конференцій саме для 

молодих учених, які ще перебувають на шляху вибору своєї індивідуальної 

науково-дослідницької траєкторії; об’єднання наукових зусиль молодих учених 

різних регіонів України з метою розробки спільних проєктів. 

14 травня 2021 року на кафедрі анатомії і фізіології людини імені д.м.н., 

професора Я.Р. Синельникова пройшла конференція, присвячена святкуванню 

100-річчя від дня народження доктора медичних наук, професора Якова 

Рафаїловича Синельникова. На конференції були заслухані наукові доповіді, а 

також теплі та чуттєві спогади учнів Якова Рафаїловича. 

20–21 травня 2021 року відбулася XІХ Мiжнародна конференцiя з 

актуальних проблем філологічних дослiджень (пам’яті доктора філологічних 

наук, професора А.Т. Гулака). У межах конференції було проведено круглий  

стіл «А.Т. Гулак – мовознавець, літературознавець, поет». 

Із 23 по 25 червня 2021 року наш університет проводив Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію за міжнародної участі «Освіта України–30. 

Здобутки та перспективи». 

http://hnpu.edu.ua/uk/division/tureckyy-kulturnyy-centr
http://hnpu.edu.ua/uk/division/regionalnyy-centr-yaponskoyi-kultury-i-osvity


23 червня 2021 року в університеті відбулося урочисте засідання вченої 

ради університету, присвячене врученню диплома Почесного доктора 

(HONORISCAUSA) ХНПУ імені Г.С. Сковороди професору, доктору 

хабілітованому Франтішеку Шльосеку. Разом із почесним доктором 

Франтішеком Шльосеком педагогічний університет відвідала велика делегація  

польських науковців, а також поважні гості – керівники закладів вищої 

педагогічної освіти і післядипломної освіти України, представники НАПН 

України, керівники департаментів освіти і науки, учасники Всеукраїнської 

науково-практичної конференції за міжнародної участі «Освіта України – 30. 

Здобутки та перспективи». Вступне слово виголосила академік-секретар 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор пед. 

наук, професор Нелля Ничкало, яка зазначила, що ця урочиста подія була 

невипадковою та розповіла про закономірність прийняття рішення присвоєння 

проф. Шльосеку такого високого звання і вручення йому Диплома та мантії. 

Франтішек Шльосек зворушено подякував ректоратові й усьому науковому 

співтовариству Сковородинівського університету за високе почесне звання: 

«Дякую всім вам за цю велику честь бути Почесним доктором славетного 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди і 

сподіваюся, що надалі ми будемо поглиблювати нашу співпрацю», – зазначив 

пан професор. 

24 червня 2021 року відбулася визначна подія для всього міста – 

у Харкові було проведено Всеукраїнську стратегічну сесію «Освіта України – 

30. Національний технопарк з підвищення якості освіти». У рамках сесії у 

Kharkiv Palace було організовано виставку найвагоміших досягнень провідних 

ЗВО Харкова. ХНПУ імені Г.С. Сковороди також був достойно представлений 

оновленою експозицією – банерами, буклетами та виданнями наших авторів. 

На сесії був присутній міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. У своїй  

промові він наголосив на необхідності створення моделі Національного 

технопарку, який буде покликаний підвищити якість української освіти. 

Міністр запропонував учасникам сесії виносити на розгляд свої ефективні ідеї, 



розпочати розробку Дорожньої карти з реалізації створення технопарку та 

плану його роботи. Обговорення нагальних питань щодо підвищення якості 

освіти було продовжено у стінах нашого Університету. У другій половині цього 

ж дня засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародної 

участі «Освіта України – 30. Здобутки та перспективи» проходили у двох 

аудиторіях, де зі своїми доповідями виступило чимало поважних гостей. 

