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ВСТУП 

 

3 листопада 2020 року колектив 

Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди (далі – 

Університет) з чотирьох претендентів 

обрав на посаду ректора Університету 

професора Бойчука Юрія Дмитровича, все 

життя якого, від студента природничого 

факультету, аспіранта, викладача, доцента, 

професора, завідувача кафедри, проректора 

з наукової роботи до ректора, тісно 

пов’язане саме з цим закладом вищої 

освіти. 

 

23 грудня 2020 року Міністерство освіти і науки України уклало з 

Бойчуком Юрієм Дмитровичем контракт № 1-98, який регулює трудові 

відносини, пов’язані з виконанням ректором своїх повноважень, визначає 

права, обов’язки та відповідальність сторін  та встановлює цільові показники 

діяльності Університету, досягнення яких повинен забезпечити ректор. 

Наказом Міністра освіти і науки України від 23 грудня 2020 року № 478-к 

доктора педагогічних наук, професора Бойчука Юрія Дмитровича призначено 

ректором Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди строком на п’ять років з 24 грудня 2020 року до 23 грудня 2025 

року як обраного за конкурсом відповідно до статті 42 Закону України «Про 

вищу освіту» на умовах, викладених у контракті. 

Університетська спільнота під керівництвом 

Юрія Дмитровича Бойчука, усвідомлюючи 

сьогоднішні виклики, які супроводжують сучасний 

етап модернізації вищої освіти, розробила та ввела 

в дію Стратегію розвитку Харківського 

національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди на 2021-2025 роки. Стратегія 

враховує унікальні особливості, накопичений 

досвід і конкурентоспроможний потенціал одного з 

найстаріших закладів вищої освіти регіону, його 

позиції в галузі педагогічної освіти України і 

базується на передовому досвіді провідних університетів країни, Європи та 

світу, а також на цінностях, що склалися в Університеті. 



2021 

 

Звіт ректора Університету Юрія БОЙЧУКА про виконання умов 

контракту за 2021 рік було заслухано на Конференції трудового колективу 29 

грудня 2021 року. Конференція трудового колективу ухвалила рішення: 

визнати діяльність ректора за 2021 рік задовільною. Рішення прийнято 

одноголосно. 

 

І. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

ФОРМУВАННЯ І ДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Прийом вступників до університету у 2021 році відбувся згідно з 

Умовами прийому для здобуття вищої освіти та Правилами прийому до 

Університету. У роботі приймальної комісії цього року брали участь 

39 технічних секретарів. У предметних екзаменаційних та фахових 

атестаційних комісіях було задіяно 189 представників професорсько-

викладацького складу та 2 концертмейстера. 

Від абітурієнтів, що вступали на І курс денної форми навчання для 

здобуття ступеня «Бакалавр», було прийнято 7196 заяв, що на 1163 заяви 

більше ніж торік. Конкурс по Університету на місця державного замовлення 

денної форми навчання становив 15,1, а на окремі спеціальності – від 154,6 

(035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша 

– англійська) до 3,4 (014.08 Середня освіта (Фізика)) осіб. Популярними серед 

абітурієнтів були такі спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 014.021 Середня 

освіта (Англійська мова і література), 035.041 Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська), 035.041 Філологія (східні 

мови та літератури (переклад включно), перша – китайська), 014.01 Середня 

освіта (Українська мова і література), 016.01 Спеціальна освіта (логопедія), 

013 Початкова освіта, 014.03 Середня освіта (Історія), 022 Дизайн, 017 Фізична 

культура і спорт. 

Обсяг доведеного державного замовлення становить 414 місць, що на 

47 місць більше, ніж у 2020 році. 366 осіб було рекомендовано до зарахування 

за державним замовленням. 23 особи були переведені на вакантні місця 

державного замовлення. За квотою-1 було зараховано 23 особи. 25 осіб, які 

вступали через ОЦ «Донбас-Україна», були зараховані за квотою-2. Усього 

через ОЦ «Донбас-Україна» вступило 29 осіб. Як підсумок, за державним 

замовленням на 1 курс було зараховано 414 осіб, що на 69 осіб більше ніж у 



минулому році. 521 вступник зарахований на навчання за кошти юридичних 

та/або фізичних осіб. За скороченою програмою для здобуття ступеня 

«Бакалавр» було зараховано 56 осіб на денну форму навчання, із них на місця 

держзамовлення – 18 осіб, на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та 

юридичних осіб, – 38 осіб. Отже, для здобуття ступеня «Бакалавр» денної 

форми навчання всього було зараховано 991 особу (у т.ч. на скорочений 

термін навчання), що на 8% більше, ніж торік.  

На заочну форму навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» усього 

було зараховано 263 особи (у т.ч. на скорочений термін навчання). На 1 курс 

заочної форми навчання було зараховано 118 осіб за рахунок фізичних та 

юридичних осіб, що на 8 осіб більше, ніж торік. 4 абітурієнти, що вступили 

через ОЦ «Донбас-Україна», були переведені на місця державного 

замовлення. За скороченою програмою для здобуття ступеня «Бакалавр» було 

зараховано 145 осіб на заочну форму навчання, із них на місця 

держзамовлення було зараховано 4 особи, на місця, що фінансуються за 

рахунок фізичних та юридичних осіб, – 141 особа. За результатами 

додаткового набору 14 осіб були зараховані на навчання за скороченим 

терміном.  

Для здобуття ступеня «Магістр» на денну форму навчання зараховано 

326 осіб, з них: на місця державного замовлення зарахована 171 особа в 

основний набір та 17 осіб у додатковий; на місця, що фінансуються за рахунок 

фізичних та юридичних осіб, – 117 осіб зараховано в основний набір та 

21 особа в додатковий. На жаль, кількість магістрів, що будуть здобувати вищу 

освіту в Університеті, скоротилася на 20% порівняно з минулим роком. 

На заочну форму навчання для здобуття ступеня «Магістр» було 

зараховано на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб, – 459 осіб, що на 13% більше ніж торік. Державне замовлення 

на заочній формі навчання для здобуття ступеня «Магістр» не передбачено. За 

результатами додаткового набору було зараховано 93 особи. За результатами 

додаткового набору було зараховано 93 особи.  

Станом на 25.10.2021 до Університету було зараховано 15 іноземних 

здобувачів вищої освіти, з них – 1 бакалавр денної форми навчання, 13 

магістрів денної та 1 заочної форми навчання. 

За підсумками вступної кампанії 2021 р. станом на 15.12.2021 р. до 

Університету було зараховано 2108 осіб. 

Новим у вступній кампанії 2021 року було: 

1) самостійний вибір вступником третього предмета ЗНО; 

2) обмеження кількості поданих заяв для вступу на контракт – до 

30 заяв включно; 



3) вступники, які отримали бюджетні місця за результатами 

конкурсу, але хотіли, щоб їхні заяви брали участь у конкурсі на контракт, мали 

повідомити про це приймальну комісію під час виконання вимог до 

зарахування; 

4) можливість створення електронних кабінетів та подання заяв в 

електронному вигляді до Університету вступниками, що вступали на основі 

диплома молодшого спеціаліста; 

5) обов’язкове подання абітурієнтами, які вступали до Університету 

на скорочений або нормативний термін навчання двох предметів ЗНО; 

6) обов’язкове проходження бакалаврами ЕВІ з іноземної мови із 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності; 

7) подання документів вступниками до приймальної комісії засобами 

поштового зв’язку.  

Основними перешкодами, з якими стикнулися працівники приймальної 

комісії у 2021 році, були такі: 

по-перше, вступники на бюджетну форму навчання неправильно 

визначали пріоритети поданих заяв, тож, як наслідок, Університет втратив 

28 місць державного замовлення; 

по-друге, більшість наших випускників-бакалаврів не склала ЄВІ з 

іноземної мови, що унеможливило вступ до Університету. 

У зв’язку із цим було прийнято рішення під час проведення 

профорієнтаційної роботи і дня відкритих дверей вести роз’яснювальну 

роботу: 

а) серед випускників шкіл – щодо подання електронних заяв з логічним 

і правильним вибором пріоритетів; 

б) серед випускників-бакалаврів – щодо необхідності більш ретельно 

готуватися до проходження ЄВІ з іноземної мови.   

Зважаючи на складність і напруженість вступної кампанії 2021 року, 

приймальна комісія звернулася до МОН України з такими пропозиціями: 

1. Скоротити кількість заяв, що подаються до ЗВО на місця 

держзамовлення, до трьох, (особливо для педагогічних спеціальностей). 

2. Зробити в базі ЄДЕБО опцію автоматичного розрахунку середнього 

бала свідоцтва про ПЗСО, дипломів бакалавра й магістра та відображення в 

електронному кабінеті вступника. 

3. Надсилати вступникам на електронну пошту перелік документів, що 

необхідні для вступу до Університету, та бланки договорів про навчання та 

надання платних освітніх послуг, використовуючи функцію в модулі «Заяви» 

в базі ЄДЕБО. 



4. Удосконалити алгоритм подання електронних заяв, які подавали 

абітурієнти, що вступали на базі диплома молодшого спеціаліста, додати 

опцію зворотного зв’язку. 

5. У базі ЄДЕБО створити функцію реєстрації на творчий конкурс для 

вступників, що вступають на основі повної загальної середньої освіти за 

алгоритмом реєстрації на ЗНО (Заявка на ЗНО (ОС магістра) та поєднати таку 

функцію з особистим електронний кабінетом вступника, у якому б 

відображалася інформація щодо реєстрації на творчий конкурс та його 

результат. 

Рух контингенту за 2021 р. представлено в таблицях 1, 2. 

 

 

 



Таблиця 1. Рух контингенту за 2021 р. денна форма 

 
ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

  
І семестр 2021/2022 навчального року 
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012 Дошкільна освіта     012 Дошкільна освіта 

1. 

бакалавр 

1 курс 61 61 59 59 59 58     

бакалавр 

1 курс     94 93 93 93 

2 курс 67 67 67 67 67 67     2 курс 57 57 57 52 52 52 

3 курс 75 75 73 73 73 73     3 курс 58 58 58 58 59 59 

4 курс 43 43 43 43 43 43     4 курс 70 70 70 68 66 66 

магістр 
1 курс 29 29 29 29 29 29     

магістр 
1 курс     27 34 34 34 

2 курс                 2 курс 28 28 28 28 28 28 

013 Початкова освіта     013 Початкова освіта 

2. 

бакалавр 

1 курс 64 64 64 64 64 64     

бакалавр 

1 курс     54 54 54 54 

2 курс 75 74 74 74 74 74     2 курс 64 62 62 63 63 63 

3 курс 63 63 63 63 63 63     3 курс 74 74 74 74 74 74 

4 курс 56 56 56 56 56 56     4 курс 55 55 55 55 55 55 

магістр 
1 курс 50 50 50 50 50 49     

магістр 
1 курс     44 55 53 53 

2 курс 1 1             2 курс 49 49 49 49 49 49 

014 Середня освіта (Фізична культура)     014 Середня освіта (Фізична культура) 

3. бакалавр 

1 курс 37 37 37 37 37 37     

бакалавр 

1 курс     33 33 33 33 

2 курс 37 36 36 36 36 36     2 курс 36 36 36 35 35 35 

3 курс 33 33 33 33 33 33     3 курс 34 34 34 34 34 34 

4 курс 28 27 28 25 25 25     4 курс 31 32 33 33 33 33 



магістр 
1 курс 15 15 15 15 15 15     

магістр 
1 курс     6 6 6 6 

2 курс 1 1             2 курс 13 13 13 12 12 12 

017 Фізична культура і спорт     017 Фізична культура і спорт 

4. 

бакалавр 

1 курс 43 43 43 43 43 43     

бакалавр 

1 курс     40 40 40 40 

2 курс 34 34 34 34 32 32     2 курс 42 42 42 43 43 43 

3 курс 38 38 38 38 38 38     3 курс 32 32 32 32 32 31 

4 курс 28 28 27 26 26 26     4 курс 36 36 36 36 36 36 

магістр 
1 курс 9 9 9 9 9 9     

магістр 
1 курс     10 10 10 10 

2 курс                 2 курс 9 9 9 8 8 8 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)     014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

5. 

бакалавр 

1 курс 20 20 20 20 20 19     

бакалавр 

1 курс     16 15 15 15 

2 курс 18 17 17 17 13 13     2 курс 19 19 19 20 20 20 

3 курс 5 5 4 4 3 3     3 курс 13 13 13 13 13 13 

4 курс 8 8 8 8 13 13     4 курс 3 3 3 3 3 3 

магістр 
1 курс 16 16 14 14 14 14     

магістр 
1 курс     6 6 7 7 

2 курс 15 15 2 2 2 2     2 курс 14 14 14 13 13 13 

024 Хореографія     024 Хореографія 

6. 

бакалавр 

1 курс 36 36 36 36 36 36     

бакалавр 

1 курс     39 40 40 40 

2 курс 30 30 29 28 28 28     2 курс 36 35 35 34 33 33 

3 курс 21 19 19 18 18 18     3 курс 28 28 28 26 26 26 

4 курс 15 15 15 15 15 15     4 курс 18 18 18 19 19 19 

магістр 
1 курс 7 7 7 7 7 7     

магістр 
1 курс     2 3 3 3 

2 курс 6 6             2 курс 7 7 7 7 7 7 

022 Дизайн     022 Дизайн 



7. 

бакалавр 

1 курс 32 32 32 32 32 31     

бакалавр 

1 курс     33 33 33 32 

2 курс 38 37 37 37 37 37     2 курс 31 31 30 31 31 31 

3 курс 25 25 24 24 24 24     3 курс 37 37 37 34 33 33 

4 курс 10 10 9 9 9 9     4 курс 23 23 23 23 23 23 

магістр 
1 курс 4 4 4 4 4 4     

магістр 
1 курс     5 5 5 5 

2 курс                 2 курс 4 4 4 4 4 4 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)     014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

8. 

бакалавр 

1 курс 6 6 6 6 6 6     

бакалавр 

1 курс     17 17 17 17 

2 курс 10 10 10 10 10 10     2 курс 6 6 6 6 6 6 

3 курс 20 20 20 20 20 20     3 курс 10 10 10 10 10 10 

4 курс 18 18 18 18 18 18     4 курс 19 19 19 19 19 19 

магістр 
1 курс 12 12 12 12 12 12     

магістр 
1 курс     3 3 3 3 

2 курс                 2 курс 12 12 12 12 12 12 

023 Образотворче мистецтво     023 Образотворче мистецтво 

9. 

бакалавр 

1 курс 14 14 14 14 14 14     

бакалавр 

1 курс     19 19 19 19 

2 курс                 2 курс 14 14 13 13 13 13 

3 курс                 3 курс             

4 курс                 4 курс             

магістр 
1 курс                 

магістр 
1 курс             

2 курс                 2 курс             

025 Музичне мистецтво     025 Музичне мистецтво 

10. бакалавр 

1 курс                 

бакалавр 

1 курс             

2 курс                 2 курс             

3 курс                 3 курс             



4 курс                 4 курс             

магістр 
1 курс                 

магістр 
1 курс             

2 курс                 2 курс             

014 Середня освіта (Історія)     014 Середня освіта (Історія) 

11. 

бакалавр 

1 курс 61 61 61 60 60 60   

бакалавр 

1 курс     54 55 55 55 

2 курс 45 44 44 44 44 44     2 курс 60 60 61 58 58 58 

3 курс 73 73 72 72 73 72 
  

3 курс 43 43 43 43 43 43 

4 курс 45 45 45 44 44 44 
  

4 курс 71 71 71 70 70 69 

магістр 
1 курс 34 34 34 34 33 32 

  магістр 
1 курс     12 11 11 11 

2 курс 1 1         
  

2 курс 32 32 32 32 32 32 

014 Середня освіта (Географія) 
  

014 Середня освіта (Географія) 

12. 

бакалавр 

1 курс 15 15 15 15 15 15 
  

бакалавр 

1 курс     18 16 16 16 

2 курс 9 9 9 9 9 9 
  

2 курс 15 15 15 14 14 14 

3 курс 14 14 14 14 14 14 
  

3 курс 9 9 9 9 9 9 

4 курс             
  

4 курс 14 14 14 14 14 14 

магістр 
1 курс             

  магістр 
1 курс             

2 курс             
  

2 курс             

014 Середня освіта (Українська мова і література) 
  

014 Середня освіта (Українська мова і література) 

13. 

бакалавр 

1 курс 44 43 43 43 43 43 
  

бакалавр 

1 курс     64 64 64 64 

2 курс 48 48 48 48 48 48 
  

2 курс 43 43 44 44 44 44 

3 курс 40 40 39 39 38 38 
  

3 курс 47 47 47 44 45 45 

4 курс 34 34 34 34 34 34 
  

4 курс 37 37 37 37 37 37 

магістр 
1 курс 24 24 24 24 24 24 

  магістр 
1 курс     27 28 28 28 

2 курс             
  

2 курс 24 24 24 22 22 22 



035 Філологія (Українська мова і література) 
  

035 Філологія (Українська мова і література) 

14. 

бакалавр 

1 курс 23 22 22 21 21 21 
  

бакалавр 

1 курс     17 18 18 18 

2 курс 18 18 18 18 18 18 
  

2 курс 21 21 21 21 21 21 

3 курс 16 16 16 16 16 16 
  

3 курс 18 18 18 16 16 16 

4 курс 19 19 19 19 19 19 
  

4 курс 16 16 16 16 16 16 

магістр 
1 курс 14 14 14 14 14 13 

  магістр 
1 курс     9 10 10 10 

2 курс             
  

2 курс 13 13 13 12 12 12 

014 Середня освіта (Мова і література (російська)) 
  

014 Середня освіта (Мова і література (російська)) 

15. 

бакалавр 

1 курс 12 12 12 12 12 12 
  

бакалавр 

1 курс     10 10 10 10 

2 курс 8 8 8 8 8 8 
  

2 курс 12 12 12 11 11 11 

3 курс 20 20 20 20 20 20 
  

3 курс 7 7 7 7 7 7 

4 курс 19 19 19 19 19 19 
  

4 курс 19 18 18 19 19 19 

магістр 
1 курс 6 6 6 6 6 6 

  магістр 
1 курс     3 4 4 4 

2 курс             
  

2 курс 6 6 6 6 6 6 

014 Середня освіта (Математика) 
  

014 Середня освіта (Математика) 

16. 

бакалавр 

1 курс 21 21 21 21 21 21 
  

бакалавр 

1 курс     19 19 19 19 

2 курс 17 16 16 16 16 16 
  

2 курс 21 21 22 25 25 26 

3 курс 26 26 26 26 26 26 
  

3 курс 16 16 16 16 16 16 

4 курс 27 27 27 27 27 27 
  

4 курс 26 26 26 26 26 26 

магістр 
1 курс 16 16 16 16 16 16 

  магістр 
1 курс     13 14 14 14 

2 курс             
  

2 курс 15 15 15 15 15 15 

014 Середня освіта (Фізика) 
  

014 Середня освіта (Фізика) 

17. бакалавр 
1 курс 8 8 8 8 8 8 

  бакалавр 
1 курс     11 11 11 11 

2 курс 3 3 3 3 3 3 
  

2 курс 8 8 9 9 9 9 



3 курс 12 12 12 12 12 12 
  

3 курс 3 3 3 3 3 3 

4 курс 13 13 13 13 13 13 
  

4 курс 12 12 12 12 12 12 

магістр 
1 курс 8 8 8 8 8 8 

  магістр 
1 курс     6 7 7 7 

2 курс             
  

2 курс 8 8 8 8 8 8 

014 Середня освіта (Інформатика) 
  

014 Середня освіта (Інформатика) 

18. 

бакалавр 

1 курс 14 14 14 14 14 14 
  

бакалавр 

1 курс     17 17 17 17 

2 курс 9 8 8 9 9 9 
  

2 курс 14 14 15 16 15 15 

3 курс 14 14 14 14 14 14 
  

3 курс 9 9 9 9 9 9 

4 курс 9 9 9 9 9 7 
  

4 курс 14 14 14 14 14 14 

магістр 
1 курс 12 12 12 12 12 12 

  магістр 
1 курс     6 7 7 7 

2 курс             
  

2 курс 12 12 12 12 12 12 

011 Освітні, педагогічні науки 
  

011 Освітні, педагогічні науки 

19. 

бакалавр 

1 курс             
  

бакалавр 

1 курс             

2 курс             
  

2 курс             

3 курс             
  

3 курс             

4 курс             
  

4 курс             

магістр 
1 курс             

  магістр 
1 курс     4 4 4 4 

2 курс             
  

2 курс             

053 Психологія 
  

053 Психологія 

20. 
бакалавр 

1 курс 65 65 65 65 65 65 
  

бакалавр 

1 курс     40 38 38 39 

2 курс 45 45 45 44 44 44 
  

2 курс 65 64 65 61 61 61 

3 курс 31 31 31 31 31 31 
  

3 курс 44 43 43 43 43 43 

4 курс 38 38 38 38 38 38 
  

4 курс 27 27 27 27 27 27 

магістр 1 курс 18 18 17 17 17 17 
  

магістр 1 курс     7 7 7 7 



2 курс             
  

2 курс 17 17 17 17 17 17 

054 Соціологія 
  

054 Соціологія 

21. 

бакалавр 

1 курс 3 3 3 3 3 3 
  

бакалавр 

1 курс     1 1 1 1 

2 курс 1 1 1 1 1 1 
  

2 курс 3 3 3 1 1 1 

3 курс 3 3 2 2 2 2 
  

3 курс 1 1 1 1 1 1 

4 курс 6 6 6 6 6 6 
  

4 курс 2 2 2 3 3 3 

магістр 
1 курс 2 2 1 1 1 1 

  магістр 
1 курс     1 1 1 1 

2 курс             
  

2 курс 1 1 1 1 1 1 

231 Соціальна робота 
  

231 Соціальна робота 

22. 

бакалавр 

1 курс 15 15 15 15 15 15 
  

бакалавр 

1 курс     16 16 16 16 

2 курс 9 9 9 9 9 9 
  

2 курс 15 15 15 12 12 12 

3 курс 13 13 13 12 12 12 
  

3 курс 9 9 8 8 8 8 

4 курс 6 6 6 6 6 6 
  

4 курс 12 12 12 12 12 12 

магістр 
1 курс             

  магістр 
1 курс     2 4 4 4 

2 курс             
  

2 курс             

052 Політологія 
  

052 Політологія 

23. 