25 червня на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувся підсумковий етап 

Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародної участі «Освіта 

України – 30. Здобутки та перспективи». Із вітальним словом до організаторів 

та учасників конференції звернулася заступниця Міністра освіти і науки Віра 

Рогова, яка розпочала свій виступ з цитати Міністра Сергія Шкарлета: «Еліту 

має готувати еліта!». Пані заступниця Міністра освіти і науки розповіла про 

національний технопарк із підвищення якості освіти: мету, цінності та основні 

напрями діяльності. Після виступу Віра Борисівна відповіла на запитання 

учасників конференції. У рамках конференції з презентацією Науково- 

дослідного     інституту     експериментальної     дидактики     ХНПУ      імені 

Г.С. Сковороди виступили: 

- Ірина Гавриш, доктор пед. наук, проф., директор НДІ експериментальної 

дидактики ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

- Георгій Даниленко, доктор мед. наук, проф., директор ДУ «Інститут 

охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук 

України»; 

- Олена Щербакова, доктор псих. наук, старший науковий співробітник 

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії 

медичних наук України», зав. лабораторії «Health promotion. Психодидактика»; 

- Олег Єресько, кандидат пед. наук, доц. каф. педагогіки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 

Під час заходу відбулося урочисте нагородження переможців 

загальноуніверситетського конкурсу студентських робіт «Навчаємось з 

радістю – зростаємо щасливі». 



Академічна доброчесність 

Академічна доброчесність – невід’ємна складова корпоративної культури 

університету. В університеті здійснюється систематична робота щодо 

популяризації академічної та дослідницької доброчесності 

(http://hnpu.edu.ua/uk/akademichna-dobrochesnist-reputaciya). Усвідомлюючи потребу в 

реалізації принципів академічної доброчесності, в Університеті діє система 

перевірки робіт на антиплагіат за допомогою системи Unicheck. У квітні– 

червні в тестовому режимі проходили перевірку на антиплагіат роботи в 

системі Strike Plagiarism. 

Значну увагу в університеті приділяють заходам, присвяченим 

академічній доброчесності: 

- створено Комісію з академічної доброчесності (голова – канд. юрид. наук 

Новіков Д.О.); 

- розроблено покрокову інструкцію перевірки наукових досліджень на плагіат; 

- за ініціативи РМУ було зтверджено та підписано здобувачами третього 

освітньо-наукового рівня Декларацію про дотримання академічної 

доброчесності в ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

-  РМУ було проведено конкурс есе на тему «Моя академічна доброчесність» 

серед здобувачів освіти університету; 

- проведено тренінги для здобувачів вищої освіти І–ІІІ рівнів, гарантів, НПП 

університету щодо академічної / дослідницької доброчесності. 

На 2021/2022 н.р. заплановано проведення тренінгів, семінарів із питань 

академічної та дослідницької доброчесності. 

Важливим напрямом роботи університету є організація науково-дослідної 

роботи студентів і молодих учених. Рада молодих учених університету плідно 

співпрацює з радами молодих учених при ХОДА та МОН України. На кожному 

факультеті університету діють СНТ, які складаються з науково-дослідницьких 

гуртків і клубів. 

http://hnpu.edu.ua/uk/akademichna-dobrochesnist-reputaciya


У 2020/2021 н.р. 13 студентів університету стали переможцями 

Міжнародного, Всеукраїнского та регіонального конкурсів студентських 

наукових робіт (у 2019/2020 н.р. – 5). 

Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук: 

І місце – Новицька Анна Олексіївна («Професійна освіта»), факультет 

психології та соціології; 

І місце – Артюшенко Валерія Володимирівна («Соціальна робота»), 

факультет психології та соціології; 

ІІ місце – Рибка Ольга Миколаївна («Дизайн. Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація»), факультет мистецтв; 

ІІ місце – Каніщев Олексій Григорович («Фізична культура і спорт»), 

факультет фізичного виховання і спорту; 

ІІ місце – Козачок Євгенія Миколаївна («Дошкільна освіта»), факультет 

дошкільної освіти; 

ІІ місце – Асєєва Світлана Валеріївна, Андрусенко Людмила Юріївна 

(«Біологія»), природничий факультет; 

ІІ місце – Сівочка Ігор Глібович («Середня освіта (інформатика)»), 

фізико-математичний факультет; 

ІІІ місце – Стрельченко Катерина Вікторівна («Менеджмент освіти»), 

ІПКППМО; 

ІІІ місце – Чередниченко Софія Русланівна, Денисова Галина Юріївна 

(«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»), фізико-математичний 

факультет; 

ІІІ місце – Денисова Галина Юріївна («Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті»), фізико-математичний факультет. 

Переможці Харківського регіонального конкурсу студентських 

наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук: 

ІІ місце – Сінчук Юлія Володимирівна (соціально-гуманітарний напрям), 

факультет початкового навчання; 



ІІІ місце – Пушкаренко Олександра Сергіївна (соціально-гуманітарний 

напрям), історичний факультет. 

Також маємо переможців: 

- конкурсу наукових робіт «Молода наука Харківщини: вектори 

розвитку» за напрямом «Гуманітарні науки»: диплом І ступеня – Волощенко 

Владислав Дмитрович (український мовно-літературний факультет   імені 

Г.Ф. Квітки-Основ’яненка); диплом ІІ ступеня – Авраменко Катерина Сергіївна 

(український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка); 

диплом ІІІ ступеня – Шапка Єлизавета Сергіївна (український мовно- 

літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка), Котелевець Анастасія 

Сергіївна (український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки- 

Основ’яненка); за напрямом «Освіта»: диплом ІІ ступеня – Курганський Андрій 

Романович (фізико-математичний факультет); 

- Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких 

і креативних проєктів імені Віталія Кейса (Гусенко Крістіна Вікторівна, 

український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка); 

- відкритого міжнародного дебатного турніру «Демосфен» (команда 

факультету іноземної філології: Закладний Андрій Андрійович, Ільченко 

Анастасія Русланівна, Ситнікова Валерія Андріївна); 

- університетського конкурсу есе «Моя академічна доброчесність» 

(Штефан Марина Владиславівна – здобувачка третього рівня вищої освіти 

третього року навчання спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» – 

1 місце; Гладкіх Анастасія Михайлівна, природничий факультет – 1 місце; 

Гуліч Олег Геннадійович, факультет фізичного виховання і спорту – 2 місце; 

Коротун Марина Володимирівна, факультет початкового навчання – 2 місце; 

Воропаєва Оксана Віталіївна, факультет дошкільної освіти – 3 місце; Назаренко 

Катерина Михайлівна, факультет іноземної філології – 3 місце); 

- І Міжуніверситетського конкурсу читців китайської поезії для студентів 

перших курсів (Антонюк Катерина Олексіївна, факультет іноземної філології – 

І місце; Бобровнікова Єлизавета Володимирівна, факультет іноземної 



філології – ІІ місце; Ширяєва Маргарита Олексіївна, факультет іноземної 

філології – ІІІ місце; Нахметова Нарміна Наріманівна, факультет іноземної 

філології – ІІІ місце); 

- конкурсу студентських проєктів «Alma mater in the future» (Артюшенко 

Валерія Володимирівна, Якимович Дмитро Денисович, факультет психології та 

соціології). 

В університеті організовано та проведено II тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Біологія». Дякую 

колективу природничого факультету за злагоджену та конструктивну роботу. 

ІІ місце   у   ХV Регіональному   науковому   конкурсі   молодих   учених 

«Гендерна політика очима української молоді» посів к.ю.н., доцент кафедри 

цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського 

(наукова робота «Гендерна проблематика в освітніх програмах за спеціальністю 

081 «Право») Новіков Д.О. 

Стипендіатами у другому півріччі 2020/2021 н.р. стали: 

- Топчій Д. (конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA» від Фонду 

Віктора Пінчука); 

- Сидоренко А. (конкурс Героїв небесної сотні). 

Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених НАН 

України призначено Башкір Ользі Іванівні – д-ру пед. наук, доценту, професору 

кафедри педагогіки та іменну стипендію Верховної Ради України для молодих 

учених-докторів наук Твердохліб Тетяні Сергіївні – канд. пед. наук, доценту, 

доценту кафедри педагогіки. 

За підсумками регіонального конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі 

імена» переможцем у номінації «Декан факультету» став Борисов В.А., 

дипломантом в номінації «Молодий науковець» стала Собко І.М. 