бакалавр 

1 курс 3 3 3 3 3 3 
  

бакалавр 

1 курс     7 7 7 7 

2 курс 4 4 4 4 4 4 
  

2 курс 3 3 3 3 3 3 

3 курс 2 2 1 1 1 1 
  

3 курс 4 4 3 3 3 3 

4 курс             
  

4 курс 1 1 1 0 0 0 

магістр 
1 курс 3 3 3 3 3 3 

  магістр 
1 курс     4 5 5 5 

2 курс             
  

2 курс 3 3 3 3 3 3 

081 Право 
  

081 Право 

24. бакалавр 1 курс 26 26 26 26 26 26 
  

бакалавр 1 курс     12 12 12 14 



2 курс 56 54 54 52 51 51 
  

2 курс 24 24 28 32 32 33 

3 курс 59 59 60 67 66 66 
  

3 курс 52 51 51 51 53 57 

4 курс 56 56 56 56 59 59 
  

4 курс 65 66 66 67 67 67 

магістр 
1 курс 14 14 14 14 14 14 

  магістр 
1 курс     3 3 3 3 

2 курс             
  

2 курс 14 14 14 13 13 13 

051 Економіка 
  

051 Економіка 

25. 

бакалавр 

1 курс 12 12 12 12 12 12 
  

бакалавр 

1 курс     4 4 4 4 

2 курс 8 8 8 8 8 8 
  

2 курс 12 12 12 8 8 8 

3 курс 8 8 8 8 8 8 
  

3 курс 8 8 8 8 8 8 

4 курс 8 8 8 8 8 8 
  

4 курс 7 7 7 7 7 7 

магістр 
1 курс 3 3 3 3 3 3 

  магістр 
1 курс     3 3 3 3 

2 курс 2 2         
  

2 курс 3 3 3 3 3 3 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
  

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

26. 

бакалавр 

1 курс 85 84 84 84 84 84 
  

бакалавр 

1 курс     78 78 78 78 

2 курс 65 64 64 64 64 64 
  

2 курс 77 76 76 77 78 76 

3 курс 96 95 95 95 95 95 
  

3 курс 56 56 56 56 55 55 

4 курс 114 111 111 111 111 106 
  

4 курс 90 91 91 93 92 92 

магістр 
1 курс 43 42 40 40 40 40 

  магістр 
1 курс     41 43 42 42 

2 курс     1 1 1 1 
  

2 курс 40 40 40 40 40 40 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 
  

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

27. бакалавр 

1 курс 6 6 6 6 6 6 
  

бакалавр 

1 курс     11 11 11 11 

2 курс 6 6 6 6 6 6 
  

2 курс 6 6 6 6 6 6 

3 курс 4 4 4 4 4 4 
  

3 курс 6 6 6 5 5 5 

4 курс 9 9 9 9 9 9 
  

4 курс 4 4 4 4 4 4 



магістр 
1 курс 4 4 4 4 4 4 

  магістр 
1 курс     5 5 5 5 

2 курс             
  

2 курс 4 4 4 4 4 4 

014 Середня освіта (Мова і література (французька)) 
  

014 Середня освіта (Мова і література (французька)) 

28. 

бакалавр 

1 курс 2 2 2 2 2 2 
  

бакалавр 

1 курс     8 8 8 8 

2 курс 2 2 2 2 2 2 
  

2 курс 2 2 2 2 2 2 

3 курс 3 3 3 3 3 3 
  

3 курс 2 2 2 2 2 2 

4 курс 3 3 3 3 3 3 
  

4 курс 3 3 3 3 3 3 

магістр 
1 курс 4 4 4 4 4 4 

  магістр 
1 курс     1 1 1 1 

2 курс             
  

2 курс 4 4 4 2 2 2 

035 Філологія  
  

035 Філологія  

29. 

бакалавр 

1 курс 87 87 87 87 87 87 
  

бакалавр 

1 курс     113 112 112 112 

2 курс 95 91 90 90 89 88 
  

2 курс 87 85 89 88 88 88 

3 курс 54 52 51 51 51 51 
  

3 курс 83 83 83 83 82 81 

4 курс             
  

4 курс 50 50 50 50 50 50 

магістр 
1 курс 13 13 13 13 13 13 

  магістр 
1 курс     10 11 11 11 

2 курс             
  

2 курс 11 12 12 11 11 11 

014 Середня освіта (Хімія) 
  

014 Середня освіта (Хімія) 

30. 

бакалавр 

1 курс 6 6 6 6 6 6 
  

бакалавр 

1 курс     8 8 8 8 

2 курс 7 7 7 7 7 7 
  

2 курс 6 6 6 5 5 5 

3 курс 15 15 15 15 15 15 
  

3 курс 6 6 6 7 7 7 

4 курс 10 10 10 10 10 10 
  

4 курс 15 15 15 15 15 15 

магістр 
1 курс 7 7 7 7 7 7 

  магістр 
1 курс     4 4 4 4 

2 курс             
  

2 курс 7 7 7 7 7 7 

014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) 
  

014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) 



31. 

бакалавр 

1 курс 22 22 22 22 22 22 
  

бакалавр 

1 курс     36 36 36 36 

2 курс 27 25 25 25 25 25 
  

2 курс 21 21 21 21 21 21 

3 курс 41 41 41 41 41 41 
  

3 курс 25 25 25 23 23 23 

4 курс 30 30 30 30 30 30 
  

4 курс 41 41 41 41 41 41 

магістр 
1 курс 12 12 12 12 12 12 

  магістр 
1 курс     6 8 8 8 

2 курс             
  

2 курс 11 11 11 11 11 11 

014 Середня освіта (Природничі науки) 
  

014 Середня освіта (Природничі науки) 

32. 

бакалавр 

1 курс             
  

бакалавр 

1 курс             

2 курс             
  

2 курс             

3 курс             
  

3 курс             

4 курс             
  

4 курс             

магістр 
1 курс 6 6 6 6 6 6 

  магістр 
1 курс     3 3 3 3 

2 курс             
  

2 курс 6 6 6 6 6 6 

016 Спеціальна освіта 
  

016 Спеціальна освіта 

33. 

бакалавр 

1 курс 51 50 50 50 50 50 
  

бакалавр 

1 курс     59 58 58 58 

2 курс 42 41 41 41 40 40 
  

2 курс 49 49 59 58 58 58 

3 курс 40 39 39 39 35 35 
  

3 курс 40 40 40 40 39 39 

4 курс 1 1 1 1 6 6 
  

4 курс 35 35 35 34 34 34 

магістр 
1 курс 20 20 20 20 20 20 

  магістр 
1 курс     11 11 11 11 

2 курс             
  

2 курс 20 20 20 20 20 20 

091 Біологія 
  

091 Біологія 

34. бакалавр 

1 курс 16 15 15 15 15 15 
  

бакалавр 

1 курс     14 14 14 14 

2 курс 17 16 16 16 16 16 
  

2 курс 15 15 15 12 12 12 

3 курс 12 11 11 11 11 11 
  

3 курс 16 16 16 16 16 15 



4 курс 11 11 11 11 11 11 
  

4 курс 11 11 11 11 11 11 

магістр 
1 курс 4 4 4 4 4 4 

  магістр 
1 курс     6 8 8 8 

2 курс             
  

2 курс 4 4 4 4 4 4 

073 Менеджмент 
  

073 Менеджмент 

35. магістр 
1 курс 11 11 11 11 11 11 

  магістр 
1 курс     8 9 8 8 

2 курс             
  

2 курс 11 11 11 11 11 11 

   
3746 3711 3669 3664 3661 3646 

    
2903 2897 4178 4169 4162 4164 

 

Таблиця 2. Рух контингенту за 2021 р.заочна форма 

 
ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

  
І семестр 2021/2022 навчального року 
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012 Дошкільна освіта     012 Дошкільна освіта 

1. 

бакалавр 

1 курс 13 13 13 13 13 13     

бакалавр 

1 курс     28 32 32 32 

2 курс 28 28 28 28 28 29     2 курс 13 13 14 16 16 15 

3 курс 25 25 24 24 24 24     3 курс 18 18 18 18 18 18 

4 курс 20 20 20 20 20 20     4 курс 19 18 18 20 20 21 

магістр 
1 курс 45 45 45 45 45 44     

магістр 
1 курс     49 55 54 53 

2 курс                 2 курс 44 44 44 44 44 44 

013 Початкова освіта     013 Початкова освіта 

2. бакалавр 

1 курс 25 25 25 25 25 25     

бакалавр 

1 курс     14 14 14 14 

2 курс 28 28 28 28 28 28     2 курс 25 24 24 26 27 27 

3 курс 10 10 11 12 11 10     3 курс 15 15 15 16 16 16 



4 курс 12 12 11 11 11 11     4 курс 2 2 2 2 2 2 

магістр 
1 курс 23 23 22 22 22 21     

магістр 
1 курс     13 17 19 19 

2 курс                 2 курс 21 21 21 21 21 21 

014 Середня освіта (Фізична культура)     014 Середня освіта (Фізична культура) 

3. 

бакалавр 

1 курс 8 8 8 8 8 8     

бакалавр 

1 курс     6 6 6 6 

2 курс 5 5 5 5 5 5     2 курс 8 7 7 7 7 7 

3 курс 6 6 6 6 6 6     3 курс 5 5 5 5 5 5 

4 курс 9 9 9 9 9 9     4 курс 5 5 5 5 5 5 

магістр 
1 курс 4 4 4 4 4 4     

магістр 
1 курс     4 6 6 6 

2 курс                 2 курс 4 4 4 4 4 4 

017 Фізична культура і спорт     017 Фізична культура і спорт 

4. 

бакалавр 

1 курс 7 7 7 7 7 7     

бакалавр 

1 курс     7 7 7 7 

2 курс 5 5 5 5 5 5     2 курс 7 7 7 6 6 6 

3 курс 6 6 6 6 6 6     3 курс 5 5 5 5 5 5 

4 курс 3 3 2 2 2 3     4 курс 6 6 6 6 6 6 

магістр 
1 курс 9 9 8 8 8 8     

магістр 
1 курс     14 15 15 15 

2 курс                 2 курс 8 8 8 9 9 9 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)     014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

5. 

бакалавр 

1 курс 10 10 10 10 10 11     

бакалавр 

1 курс     8 7 7 6 

2 курс 8 8 8 8 2 2     2 курс 10 10 10 10 10 9 

3 курс 6 6 7 7 3 3     3 курс 2 2 3 3 3 3 

4 курс         10 10     4 курс 3 3 2 2 2 2 

магістр 
1 курс 11 10 10 10 10 10     

магістр 
1 курс     1 1     

2 курс                 2 курс 10 10 10 10 10 10 



024 Хореографія     024 Хореографія 

6. 

бакалавр 

1 курс 11 11 11 11 11 11     

бакалавр 

1 курс     8 7 7 7 

2 курс 11 11 11 10 10 10     2 курс 11 11 12 13 13 14 

3 курс 19 20 21 21 21 21     3 курс 9 9 9 11 11 11 

4 курс 19 19 19 19 19 19     4 курс 16 16 16 16 15 15 

магістр 
1 курс 6 6 6 6 6 6     

магістр 
1 курс     10 10 10 10 

2 курс                 2 курс 6 6 6 6 6 6 

022 Дизайн     022 Дизайн 

7. 

бакалавр 

1 курс 18 17 17 16 16 16     

бакалавр 

1 курс     12 12 12 12 

2 курс 11 12 12 12 12 12     2 курс 16 16 16 16 16 16 

3 курс 10 10 10 10 10 11     3 курс 8 8 8 11 11 11 

4 курс 3 3 3 3 3 3     4 курс 8 8 8 9 8 8 

магістр 
1 курс 2 2 2 2 2 2     

магістр 
1 курс     3 3 3 3 

2 курс                 2 курс 2 2 2 2 2 2 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)     014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

8. 

бакалавр 

1 курс 2 2 2 2 2 2     

бакалавр 

1 курс     2 2 2 2 

2 курс 2 3 3 3 3 3     2 курс 2 2 4 5 5 5 

3 курс 6 6 6 5 5 5     3 курс 3 3 3 4 4 4 

4 курс 1 1 1 1 1 1     4 курс 2 2 2 2 2 2 

магістр 
1 курс 6 6 6 6 6 6     

магістр 
1 курс     5 5 5 5 

2 курс                 2 курс 6 6 6 6 6 6 

023 Образотворче мистецтво     023 Образотворче мистецтво 

9. бакалавр 
1 курс 1 1 1 1 1 1     

бакалавр 
1 курс             

2 курс                 2 курс 1 1 5 5 5 5 



3 курс                 3 курс             

4 курс                 4 курс             

магістр 
1 курс                 

магістр 
1 курс             

2 курс                 2 курс             

025 Музичне мистецтво     025 Музичне мистецтво 

10. 

бакалавр 

1 курс                 

бакалавр 

1 курс             

2 курс                 2 курс             

3 курс                 3 курс             

4 курс                 4 курс             

магістр 
1 курс                 

магістр 
1 курс     2 3 3 3 

2 курс                 2 курс             

014 Середня освіта (Історія)     014 Середня освіта (Історія) 

11. 

бакалавр 

1 курс 7 7 7 7 7 7   

бакалавр 

1 курс     7 7 7 7 

2 курс 7 7 7 7 7 7     2 курс 7 7 7 9 10 10 

3 курс 9 9 9 9 8 8 
  

3 курс 7 7 7 7 7 7 

4 курс 6 6 6 6 6 6 
  

4 курс 6 6 6 6 6 6 

магістр 
1 курс 13 13 13 13 13 14 

  магістр 
1 курс     7 11 11 11 

2 курс             
  

2 курс 14 14 14 14 14 14 

014 Середня освіта (Географія) 
  

014 Середня освіта (Географія) 

12. 
бакалавр 

1 курс 1 1 1 1 1 1 
  

бакалавр 

1 курс     1 2 2 2 

2 курс 2 2 2 2 2 2 
  

2 курс 1 1 3 4 4 4 

3 курс 4 4 4 4 4 4 
  

3 курс 1 1 3 3 3 3 

4 курс             
  

4 курс 4 4 4 4 4 4 

магістр 1 курс             
  

магістр 1 курс             



2 курс             
  

2 курс             

014 Середня освіта (Українська мова і література) 
  

014 Середня освіта (Українська мова і література) 

13. 

бакалавр 

1 курс 2 2 1 1 1 1 
  

бакалавр 

1 курс     2 2 2 2 

2 курс 6 6 7 7 7 7 
  

2 курс 1 1 3 4 4 3 

3 курс 10 10 9 9 9 9 
  

3 курс 6 6 6 7 7 7 

4 курс 6 6 4 4 4 4 
  

4 курс 7 7 7 7 7 8 

магістр 
1 курс 7 7 7 7 7 7 

  магістр 
1 курс     9 10 10 10 

2 курс             
  

2 курс 7 7 7 7 7 7 

035 Філологія (Українська мова і література) 
  

035 Філологія (Українська мова і література) 

14. 

бакалавр 

1 курс             
  

бакалавр 

1 курс     2 2 2 2 

2 курс 3 3 3 3 3 3 
  

2 курс     1 2 2 2 

3 курс 4 4 3 3 3 3 
  

3 курс 3 3 3 3 3 3 

4 курс 5 5 5 5 5 5 
  

4 курс 2 2 2 2 2 2 

магістр 
1 курс 4 4 4 4 4 4 

  магістр 
1 курс     4 6 6 5 

2 курс             
  

2 курс 4 4 4 4 4 4 

014 Середня освіта (Мова і література (російська)) 
  

014 Середня освіта (Мова і література (російська)) 

15. 

бакалавр 

1 курс             
  

бакалавр 

1 курс             

2 курс             
  

2 курс             

3 курс 2 2 2 2 2 2 
  

3 курс             

4 курс             
  

4 курс 2 2 2 2 2 2 

магістр 
1 курс             

  магістр 
1 курс       1 1 1 

2 курс             
  

2 курс             

014 Середня освіта (Математика) 
  

014 Середня освіта (Математика) 

16. бакалавр 1 курс 4 4 4 4 4 4 
  

бакалавр 1 курс             



2 курс 2 2 2 2 2 2 
  

2 курс 4 4 5 5 6 6 

3 курс 5 5 5 5 5 5 
  

3 курс 3 3 3 3 4 4 

4 курс 4 4 4 4 4 4 
  

4 курс 3 3 3 3 3 3 

магістр 
1 курс 11 11 11 11 11 11 

  магістр 
1 курс     13 18 18 18 

2 курс             
  

2 курс 11 11 11 11 11 11 

014 Середня освіта (Фізика) 
  

014 Середня освіта (Фізика) 

17. 

бакалавр 

1 курс             
  

бакалавр 

1 курс             

2 курс             
  

2 курс             

3 курс             
  

3 курс             

4 курс             
  

4 курс             

магістр 
1 курс 4 4 4 4 4 4 

  магістр 
1 курс     4 4 4 4 

2 курс             
  

2 курс 4 4 4 4 4 4 

014 Середня освіта (Інформатика) 
  

014 Середня освіта (Інформатика) 

18. 

бакалавр 

1 курс 1 1 1 1 1 1 
  

бакалавр 

1 курс             

2 курс             
  

2 курс 1 1 3 4 4 4 

3 курс 2 2 2 2 2 2 
  

3 курс             

4 курс             
  

4 курс 2 2 2 2 2 2 

магістр 
1 курс 12 11 11 11 11 11 

  магістр 
1 курс     6 10 10 10 

2 курс             
  

2 курс 11 11 11 11 11 11 

011 Освітні, педагогічні науки 
  

011 Освітні, педагогічні науки 

19. бакалавр 

1 курс             
  

бакалавр 

1 курс             

2 курс             
  

2 курс             

3 курс             
  

3 курс             

4 курс             
  

4 курс             



магістр 
1 курс             

  магістр 
1 курс     1 2 2 2 

2 курс             
  

2 курс             

053 Психологія 
  

053 Психологія 

20. 

бакалавр 

1 курс 32 32 32 32 31 31 
  

бакалавр 

1 курс     18 18 18 18 

2 курс 41 41 41 41 41 41 
  

2 курс 31 30 42 56 55 55 

3 курс 20 20 20 20 20 20 
  

3 курс 41 41 41 41 41 40 

4 курс 9 9 9 9 9 9 
  

4 курс 9 9 9 9 9 9 

магістр 
1 курс 77 75 75 74 74 74 

  магістр 
1 курс     48 69 68 68 

2 курс             
  

2 курс 74 74 74 74 73 73 

054 Соціологія 
  

054 Соціологія 

21. 

бакалавр 

1 курс 2 2 2 2 2 2 
  

бакалавр 

1 курс             

2 курс             
  

2 курс 2 2 2 4 4 4 

3 курс 3 3 3 3 3 3 
  

3 курс             

4 курс             
  

4 курс 3 3 3 3 3 3 

магістр 
1 курс 1 1 1 1 1 1 

  магістр 
1 курс             

2 курс             
  

2 курс 1 1 1 1 1 1 

231 Соціальна робота 
  

231 Соціальна робота 

22. 

бакалавр 

1 курс 1 1 1 1 1   
  

бакалавр 

1 курс     8 8 8 8 

2 курс 1 1 1 1 1 1 
  

2 курс       4 4 4 

3 курс 2 2 2 2 2 2 
  

3 курс 1 1 1 1 1 1 

4 курс 2 2 2 2 2 2 
  

4 курс 2 2 2 2 2 2 

магістр 
1 курс             

  магістр 
1 курс     5 5 5 5 

2 курс             
  

2 курс             

052 Політологія 
  

052 Політологія 



23. 

бакалавр 

1 курс 1           
  

бакалавр 

1 курс     5 5 5 5 

2 курс 2 2 2 2 2 2 
  

2 курс             

3 курс             
  

3 курс 2 2 2 2 2 2 

4 курс             
  

4 курс             

магістр 
1 курс 1 1 1 1 1 1 

  магістр 
1 курс     1 1 1 1 

2 курс             
  

2 курс 1 1 1 1 1 1 

081 Право 
  

081 Право 

24. 

бакалавр 

1 курс 42 42 42 41 41 40 
  

бакалавр 

1 курс     4 4 4 4 

2 курс 43 43 43 46 16 16 
  

2 курс 39 39 57 70 70 68 

3 курс 23 23 23 23 13 12 
  

3 курс 16 16 17 20 19 19 

4 курс 30 31 31 30 70 69 
  

4 курс 12 12 12 12 12 12 

магістр 
1 курс 25 25 25 25 25 25 

  магістр 
1 курс     19 22 22 22 

2 курс             
  

2 курс 25 25 25 26 26 26 

051 Економіка 
  

051 Економіка 

25. 

бакалавр 

1 курс 7 7 7 7 7 7 
  

бакалавр 

1 курс     5 5 5 5 

2 курс 2 2 2 2 2 2 
  

2 курс 7 7 7 4 4 4 

3 курс 5 5 5 5 5 5 
  

3 курс             

4 курс             
  

4 курс 5 5 5 5 5 5 

магістр 
1 курс 6 6 6 6 6 6 

  магістр 
1 курс     3 4 4 4 

2 курс             
  

2 курс 6 6 6 6 6 6 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
  

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

26. бакалавр 

1 курс 15 15 15 15 15 15 
  

бакалавр 

1 курс     9 9 9 9 

2 курс 29 31 32 31 31 31 
  

2 курс 15 15 23 28 30 30 

3 курс 33 33 36 36 36 36 
  

3 курс 31 31 31 36 37 37 



4 курс 21 21 21 21 21 20 
  

4 курс 19 19 19 19 19 19 

магістр 
1 курс 72 72 72 72 72 72 

  магістр 
1 курс     49 62 61 61 

2 курс             
  

2 курс 72 72 72 72 72 72 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 
  

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

27. 

бакалавр 

1 курс 1 1 1 1 1 1 
  

бакалавр 

1 курс             

2 курс             
  

2 курс 1     1 1 1 

3 курс             
  

3 курс             

4 курс 2 2 2 2 2 3 
  

4 курс             

магістр 
1 курс 2 2 2 2 2 2 

  магістр 
1 курс     4 5 5 5 

2 курс             
  

2 курс 2 2 2 2 2 2 

014 Середня освіта (Мова і література (французька)) 
  

014 Середня освіта (Мова і література (французька)) 

28. 

бакалавр 

1 курс             
  

бакалавр 

1 курс             

2 курс             
  

2 курс             

3 курс             
  

3 курс             

4 курс             
  

4 курс             

магістр 
1 курс             

  магістр 
1 курс             

2 курс             
  

2 курс             

035 Філологія  
  

035 Філологія  

29. 