Наші викладачі нагороджені медалями НАПН України (Бойчук Ю.Д., 

Бережна С.В., Іонова О.М., Рибалко Л.С.), грамотами НАПН України (Боярська-

Хоменко А.В., Козіна Ж.Л., Фоменко К.І.), подяками Департаменту науки і 

освіти України при ХОДА (Андрієвська В.М., Гавриш І.В., 



Коваленко О.М., Костікова І.І., Криворучко С.К., Левченко Н.М., Новіков Д.О., 

Пономарьова Н.О., Ямполська Л.М.), Харківського   міського   голови 

(Куценко Т.В., Кіриченко Т.В.), Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту 

Харківської міської ради (Куценко Т.В.), премією Посла КНР в Україні 

«Найкращому викладачеві китайської мови в Україні» (Науменко С.С.), 

дипломом переможця районного етапу конкурсу «Молода людина року – 2020» 

(Білецька С.А., Боярська-Хоменко А.В.), подяками ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

(Андрієвська В.М., Башкір О.І., Ворожбіт-Горбатюк В.В., Григорова Л.С., 

Давидова М.О.,   Ємець А.А.,   Єсіна Н.О.,   Козіна Ж.Л.,   Комісова Т.Є., 

Костіна В.В., Кузьмічова В.А., Левченко Н.М., Новіков Д.О., Одегова Н.М., 

Олефіренко Н.В., Піддубна Н.В., Собко І.М., Халіман О.В., Хлєбнікова Т.М., 

Чаплигіна А.Б., Чернікова І.В., Шакуров Є.О., Щербакова К.О., Юр’єва К.А.). 

На фізико-математичному факультеті ХНПУ імені Г.С. Сковороди у 

2020 році за підтримки ректорату та колективу факультету започатковано 

створення науково-технічного музею історії науки. Джерелом комплектування 

фондів музею стала матеріально-технічна база кафедр фізики, математики, 

інформатики та інших підрозділів університету. На сьогодні фонд науково- 

технічного музею історії науки фізико-математичного факультету ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди складає 72 музейні предмети. 

Довідник про видатних особистостей, які працювали в нашому 

університеті в різні роки від дня заснування до сьогодні було вирішено зробити 

в електронній версії. Цей довідник під назвою «SK wiki» розміщено на сайті 

нашого університету. У першому розділі надано інформацію про ректорів, у 

другому – про видатних науковців ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Довідник 

планується постійно поповнювати та оновлювати. 

 
Наукова бібліотека 

 
 

Діяльність бібліотеки за звітний період була спрямована на підвищення 

якості підтримки навчального та наукового процесів університету. 



Пріоритетними напрямами роботи Наукової бібліотеки університету 

протягом 2020/2021 н.р. були: 

- формування електронної бібліотеки повнотекстових навчально-методичних 

матеріалів викладачів університету і забезпечення віддаленого авторизованого 

доступу до них користувачам бібліотеки; 

- наповнення електронного архіву (репозитарію) публікаціями науково- 

педагогічних працівників, здобувачів освіти університету; 

- забезпечення якісного й оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування всіх категорій користувачів університету; 

- підвищення рівня інформаційної культури студентів; 

- формування культури академічної доброчесності. 

На 01.07.2021 р. фонд наукової бібліотеки налічує: 

761 920 прим. документів, із них: 

• 99 398 прим. наукової літератури, 

зокрема: 

• 1 556 прим. дисертацій (із 1981 р.); 

• 4 373 прим. авторефератів дисертацій (із 1959 р.). 

Здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники університету 

мають можливість користуватися системою каталогів та картотек бібліотеки, 

фондом друкованих видань, фаховими періодичними виданнями, електронними 

ресурсами. 

Важливим джерелом доступу до інформації 24/7 є вебсторінка бібліотеки: 

http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody, де представлені 

інформаційні ресурси: електронний каталог, електронна бібліотека, 

електронний архів (репозитарій), бібліографічні покажчики, надається доступ 

до БД Web of Sсience, Scopus,Science Direct. 

Протягом навчального року тривала робота з наповнення Електронного 

каталогу (ЕК) новими та ретроспективними виданнями за допомогою АБІС 

УФД/Бібліотека. На 01.07.2021 р. ЕК містить 233 977 записів документів, 

562 237 примірників документів. 

http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody


В Електронній бібліотеці збільшилася кількість повнотекстових 

навчально-методичних матеріалів відповідно до профілю університету, потреб 

користувачів. На 01.07.2021р. фонд повнотекстових електронних документів 

налічує 419 документів, розміщених на сервері бібліотеки. Доступ до 

електронних ресурсів користувачам бібліотеки надається після авторизації на 

сайті електронного каталогу, який розміщено на сторінці наукової бібліотеки. 

Важливим електронним ресурсом відкритого доступу є інституційний 

репозитарій. Доступ до депозитарію надається 24/7 через мережу Internet за 

адресою:http://dspace.hnpu.edu.ua/ 

Наукова бібліотека є координатором і основним виконавцем процесу 

створення репозитарію, а також здійснює його методичну та організаційну 

підтримку. Репозитарій університету зареєстровано у світових директоріях 

відкритого доступу OpenDOAR, ROAR. Він має власний ISSN 2521-6961, 

https://portal.issn.org/resource/issn/2521-6961, тобто є повноцінним електронним 

виданням. 

На 01.07.2021 р. депозитарій містить понад 5 200 електронних 

повнотекстових документів наукового та навчального характеру, створених 

науково-педагогічними працівниками,здобувачами освіти університету. 

Протягом навчального року репозитарій відвідали 453 000 користувачів, 

відбулося 461 000 сеансів. 

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 721 від 29.05.2020 

«Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що 

знаходяться у сфері управління МОН України, до електронних наукових баз 

даних» у звітному 2020 році університету надано безкоштовний доступ до 

наукометричної реферативної БД Web of Sсience для здійснення наукових 

досліджень. 

У грудні 2020 р. подано заявку на забезпечення доступу ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди до повнотекстової бази даних Science Direct, зокрема до 

наукометричної бази Scopus. 

http://dspace.hnpu.edu.ua/
https://portal.issn.org/resource/issn/2521-6961


Протягом року співробітники бібліотеки поширювали серед науковців 

інформацію про наукометричні БД та їх пошукові можливості й основні 

функції, інформували про проведення вебінарів і тренінгів, на яких 

розглядалися питання роботи з БД на сайті університету, сторінці бібліотеки, у 

соціальних мережах. 

За звітний період: 

o відредаговано списків використаних джерел для наукових публікацій згідно 

з вітчизняними стандартами і міжнародними стилями цитування та 

посилання в наукових роботах – 11; 

o проведено «Днів інформації» – 12; 

o виконано електронну розсилку на адреси кафедр «Інформації про нові 

надходження» – 4; 

o складено і підготовлено до друку в принтерній формі методичні 

рекомендації «Бібліографічне посилання (загальні правила складання) 

відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016; 

o складено, підготовлено до друку в принтерній формі науково-допоміжні 

покажчики: 

 «Автореферати докторських та кандидатських дисертацій, отриманих ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди: 2020 р.»;

 «Докторські    та    кандидатські    дисертації,    захищені    в    ХНПУ    імені 

Г.С. Сковороди: 2019 р.»;

рекомендаційні покажчики: 

 «Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному 

процесі» (біб-р Грищенко С.І.);

  «Психосоціальний стрес: прояви та техніки його подолання» (зав. довідково- 

бібліографічного відділу Неудачина Т.І.);

біобібліографічні покажчики: 

 «Фрізман Леонід Генріхович, доктор філологічних наук, професор : 

біобібліографія : 1951–2020 рр.» (зав. сектору довідково-бібліографічного 

відділу Захарченко В.П.);



  «Синельников Яків Рафаїлович, український радянський анатом, доктор 

медичних наук, професор : біобібліографія : 1946–2021 рр.» (зав. сектору 

довідково-бібліографічного відділу Захарченко В.П.);

  «Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік 

Національної академії педагогічних наук України: до 85-річчя від дня 

народження : біобібліографія: 1968–2021 рр.», 2-ге вид., доп. та перероб. 

(надруковано в червні 2021 р.) (зав. сектору довідково-бібліографічного відділу 

Захарченко В.П.);

6) представлено доповідь з презентацією біобібліографічного покажчика 

«Фрізман Леонід Генріхович, доктор філологічних наук, професор: 

біобібліографія: 1951–2020 рр.», «Фрізманівські читання: науково-методична 

спадщина, продовження традицій». Програма і тези доповідей Всеукраїнської 

науково-методичної конференції (24 вересня 2020 року). Харків. ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 2020. 112 с. (зав. сектору бібліотеки Захарченко В.П.); 

7) надруковано статтю «Підготовка бібліографічних покажчиків – 

провідний напрям роботи довідково-бібліографічного відділу Наукової 

бібліотеки». Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та 

інновацій      в      освіті :      ІІ       Всеукр.       наук.-практ.       конф., Харків, 

30 жовт. 2020 р., ХНУТСГ. http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/13063 (зав. 