бакалавр 

1 курс             
  

бакалавр 

1 курс             

2 курс             
  

2 курс             

3 курс             
  

3 курс             

4 курс             
  

4 курс             

магістр 
1 курс             

  магістр 
1 курс             

2 курс             
  

2 курс             



014 Середня освіта (Хімія) 
  

014 Середня освіта (Хімія) 

30. 

бакалавр 

1 курс 2 2 2 2 2 2 
  

бакалавр 

1 курс             

2 курс 3 3 3 3 3 3 
  

2 курс 2 2 3 3 3 3 

3 курс 3 3 3 3 2 2 
  

3 курс 3 3 3 3 3 3 

4 курс         1 1 
  

4 курс 2 2 2 2 2 2 

магістр 
1 курс             

  магістр 
1 курс     2 2 2 2 

2 курс             
  

2 курс       1 1 1 

014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) 
  

014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) 

31. 

бакалавр 

1 курс 1 1 1 1 1 1 
  

бакалавр 

1 курс     3 3 3 3 

2 курс 5 5 5 5 5 5 
  

2 курс 1 1 6 6 6 6 

3 курс 8 8 8 8 8 8 
  

3 курс 5 5 5 5 5 5 

4 курс 3 3 3 3 3 3 
  

4 курс 8 8 8 8 8 8 

магістр 
1 курс 6 6 6 6 6 6 

  магістр 
1 курс     2 3 3 3 

2 курс             
  

2 курс 6 6 6 6 6 6 

014 Середня освіта (Природничі науки) 
  

014 Середня освіта (Природничі науки) 

32. 

бакалавр 

1 курс             
  

бакалавр 

1 курс             

2 курс             
  

2 курс             

3 курс             
  

3 курс             

4 курс             
  

4 курс             

магістр 
1 курс 2 2 2 2 2 2 

  магістр 
1 курс     6 9 9 9 

2 курс             
  

2 курс 2 2 2 2 2 2 

016 Спеціальна освіта 
  

016 Спеціальна освіта 

33. бакалавр 
1 курс 7 7 7 7 7 7 

  бакалавр 
1 курс     9 11 11 11 

2 курс 24 24 24 24 15 15 
  

2 курс 7 7 27 29 29 29 



3 курс 22 22 22 22 14 14 
  

3 курс 15 15 21 21 21 21 

4 курс         17 17 
  

4 курс 13 13 13 14 14 14 

магістр 
1 курс 25 25 25 25 25 25 

  магістр 
1 курс     42 53 53 53 

2 курс             
  

2 курс 25 25 25 26 26 26 

091 Біологія 
  

091 Біологія 

34. 

бакалавр 

1 курс 1 1 1 1 1 1 
  

бакалавр 

1 курс     1 1 1 1 

2 курс 3 2 2 2 2 2 
  

2 курс 1 1 1       

3 курс 6 5 5 5 5 5 
  

3 курс 2 2 2 2 2 3 

4 курс 5 5 5 5 5 5 
  

4 курс 4 4 4 4 4 4 

магістр 
1 курс 1 1 1 1 1 1 

  магістр 
1 курс     1 1 1 1 

2 курс             
  

2 курс 1 1 1 1 1 1 

073 Менеджмент 
  

073 Менеджмент 

35. магістр 
1 курс 36 36 36 35 34 34 

  магістр 
1 курс     38 46 47 47 

2 курс 34           
  

2 курс 34 34 34 34 34 34 

   
1347 1311 1309 1305 1301 1299 

    
979 974 1587 1758 1759 1754 



ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ 

ЗМІШАНОГО І ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Навчання у 2021 р. проводилось за 120 освітніми програмами: 64 ОП 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 46 ОП другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, 10 освітньо-наукових програм третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

Згідно з наказами Університету «Щодо організації освітнього процесу та 

діяльності Університету в умовах карантину» № 185-од від 22 вересня 2021 

року у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, спричиненої 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, з 23.09.2021 року було 

заборонено відвідування Університету здобувачами вищої освіти й освітній 

процес в Університеті було переведено в онлайн-режим з проведенням занять 

із застосуванням технологій дистанційного навчання відповідно до розкладу. 

На власному досвіді викладачі факультетів протягом карантину мали 

змогу впевнитися, що дистанційний формат навчання – це не тільки виклик 

часу, вихід із зони комфорту, а й пробудження у здобувачів відчуття 

відповідальності за власне навчання, постійний саморозвиток і 

самовдосконалення, крім того, і для здобувача, і для викладача це ще й 

можливість упровадження новітніх педагогічних, психологічних, методичних 

розробок, навчання у зручний час тощо. 

На всіх факультетах Університету проводилися лекції, семінарські, 

практичні заняття в онлайн-режимі з використанням платформ для відео 

конференцій «Google Meet» і «Zoom». Ці платформи надають можливість 

використовувати мультимедійні презентації, відеофайли для візуалізації 

навчального матеріалу, а також електронні дошки для пояснень, розрахунків 

чи написання формул при навчанні дисциплін природничо-математичного 

циклу, також для швидкого зворотного зв’язку передбачено чат, де студенти 

можуть відповідати на запитання викладача та брати участь у дискусії.  

Основною платформою для взаємодії викладачів із здобувачами 

залишається платформа «Moodle», де розроблені авторські курси викладачів з 

необхідними навчально-методичними матеріалами. На платформі створено всі 

умови вільного доступу здобувачів до таких матеріалів, як-от: робочі 

програми, силабуси, лекції, плани семінарів і питання для самостійної роботи 

з методичними рекомендаціями, списки рекомендованої літератури, 

посилання на інтернет-ресурси, що будуть корисними здобувачам при 

вивченні курсу, та навчальні фільми. Важливим складником розміщених на 

платформі матеріалів є завдання для поточного та підсумкового контролю. 

Найбільш поширеною формою контрольних завдань з перевірки самостійної 



роботи здобувачів є тести як у текстовому, так і в електронному вигляді 

(google-форми). Ресурси цієї платформи використовувались викладачами та 

здобувачами для виконання та оцінки ІНДЗ та інших видів діяльності. 

Студентам своєчасно був наданий доступ до навчальних курсів, які вони 

вивчають згідно з навчальним планом. 

Крім платформ для проведення занять, викладачі Університету активно 

використовують інструментарій хмарних сервісів та онлайн-ресурсів з метою 

виконання студентами інтерактивних вправ, побудови інфографіки, 

виконання завдань з QR-кодами. 

Виокремимо більш цікаві форми роботи зі студентами та онлайн-

ресурси, які застосовувалися викладачами по факультетах у дистанційному 

режимі навчання. 

 

Історичний факультет 

Викладачами факультету на платформі «Moodle» створено та наповнено 

навчально-методичними матеріалами курси дисциплін, які викладаються у 

2021 р. Викладачі не лише активно використовують цей інструментарій, а й 

навчають майбутніх педагогів застосовувати його у своїй подальшій роботі. З 

огляду на це особливої уваги заслуговує дисципліна «Методика викладання 

історії в профільній школі»(проф. Ніколаєнко О.О., доц.. Яковенко Г.Г.) для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 року навчання, що є 

практично орієнтованою. Тож важливе місце в ній посідає тема «Організація 

дистанційного навчання у профільній школі». Під час підготовки та 

проведення семінарських занять студенти використовували різні освітні 

онлайн-платформидля роботи з учнями: освітній проєкт «На урок» 

(https://naurok.com.ua), «Уміти» (https://umity.in.ua), електронну дошку 

«Padlet» (https://padlet.com), LearningApps (https://learningapps.org/), Всеосвіта 

(https://vseosvita.ua/test), Jigsawplanet (https://www.jigsawplanet.com/). Ці 

ресурси дають змогу цікаво, оригінально, всесторонньо продіагностувати 

вміння й знання учнів. 

 

Факультет природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної 

освіти 

Навчальна робота на факультеті в період вересня-листопада 2021 р. була 

повністю адаптована під дистанційний режим навчання. На Google диску 

факультету було розміщено розклад занять на кожен робочий день тижня по 

рокам навчання здобувачів та відповідним спеціальностям за ОП. Розклад 

оновлювався щотижня відповідно до руху дисциплін згідно з графіком 

навчального процесу. 



Деякі викладачі, крім системи «Moodle», для зворотного зв’язку та 

перевірки завдань здобувачів використовують платформу «Classroom». 

Лабораторні та практичні заняття проводилися завдяки відео на YouTube, 

посилання на які були розміщені на платформі «Moodle». Також на кафедрах 

факультету лабораторні роботи проводились безпосередньо у форматі 

відеотрансляції викладачами в аудиторії кафедри з використанням 

необхідного комп’ютерного та лабораторного обладнання (хімічний посуд, 

реактиви, біологічні об’єкти, спеціальні пристрої). Таким чином, під час 

занять студентам у реальному часі проводились демонстрації біологічних 

об’єктів, хімічних дослідів безпосередньо у веб-камеру комп’ютера, або 

приєднану до мікроскопа. Оволодіння навичками роботи у спеціалізованих 

комп’ютерних програмах відбувається методом демонстрації екрану. Також 

на лабораторних заняттях застосовувалась фотодемонстрація.  

Для перевірки розуміння здобувачами хімізму процесів під час занять 

студенти пишуть рівняння хімічних реакцій за допомогою електронної дошки 

«Google Meet» або програми «Paint», вмикаючи демонстрацію екрану. 

 

 
Рис. 1 Фрагмент лабораторного заняття з курсу «Загальна хімія», 13 х/б група 

 

Крім того, під час занять викладачі та студенти користуються 

програмою «ACD/СhemSketch» для написання хімічних формул та рівнянь 

реакції, зокрема під час вивчення органічної хімії. Використання смартфонів 

дозволяє проводити лабораторні роботи в реальному часі з демонстрацією 

усього процесу роботи з лабораторним спеціалізованим обладнанням. 

 

 
Рис. 2. а, б) Фрагмент практичного заняття із курсу «Механізми органічних реакцій» 



Оцінювання студентів відображено у створених співробітниками 

деканату електронних журналах, розміщених на Google диску факультету. 

 

Український мовно-літературний факультет 

імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 

Викладачі факультету для проведення лекційних і практичних занять 

використовували рекомендовані онлайн-платформи з демонстрацією 

мультимедійних презентацій. На лекціях і практичних заняттях 

використовували навчальні презентації; pdf-версії навчальних посібників, 

методичних рекомендацій, завдання для редагування у текстовому форматі 

(.doc); відеоресурси (фрагменти записаних уроків); інтернет-ресурси. 

Запрошували зовнішніх лекторів (науковців, методистів, учителів, 

психологів), які виступали з презентаціями. Для зворотного зв’язку зі 

студентами викладачі використовують електронну пошту, мобільні 

месенджери («Viber», «Telegram», «WhatsApp» і «Facebook Messenger»). 

Для організації інтерактивного навчання під час занять 

використовувались електронні завдання, створені засобами ресурсів 

(www.LearningApps.org, Wordwall.net, www.ukrmova.org.ua, www.mova.info, 

http://www.pu.ac.kharkov.ua/, http://nbuv.gov.ua/, http://korolenko.kharkov.com/) 

та ін.  

Викладачами кафедр проводились дистанційні консультації, 

створювались групові проєкти, застосовувався широкий інструментарій 

різноманітних навчальних програм, застосовувались аудіозаписи з «Youtubе» 

для ознайомлення зі зразковим читанням літературних творів українськими 

акторами. Окрім того, самі студенти, виконуючи одне із завдань (читання 

напам’ять вірша), використовували ресурси Youtubе для презентації своєї 

роботи.  

На заняттях з «Ономастикону України» зверталися до світлин (на них 

зафіксовано назви крамниць і закладів харчування різних населених пунктів 

України), узятих із соціальних мереж «Facebook» та «Instagram», для мовного 

аналізу.  

Викладачів кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов у роботі 

із здобувачами залучають широкий спектр шляхів донесення інформації щодо 

відповідних тем та дисциплін.  

З ініціативи Гуліч О.О. з листопада були організовані додаткові 

освітянські послуги: онлайн-курси «Підготовка до ЄВІ з англійської мови 

2021)» для студентів 4 курсів. Курси відвідують 10 студентів фізико-

математичного факультету та факультету природничої, спеціальної і 

здоров’язбережувальної освіти. 



Студенти 1-го курсу працювали за матеріалами підручника Enterprise, 

виконуючи відповідні вправи. Для забезпечення індивідуальної траєкторії під 

час онлайн-навчання бакалаврів щотижня влаштовувалися перегляди 

автентичних актуальних відео й обговорення їх на заняттях, готувалися 

тематичні доповіді з використанням платформи «Zoom». Здобувачі 4-го курсу 

працювалиь за програмою з підготовки до ЄВІ, а саме тренувалися виконувати 

тести, які містять завдання на встановлення відповідності; завдання з вибором 

однієї правильної відповіді; завдання на заповнення пропусків у тексті. 

Студенти щотижня як самостійні завдання виконують онлайн-тести ЄВІ 

минулих років. 

 

 
Рис. 3 Фрагмент практичних занять 

 

Факультет дошкільної освіти 

На засіданнях кафедр факультету через систему відеоконференцій 

«Google Meet» проводились обговорення щодо питання удосконалення та 

проведення занять у нових форматах.  

Безсумнівною перевагою дистанційного навчання є передусім те, що 

здобувачі освіти забезпечені швидким доступом до якісного навчального 

матеріалу. Організація освітнього процесу відбувається достатньо гнучко 

стосовно визначення місця і часу занять. Реалізується індивідуальний підхід 

до студентів. Викладачі дають змогу люфту у швидкості виконання завдань, 

кожен може рухатися у власному темпі. Студенти гарантовано отримують 

зворотний зв’язок у вигляді індивідуальних консультацій, відповідей на 

запитання тощо. 



Разом із цим недоліком дистанційного навчання, на нашу думку, є 

обмеженість, а іноді й повна відсутність із технічних причин взаємодії віч-на-

віч. Підготовка майбутніх вихователів не забезпечується повною мірою 

навичками міжособистісного спілкування, а це вкрай необхідно вихователю 

ЗДО. Особлива увага приділяється створенню комунікативного простору не 

тільки в чатах, оголошеннях, а й безпосередньо в синхронному режимі 

навчання.  

За результатами анкетування дійшли висновку, що тільки для 10% 

студентів єдиним способом засвоєння нового матеріалу є аудиторна форма 

навчання. Усі інші можуть ефективно засвоювати навчальний матеріал у будь-

якій формі. Це означає, що абсолютна більшість наших студентів має здібності 

щодо ефективного навчання на дистанційній або електронній формі за 

наявності якісного адекватного контенту.  

На базі «Moodle» викладачами факультету дошкільної освіти створено 

особливий мікроклімат для учасників навчального процесу, де реалізовані такі 

кроки: вхідний форум для самопрезентації, обговорення проблематики 

дисципліни, очікування від навчання тощо. Невеликі повідомлення з 

обов’язковим взаємним коментуванням вирішують проблему нестачі живого 

спілкування і дозволяють підключити більшість студентів до обговорення 

певних проблем уже на початковому етапі; вхідне та вихідне анкетування 

студентів дає змогу викладачеві скласти портрет групи, виявити проблеми та 

питання для ініціювання спілкування, формування ввічливої атмосфери через 

обговорення правил мережевого етикету, сприяння організації ефективної 

взаємодії між викладачами та студентами.  

Також слід зазначити, що існують певні складнощі дистанційної форми 

навчання, як-то: необхідність адаптації завдань під можливості віддаленої 

роботи, невпевненість у самостійності виконання завдань деяких студентів, 

складність оформлення навчальних матеріалів згідно з чинними стандартами.  

Нами враховано і думку студентів, які зауважують, що дистанційне 

навчання має як значні переваги, так і недоліки. До переваг вони відносять 

самостійне облаштування свого робочого місця на власний смак і відсутність 

обмеження в матеріальному або фізіологічному аспектах, що буде лише 

сприяти засвоєнню матеріалу.  

Негативною стороною дистанційного навчання вони вважають 

недостатність живого спілкування як із викладачами, так і з однокурсниками; 

обмеженість  творчої атмосфери, яка присутня в кожній студентській групі.  

На засіданнях кафедри та раді факультету обговорювались критерії, за 

якими надається оцінка дистанційного курсу, розглядались структура, 

змістовне наповнення навчальних дисциплін на платформі «Moodle», 



особливу увагу було зосереджено на реалізації інтерактивного характеру 

дистанційного навчання.  

Вивчення рівня розробленості дистанційних курсів на факультеті 

дошкільної освіти показує, що навчальні курси загалом відповідають вимогам 

щодо наповнення їх структури. Вони містять резюме, яке дає загальне 

уявлення про навчальну дисципліну, робочу програму або силабус, мету й 

завдання курсу, структуру, побудовану за модулями або темами, при цьому в 

більшості курсів висвітлено зміст окремих занять. Також викладачами 

передбачено засоби зворотного зв’язку зі студентами, у деяких дистанційних 

курсах налаштовані журнал оцінок, чат і форум для обговорення та вирішення 

навчальних питань у процесі вивчення певної дисципліни. У дистанційних 

курсах представлені такі засоби контролю знань, як-от: питання для 

самоконтролю, поточне й підсумкове тестування. Майже у всіх курсах 

запропоновано перелік рекомендованої основної та допоміжної літератури, до 

деяких з них розроблено глосарій, презентації тощо. 

Сьогодні робота зі структурування та дидактичного й методичного 

наповнення дистанційних курсів викладачами факультету продовжується, 

викладачами факультету розглядаються й нові технології до організації 

дистанційного навчання. Викладачі кафедр проводять лекції та практичні 

заняття у форматі відеоконференцій на платформах «Google Meet» та «Zoom».  

Викладачі факультету активно використовують можливості цих сервісів 

– не тільки як конференц-зв’язок, але й для проведення експрес-опитувань, 

голосувань, роботи в малих групах змінного складу в окремих сесійних залах 

тощо. Відеозаписи проведених за допомогою сервісу «Zoom» лекцій і 

практичних занять викладаються на університетську платформу «Moodle». 

Під час онлайн-занять у «Zoom» паралельно активно використовуються 

різноманітні сервіси для опитування: гугл-форми, Ментіметр тощо.  

В освітньому процесі факультету активно застосовуються розроблені 

співробітниками Інституту проблем виховання НАПН України відеозаписи 

вебінарів і відеолекцій:  

1. Вебінар «Формування у старших дошкільників соціально-

комунікативної компетентності» (Н.В. Гавриш, О.Д. Рейпольська) 

https://youtu.be/qOXW-eld5U0. 

2. Відеодоповідь «Проектуємо освітнє середовище для індивідуального 

розвитку дитини» (Рейпольська О.Д.) https://youtu.be/17zgcMrxbMc. 

3. Відеодоповідь «Формування соціально-доцільної поведінки дітей 

старшого дошкільного віку» (Васильєва С.А.) https://youtu.be/E40Amgdp4VE. 

4.  Відеодоповідь «Форми організації освітнього процесу з дітьми 

третього року життя» (Васильєва С.А.) https://youtu.be/GMZ7UCqi1uM. 



5. Вебінар «Гармонізація дитячо-батьківських взаємин: модель свободи 

дитини» (Гавриш Н.В.) https://youtu.be/no0M1Q2AJXg. 

6. Вебінар «Графічні організатори у навчанні дітей старшого 

дошкільного віку». (Гавриш Н.В.) https://youtu.be/dFFNAQnw3g8. 

7. Вебінар «Використання активних методів у навчанні дітей 

дошкільного віку математики» (Зайцева Л.І.) https://youtu.be/7D5h8uqE1mg. 

8. Вебінар «Емоційний інтелект сучасного вихователя: реалії, виклики, 

стратегії розвитку» (Цвєткова Г.Г.) https://youtu.be/ruQaTikh8YY. 

9. Цикл відеороликів «Підготовка дитини 3-го року життя до 

декоративної діяльності» (за авторським альбомом і методичними 

рекомендаціями Рагозіної В.В.) https://youtu.be/98iNBVKKrX0. 

10. Вебінар «Дієві прийоми розвитку критичного мислення» (Харченко 

Н.В.) https://youtu.be/CNgKAyPiwLc. 

Цікавим є те, що викладачі і студенти долучилися до започаткованого 

Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка 

флешмобу з проведення магістрантами відкритих онлайн-лекцій для студентів 

бакалавріату.  

На онлайн-заняттях з музичного інструменту, у тому числі й на 

індивідуальних, використовуються такі засоби навчання, як акустичне 

фортепіано (у викладача), електронний симулятор фортепіанної клавіатури (у 

всіх здобувачів освіти), синтезатор (здобувачі освіти Гуменна Я., Канцедал Л., 

які мають власні синтезатори). 

На заняттях із музично-естетичних дисциплін (практичних групових і 

індивідуальних) також використовуються власноруч виготовлені здобувачами 

освіти наочні посібники (картки з музичними термінами і символами, вирізані 

із щільного матеріалу тривалості, ігровий матеріал – нотне лото, музичні 

кросворди тощо). Адаптуються і застосовуються зарубіжні методики 

оволодіння інструментом і музичною грамотою (наприклад, «Кольорові вуха» 

http://immigrad.com/metodrazrabotki/komp-programmy/Cvetnye-ushi, Білорусь), 

вивчаються програми комп’ютерного набору нот (MuseScore), а також онлайн-

програми, призначені для транспонування та/або змінення темпу відтворення 

фонограм (x-minus.me). 

Відзначимо, що важливою частиною змісту онлайн-навчання з 

музичного інструменту є музично-мовленнєва діяльність здобувачів. 

Професійне мовлення дошкільного працівника будь-якого профілю – це його 

чи не найголовніший робочий інструмент, тому на його розвитку ми завжди 

акцентуємо особливу увагу. У процесі індивідуальних занять з музичного 

інструменту й особливо в умовах онлайн-навчання майбутні фахівці постійно 

проходять мовленнєвий тренінг, під час якого напрацьовують необхідний для 



здійснення музично-мовленнєвої діяльності у ЗДО активний лексичний запас, 

збагачуючи в такий спосіб й інші види свого мовлення, тренують навички 

виступу перед аудиторією, розвивають комунікативні якості тощо. Також у 

практиці викладання музично-естетичних дисциплін системно 

використовуються завдання, пов’язані із ознайомленням та ескізним 

вивченням великої кількості творів дошкільного репертуару, що набуває 

особливої актуальності в умовах онлайн-навчання, сприяє стимулюванню в 

майбутніх музичних керівників ЗДО прагнення до самоосвіти, професійного і 

загальнокультурного зростання.  