сектору бібліотеки Захарченко В. П.); 

8) проведено консультацій щодо визначення індексів УДК, авторського 

знаку – 154; 

9) проведено занять з основ інформаційної культури, академічної 

доброчесності – 4; 

10) надано відомості до довідника «Науково-інформаційна та 

соціокультурна діяльність провідних освітянських бібліотек–2020» (ДНПБ 

імені В.О. Сухомлинського) https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Directory_2020.pdf 

про роботу бібліотеки: 

- перелік вторинних інформаційних ресурсів бібліотеки, 

- реферативну інформацію, 

http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/13063
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Directory_2020.pdf


- статистичний звіт, 

- звіт-план підвищення кваліфікації, 

- видавничу діяльність бібліотеки, 

- основні заходи бібліотеки; 

11) оброблено анкети, надіслані з Методичного об’єднання бібліотек ЗВО 

України Наукової бібліотеки Київського національного університету імені 

Т.Г. Шевченка: 

- «Університетські бібліотекарі – хто ми є…?», 

- «Корпоративна діяльність бібліотек ЗВО України»; 

12) оброблено анкету ДНТБ України «Використання Scopus та/або Web of 

Sсience в установі в 2020–2021 рр.»; 

13) надано тематичних бібліографічних довідок (в електронному 

вигляді) – 55; 

14) 16.12.2020 р. представлено доповідь із  презентацією   «Науково- 

інформаційний супровід навчальної  діяльності та наукових досліджень 

здобувачів третього (освітньо-науково) рівня вищої освіти» під час онлайн- 

зустрічі з гарантами освітніх програм, завідувачами кафедр,  науковими 

керівниками здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

(директор НБ Коробкіна О.Г.); 

15) 26.02.2021 р. проведено онлайн-зустріч зі здобувачами третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, під час якої обговорювалося питання 

«Використання електронних інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки в 

дослідницькій діяльності здобувачів вищої   освіти»   (директор   НБ 

Коробкіна О.Г.). 

16) 03.03.2021 р. представлено доповідь із презентацією «Наукова 

бібліотека – можливості для навчання та дослідницької діяльності здобувачів 

вищої освіти» під час офлайн-зустрічі зі здобувачами третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти (директор НБ Коробкіна О.Г.); 

17) підготовлено відео-лекції для здобувачів вищої освіти, розміщені в 

репозитарії університету: 



- «Академічна доброчесність: формування власної професійної культури: 

для магістрів і аспірантів» (зав. науково-методичного відділу Романовська О.І.); 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4726 

- «Правила складання посилань та списку використаних джерел у 

наукових роботах за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (зав. 

сектору довідково-бібліографічного відділу Захарченко В.П.); 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4900 

18) розроблено «Інструкцію з розміщення наукових публікацій в 

репозитарії університету» для науково-педагогічних працівників університету, 

співробітників наукової бібліотеки (директор НБ Коробкіна О.Г.); 

19) у лютому 2021 р. оновлено «Положення про Наукову бібліотеку 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди», «Положення про репозитарій ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди», ухвалені Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

08.02.2021(директор НБ Коробкіна О.Г.); 

20) у квітні–травні 2021 р. надано тестовий доступ до сервісу 

Strikeplagiarism; 

21) налаштування віддаленого доступу до Science Direct (Scopus) із 

використанням доменного імені університету; 

22) участь в онлайн-опитуванні секції університетських бібліотек ВГО 

«Українська бібліотечна асоціація» «Бібліотека закладу вищої освіти в 

підтримці дистанційного навчання: відкриті освітні ресурси». (лютий 2021 р.); 

23) участь    в     Антишколі     університетських     бібліотек,     вебінар 

«Інституційний депозитарій. Крок за кроком»; 

24) оформлено книжкову виставку «Україна – Польща: майбутнє, 

сучасне, минуле» під час проведення урочистого засідання Вченої ради 

університету, присвяченого врученню диплома Почесного доктора 

(HONORISCAUSA) ХНПУ імені Г.С. Сковороди професору, доктору 

хабілітованомуФрантішекуШльосеку; 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4726
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4900


25) оформлено книжкові виставки: «Від Учительського інституту до 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди», 

«Сковородинівці про Г.С. Сковороду», «Публікації науковців Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди» під час 

проведення Всеукраїнської стратегічної сесії «Освіта України – 30. 