Відзначимо, що така форма організації занять є ефективною, оскільки 

вона забезпечує оволодіння зазначеним блоком дисциплін на достатньому для 

майбутньої професійної діяльності в ЗДО рівні, сприяє вирішенню його 

основних завдань і задовольняє здобувачів, про що свідчать їхня 

зацікавленість та активна участь в освітньому процесі, а також відвідуваність 

ними занять, яка під час онлайн-навчання навіть перевищує відвідуваність при 

очній аудиторній формі навчання. 

 

Факультет іноземної філології 

Освітні виклики, що постали перед викладачами і студентами, 

спонукали до пошуку відповідних дистанційних форм і засобів у здійсненні 

професійної і практичної підготовки. Основною метою підготовки здобувачів 

факультету іноземної філології є оволодіння ними іншомовною професійно-

комунікативною компетентністю, що полягає не в накопиченні певного обсягу 

знань, навичок і вмінь, а в здатності використовувати їх в усіх видах 

іншомовної мовленнєвої діяльності, зокрема під час вирішення професійних 

завдань. За умов дистанційного навчання ефективність формування цієї 

компетентності здебільшого залежить від поєднання асинхронного типу 

взаємодії учасників освітнього процесу із синхронним. Інформаційно-

комп’ютерні технології є тим ресурсом, що стає у пригоді й дозволяє 

продовжити процес навчання і викладання. Дистанційний формат роботи 

дозволяє зробити освітній процес більш медійно насиченим, використовувати 

додаткові ресурси й інструменти для його організації та моніторингу. 

Широкий вибір застосунків та платформ ІКТ дають змогу вміло 

впроваджувати нові методи та підходи у підготовці майбутніх філологів та 

вчителів іноземних мов. Дистанційна форма навчання має свої переваги, з 

огляду на легкість та доступність різних комп’ютерних і телекомунікаційних 

технологій, що уможливлюють інтерактивну взаємодію викладача і студента 

на різних стадіях навчання, включаючи можливість виконувати самостійну 

роботу та здійснювати контроль за її виконанням у віддаленому режимі.  



На факультеті іноземної філології викладачі виокремили сильні сторони 

використання ІКТ під час дистанційного навчання: 

- легкість надання навчального матеріалу студентам з метою 

передачі знань – електронні підручники, тези лекцій на електронних носіях, 

слайди в системі Power Point; 

- інформаційна підтримка навчальних процесів як додаткове 

джерело інформації – Інтернет-ресурси, відеофільми;  

-  визначення рівня знань та контролю за засвоєнням навчального 

матеріалу за допомогою комп’ютерних програм, тестів;  

- викладачі навчилися ширше користуватися такими онлайн-

сервісами, як «Learning apps.org», «Quillionz», «Quizlet», «Kahoot», 

«Write&Improve» (на сайті Cambridge), «Flipgrid», «Padlet», «Mentimeter», 

«Liveworksheet», «Quizizz», «Wardwall», «Learningsnacks» та ін.; 

- можливість для студентів накопичувати допоміжний матеріал, що 

пов’язаний з інтернет-ресурсами, при вивченні практики усного і писемного 

мовлення, практичної граматики і фонетики, літератури, методики, тестології 

тощо; 

- завдяки систематичному використанню інтернет-ресурсів студент 

не тільки привчається до їх застосування у власній навчальній діяльності, але 

й набувають навичок залучення до цього майбутніх учнів під час проходження 

практичної підготовки у дистанційному форматі.  

В умовах дистанційного навчання викладачі застосовують 

демонстраційну перевірку письмових робіт. Наприклад, есе демонструється 

викладачем на екрані, а студентам пропонується провести аналіз роботи, 

визначити, чи розкрита тема, чи логічно вбудовані аргументи, знайти помилки. 

Авторство роботи не розкривається. Після цього робота з виправленими 

помилками та зауваженнями, внесеними викладачем, демонструється на 

екрані викладача. Проводиться заключний аналіз. Викладач і студенти мають 

можливість долучитися до колективного аналізу робіт одногрупників, 

обмінятися думками. 

З метою ефективного здійснення освітнього процесу в дистанційній 

формі Університет пропонує широкий інструментарій. Moodle як 

повнофункціональна система організації дистанційного навчання та створення 

електронних курсів надає можливість викладачам проводити заняття в 

асинхронному режимі. Здобувачі при цьому отримують доступ до текстових і 

мультимедійних матеріалів лекцій, семінарів і практичних занять, виконують 

завдання для самостійної роботи, тестові завдання, можуть відслідковувати 

свою успішність, отримати відгук викладача, підтримувати зв’язок з іншими 

користувачами курсу тощо. Платформа також пропонує опції для 



оперативного інформування про строки виконання завдань, найближчі події 

або зміни в певному курсі, що організує й мотивує здобувачів до оволодіння 

запропонованим матеріалом. За період дистанційного навчання викладачами 

факультету іноземної філології розроблені повноцінні курси, які готові до 

сертифікації: доцентка Перлова В.В. розробила курс з методики навчання 

англійської мови і літератури різних цільових категорій для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, завідувачка і доцентка кафедри східних 

мов Руда Н.В. і Жукова К. Є. розробили курси з лінгвокраїнознавства Китаю 

та ієрогліфіки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

Також у процесі дистанційного навчання освітня платформа «Moodle» 

дає викладачам можливість створювати різноманітні тестові завдання, які 

можна застосовувати для розвитку лексичних і граматичних навичок, а також 

для контролю самостійної роботи студентів та модульного й підсумкового 

(семестрового) контролю. Створені доцентами кафедри (О.В. Маріною, О.В. 

Зосімовою, О.В. Єгоровою та ін.) дистанційні курси містять розгалужену 

систему тестів у кожному модулі (тести Multiple Choice, True/False, Matching, 

Filling in the Gaps, Short Answer, Drag and Drop into Text). Дуже зручно, що в 

межах одного тесту можна комбінувати питання різного типу. Наприклад, 

працюючи з текстом, студенти можуть відповідати на питання з варіантами 

відповідей за змістом прочитаного, а також давати короткі відповіді, що 

стосуються нової лексики, вжитої у тексті. Особливою зручністю є те, що у 

процесі створення тесту викладачеві можна додавати коментарі до 

неправильних відповідей, які, ймовірно, можуть дати здобувачі. За наявності 

такого коментаря зникає потреба коментувати помилки багатьом студентам в 

усній формі, що забезпечує економію часу. 

Однак оскільки одним із компонентів професійної іншомовної 

комунікативної компетентності є здатність до реалізації іншомовної 

усномовленнєвої комунікації (у монологічній й діалогічній формі), вкрай 

необхідною у процесі підготовки майбутніх учителів і філологів є синхронна 

взаємодія учасників освітнього процесу. Безпосереднє спілкування викладача 

й студентів може бути забезпечено шляхом використання відеоконференцій на 

онлайн-платформах «Zoom», «Skype» і «Google Meet», які доцільно 

комбінувати під час організації освітнього процесу при навчанні філологічних 

дисциплін. Серед переваг використання цих платформ для підготовки 

майбутніх філологів і вчителів іноземної мови можна виділити такі: 

- можливість формування здатності до непідготовленого 

іншомовного спілкування;  

- миттєвий зворотний зв’язок;  



- використання аудіо- й відеоматеріалів з їх подальшим 

опрацюванням; 

- можливість професійної орієнтації освітнього процесу 

(оволодіння здобувачами методикою проведення занять з іноземної мови у 

групах, здатністю корегувати помилки в іншомовному мовленні інших й 

надавати відповідні рекомендації);  

- використання інтерактивної дошки (Zoom); 

- можливість організації роботи у парах й групах (Zoom) для 

підвищення кількості часу для практики спілкування іноземною мовою 

кожним здобувачем тощо.  

Факультет іноземної філології активно впроваджує результати спільного 

проєкту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель 

нового покоління». З огляду на це, практична підготовка здобувачів вищої 

освіти посідає вагоме місце у формуванні лінгвометодичної та професійно-

комунікативної компетентностей і передбачає активне включення здобувачів 

до постійного освітнього шкільного процесу. Безперервна пропедевтична 

педагогічна практика на факультеті організована в дистанційному режимі. 

Основною її метою є здійснення здобувачами керованого спостереження за 

освітнім процесом з іноземної мови в закладах загальної середньої освіти і 

формулювання висновків щодо реалізації різних прийомів і методів навчання. 

Матеріалом для спостереження обрано відеозаписи відкритих занять, які 

знаходяться в YouTube у вільному доступі. Для керованого аналізу уроків 

здобувачам пропонується низка вправ, під час виконання яких вони мають 

розпізнавати відповідне методичне явище, а також формулювати висновки. 

Прикладом такої вправи є «Продивіться відеозапис уроку і позначте ролі, які 

виконував учитель протягом уроку: менеджер, організатор, партнер, оцінювач, 

мотиватор, фасилітатор, тьютор, спостерігач, провідник, мовний експерт. 

Укажіть на дії вчителя, які свідчать про виконання ним зазначеної ролі. 

Коротко опишіть, що ви дізналися з цього спостереження». Подібні вправи 

розроблені для щоденної практичної підготовки. Практикантам також 

запропоновано план роботи на весь період практики, де вказано порядок 

опрацювання відеоматеріалів і номер завдання для кожного відео. 

У «Telegram» створюються групи, через які здобувачі отримують вимоги 

до практики в дистанційному режимі, посилання на відеозаписи уроків, 

завдання до кожного уроку і план роботи. Через зазначений канал здобувачі 

ставлять свої питання щодо виконання поставлених завдань. 

Однак поряд із сильними сторонами дистанційна форма навчання має 

певні недоліки у підготовці здобувачів факультету іноземної філології: 



- дистанційне навчання створює нові виклики для дотримання норм 

і правил академічної доброчесності. Для студентів виникає можливість 

списування, для викладача постає проблема справедливого оцінювання. До 

прикладу: зростання комп’ютерної грамотності здобувачів вищої освіти 

призводить до того, що, виконуючи контрольні роботи на платформі «Moodle» 

чи у застосунку «Google Classroom», студенти заходять під чужим «ніком», 

виконують роботу з метою дізнатися правильні й неправильні відповіді під час 

перевірки викладачем, а потім уже під своїм іменем заходять повторно і 

виконують ту ж саму роботу, отримуючи високу оцінку; 

- низька пропускна спроможність електронної мережі під час 

навчальних чи екзаменаційних телеконференцій. Нестача якісного часу під час 

проведення онлайн-заняття в синхронному режимі через погане технічне 

оснащення, вимикання світла, перебої в подачі інтернет-зв’язку; 

- втрата емоційного зв’язку між викладачем та студентом; 

- збільшення зусиль викладача з метою утримання уваги аудиторії і 

часу на підготовку до занять (оскільки потрібно не тільки підібрати матеріал 

та опрацювати його для подачі у режимі відеоконференції за розкладом, але й 

модифікувати його частину або окремі аспекти задля пристосування його до 

системи керування дистанційними навчальними курсами у Moodle); 

- теоретичні курси мають краще впровадження в дистанційній 

формі, аніж практичні, оскільки останні вимагають постійної синхронної 

комунікації для розвитку іншомовної комунікативної компетентності. 