Національний технопарк з підвищення якості освіти». 

НПП університету беруть участь у роботі комісій / робочих груп : 

- проф. Жерновникова О.А., проф. Нелін Є.П., доцент Простакова Ю.С. є 

членами групи щодо розробки модельних програм із математики при Інституті 

модернізації змісту освіти МОН України; 

- проф. Нелін Є.П. є головою робочої групи при МОН України з розробки 

програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики (на 2021 рік); 

- проф. Жерновникова О.А. та доц. Простакова Ю.С. є учасниками 

міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 відкритих відповідей на 

завдання компетентнісного спрямування з математичної галузі; 

- у 2020/2021 н.р. НПП кафедри наукових основ управління брали 

активну участь у роботі журі конкурсу «Учитель року» в номінації «Керівник 

закладу загальної середньої освіти» на різних етапах. Так, проф. Мармаза О.І., 

Черновол-Ткаченко Р.І., доц. Гречаник О.Є., Хлєбнікова Т.М. були членами 

журі міського етапу; доц.Григораш В.В. – член журі обласного етапу, проф. 

Мармаза О.І. – голова журі обласного етапу; 

- із 2010 р. Гавриш І.В. є членом комісії з інноваційної діяльності та 

дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки. 

 
Університет в українських та міжнародних рейтингах 

 
 

За щорічним академічним рейтингом українських університетів у 2021 р. 

«Топ-200 Україна 2021» університет посів 94 позицію (приріст: + 14 позицій). 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6868


За рейтингом uni Rank University Ranking (4 International Colleges & 

Universities) університет посів 71 позицію серед українських ЗВО із 186 

місць.У 2020 рік: 101 позиція (приріст: + 30 позицій). 

https://www.4icu.org/ua/ 

У рейтингу університетів світу за рівнем їх присутності в мережі 

«Ranking Web of Universities» від Webometrics займаємо 142 позицію (серед 

українських ЗВО із 314 місць) та 13540 місце з понад 26 тисяч світових ЗВО. 

https://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20?page=1 

За рейтингом університетів і науково-дослідних інститутів 

«Бібліометрика української науки» 34 місце за показником h-index (76) серед 

198 ЗВО України. 

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=ustanovy 
 

 

Стратегічні завдання на 2021/2022 н.р. 

1. Підготовка та проходження акредитації ОНП «Право», «Історія», 

«Філологія». 

2. Підвищити ефективність підготовки кадрів вищої кваліфікації в 

аспірантурі та докторантурі університету. 

3. Підвищити якість наукових досліджень, що реалізуються в 

Університеті, зокрема в рамках наукових тем кафедр та їх відображення через 

публікаційну активність працівників Університету та h-індексу в 

наукометричних базах даних Scopus / Web of Science, у т. ч. через друк у 

рейтингових журналах, підготовку статей у співавторстві із зарубіжними 

вченими, реалізуючи спільні наукові проєкти. 

4. Здійснювати просування наукових періодичних видань університету до 

переліку фахових видань та до міжнародних наукометричних баз даних 

Scopus /Web of Science. 

5. Розширити міжуніверситетську співпрацю із зарубіжними партнерами, 

зокрема шляхом залучення іноземних викладачів до викладання або проведення 

«гостьових лекцій». 

https://www.4icu.org/ua/
https://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine?page=1
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=ustanovy


6. Здійснити подальший розвиток міжнародної академічної мобільності 

учасників освітнього процесу ХНПУ імені Г.С. Сковороди в університетах- 

партнерах поза межами України, а також сприяти реалізації права на 

академічну мобільність іноземних учасників освітнього процесу в університеті. 

7. Підвищити залученість викладачів і здобувачів освіти університету до 

міжнародних проєктів шляхом посилення їхньої спроможності в пошуку 

грантів для дослідницької діяльності та академічної мобільності. 

8. Забезпечити зростання рівня дослідницької культури та академічної 

доброчесності здобувачів освіти, наукових, науково-педагогічних, педагогічних 

працівників, просування і підтримка стандартів академічної доброчесності в 

освітній та науковій діяльності університету. 
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