Загалом за умови раціонального поєднання різних засобів навчання та 

доцільного використання переваг різних онлайн-платформ дистанційне 

навчання є ефективним і не шкодить набуттю нових знань, умінь та навичок з 

іноземних мов. Форми роботи, які можна застосовувати онлайн, 

урізноманітнюють навчальний процес, адже сучасне покоління орієнтоване на 

активне використання цифрових технологій. Уміння працювати дистанційно – 

важлива навичка в майбутній професійній діяльності студента, оскільки в 

сучасному світі неможливо повноцінно здійснювати професійну й 

міжособистісну діяльність без інформаційно-комунікаційних технологій. ІКТ 

створюють нове глобальне середовище, в якому майбутні педагоги мають не 

тільки спілкуватися, але й вибудовувати нові професійні й особистісні 

стосунки, позиціонувати власні інтереси і репрезентувати себе.  

 

Факультет мистецтв 

Під час організації дистанційного навчання на факультеті мистецтв були 

враховані такі фактори: 



1. Ефективність дистанційного навчання, його вплив на формування 

професійних навичок, формування особистості. 

2. Можливість за допомогою дистанційного навчання забезпечити 

якісну освіту. 

У сучасних умовах дистанційне навчання є обов’язковим складником у 

процесі викладання дисциплін навчального плану на факультеті. 

Якість дистанційної освіти пов’язуємо передусім із такими чинниками: 

1. Рівнем забезпечення здобувачів освіти і викладачів сучасною 

технікою. 

2. Сучасною, а головне ефективною методикою використання ІТ-

технологій. 

3. Рівнем освітньої (ІТ) підготовки викладачів. 

У цьому році основна робота була спрямована на змістовне наповнення 

курсів навчального плану, покращення їхнього змісту, пристосування форм 

контролю до умов карантину. 

На факультеті був проведений аналіз видів пристроїв, якими 

користуються студенти під час дистанційного навчання. Він показав, що 

більше 25% студентів використовують як інструмент дистанційного навчання 

смартфони. Це дало уявлення про можливості студентів у дистанційному 

навчанні і зорієнтувало на використання, відповідно до роз’яснювального 

листа МОН України, окрім базової платформи «Moodle» та інших, зокрема 

таких, як «Zoom», «Meet», «Google Classroom», можливості соціальних мереж 

(вайбер, телеграм, фейсбук тощо). 

Найбільш складною частиною з упровадження дистанційного навчання 

була освітня, а саме навчання викладачів роботі з цифровими технологіями в 

умовах дистанційного навчання. 

За допомогою викладачів Інституту інформатизації освіти (директор 

Прокопенко А.І.) майже всі наші викладачі пройшли стажування та опанували 

основні принципи роботи на платформі «Moodle». Завдяки здобутив у 

результаті стажування інформаційним компетентностям викладачі змогли 

удосконалити дистанційні курси та наповнити їх новим навчальним 

матеріалом із використанням різних інструментів «Moodle». 

Спільними зусиллями вдалося сформувати по кафедрах, відповідно до 

навчального плану, базу дистанційного навчання на факультеті. 

Організація дистанційного навчання на факультеті мистецтв має свою 

специфіку, зумовлену особливістю оволодіння певним видом мистецтва. 

Значний відсоток профільних дисциплін, що викладаються на 

факультеті мистецтв – це практичні дисципліни творчого характеру, які 

вимагають спілкування в режимі реального часу. Для ефективності засвоєння 



навчального матеріалу з таких дисциплін обов’язковим є контроль викладача, 

який вчасно виправляє помилки у виконанні музичних творів, у техніці 

танцювальних рухів тощо. Тож для здійснення навчання в такому режимі 

викладачі, окрім платформи «Moodle», використовують інші можливості 

інтернет-комунікацій.  

Під індивідуальну роботу і практичні заняття було розроблено базові 

курси дистанційного індивідуального циклу «Хорове диригування» (для ОР 

магістр) – доцент Васильєва О.В. – і практичний курс «Практикум роботи з 

хором». 

Особливістю дистанційного курсу дисциплін індивідуального циклу є 

його структурування по курсах, тобто одна дисципліна містить одну 

навчальну програму та робочі програми, зміст модулів і завдання для 1 і 2 

курсів. Подібні курси розроблені й на інших кафедрах. 

Для забезпечення групових та індивідуальних занять, що потребують 

музичного супроводу, концертмейстери кафедр здійснюють аудіозаписи та 

розміщують їх на платформах «Moodle», «Google Classroom», перевіряють 

анотації до музичного матеріалу, проводять музичні вікторини. 

Особливо важливим напрямком використання методів дистанційного 

навчання є організація навчального процесу з іноземними студентами 

(студентами з КНР) на платформі «Moodle». За їхніми відгуками відзначається 

організованість і змістовність таких занять. 

Процес дистанційного навчання на факультеті мистецтв здійснюється 

двома шляхами: 

- самостійне опрацювання студентами навчального матеріалу та 

виконання завдань, викладених викладачами на платформі «Moodle» 

(вивчення матеріалу лекцій, виконання творчих робіт, написання анотацій, 

есе, доповідей, рефератів, фотозвіти, розробка презентацій, надання посилань 

на відео тощо); 

- проведення занять on-line за допомогою «Zoom», «Google 

Hangouts Meet», «Viber», «Skype», «Messenger», «WhatsApp» та інших програм 

відеозв’язку. 

Проте залишається проблема організації дистанційного навчання 

дисциплін, які передбачають одночасну спільну діяльність студентів. Такими 

дисциплінами є хоровий клас, оркестровий клас, колективні форми 

музикування, практикум із хореографічного ансамблю, практикум з ансамблю 

за кваліфікацією та інші дисципліни колективного характеру. Опанування 

таких дисциплін потребує певних умов, які не можливо забезпечити засобами 

дистанційного навчання. У зв’язку з цим деякі практичні заняття дисциплін 

навчального плану проводились зі здобувачами малими групами в аудиторіях. 



До головних проблем організації дистанційного навчання належать такі: 

1. Застаріла технічна база; 

2. Відсутність штатного методиста з використання дистанційних 

засобів навчання.  

Серед основних завдань факультету мистецтв у процесі впровадження і 

використання засобів дистанційного навчання є необхідність створення 

адаптивної, згідно зі специфікою факультету, структури навчальних 

дисциплін. 

 

Факультет початкового навчання 

Відповідно до затвердженого розкладу проводились лекційні, практичні 

заняття з навчальних дисциплін та практична підготовка здобувачів, а також 

педагогічний експеримент «Школа професійного зростання» (День у школі). 

Під час проведення дистанційних занять викладачі факультету 

застосовують сучасні методи навчання, які потребують відповідних засобів 

їхньої реалізації, саме тому складовою навчальних занять є використання 

сучасних інтерактивних засобів навчання (безкоштовні додатки онлайн-

сервісів) – один із способів підвищення активності здобувачів вищої освіти на 

заняттях та зростання їхньої зацікавленості у вивченні дисциплін. 

Викладачі кафедри початкової і професійної освіти під час проведення 

онлайн-викладання дисциплін застосовують тематичні презентації до кожної 

лекції, використовують різні онлайн-сервіси:  

- онлайн-дошка «Рadlet» – для проєктної роботи, індивідуальних 

завдань та як інструмент збору інформації від всіх учасників процесу в одному 

місці, пірінгової взаємодії; 

- додаток «Сanva» – для створення хмари слів, онлайн-колажів під 

час заняття; 

- дошка «Zoom» – для заповнення онлайн-таблиць та підбиття 

підсумків заняття; 

- опитувальник «Mentimeter» – для швидкого зворотного зв’язку зі 

здобувачами; 

- застосування онлай-сервісу «LearningApps», який дозволяє 

створювати інтерактивні вправи й отримувати своєчасний фідбек. 

Крім того, навчання відбувається у фокус-групах, у міні-групах, у парах. 

Під час занять проводяться веб-квести, використовуються цеглинки LEGO 

тощо. 

Під час викладання дисциплін природничо-математичного циклу 

викладачами кафедри теорії і методики викладання природничо-

математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті також 



використовувалися різні онлайн-сервіси, зокрема такі: «Kahoot» – для 

контролю та перевірки рівня знань здобувачів, «Trello» – онлайн-дошка для 

перевірки самостійної роботи здобувачів, «Canva» – для створення 

презентацій та інфографіки для занять, «LearningApps» та «Umapalata» – для 

створення інтерактивних завдань для здобувачів, «Вчи.юа» – онлайн-

платформа для вивчення учнями початкової школи математики в 

інтерактивній формі. 

Під час викладання дисципліни «Дизайн і технології з методикою 

навчання» використовуютьсяYouTube-матеріали, де здобувачі могли 

переглянути майстер-класи з виготовлення виробів. Завдяки використанню 

додаткових онлайн-ресурсів викладачі кафедри не лише урізноманітнюють 

навчальні заняття, а й дають студентам знання про платформи, які можна 

використовувати в подальшій роботі з дітьми початкової школи. 

Викладачі кафедри теорії і методики викладання філологічних 

дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті майже до кожної 

дисципліни запропонували термінологічні онлайн-словники, які є 

обов’язковими до використання й формують філологічну та комунікативну 

компетентність майбутніх учителів. 

Цікавою формою співпраці під час проведення дисциплін у режимі 

онлайн стали відеоматеріали, розміщенні у Facebook, до практичних курсів, 

які створюють студенти. У такий спосіб здобувачі підвищують методичний 

рівень та набувають компетентностей медіа-педагога.  

Заняття з каліграфії проводяться з використанням графічного планшета, 

що дає змогу побачити алгоритм написання літери та окремих її елементів. 

Використовуються ментальні карти, що дозволяють проводити як 

індивідуальну, так і групову роботу. 

Викладачами кафедри Джежелей О.В., Ємець А.А. та Коваленко О.М. 

було зроблено запис та завантажено на YouTube лекції та вебінари, які стають 

підґрунтям для аналізу методики викладання, застосування прийомів подачі 

матеріалу, поведінки учителя в класі: 

• https://www.youtube.com/watch?v=A-Au2Olxk-E&t=14s  

• https://www.youtube.com/watch?v=KWBjo4bNAP4  

• https://www.youtube.com/watch?v=b42TA_MZQ40&t=285s  

• https://www.youtube.com/watch?v=bibNSBJYHoM&t=303s  

• https://www.youtube.com/watch?v=dWUUhVK1BaM&t=2199s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A-Au2Olxk-E&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=KWBjo4bNAP4
https://www.youtube.com/watch?v=b42TA_MZQ40&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=bibNSBJYHoM&t=303s
https://www.youtube.com/watch?v=dWUUhVK1BaM&t=2199s


Факультет психології і соціології 

Викладачі факультету проводять лекції та семінарські заняття згідно з 

навантаженням на платформах «Zoom» та «Meet». На цих заняттях фіксується 

достатньо високий рівень присутності здобувачів вищої освіти (від 67 % до 92 

%).  

За результатами аналізу змісту доповідних записок на ім’я декана, 

фіксується ситуація, коли майже 7 % студентів до сьогодні систематично не 

співпрацюють з викладачами курсів саме через систему «Moodle». Найчастіше 

вони пояснюють ці моменти відсутністю певних технічних можливостей та 

акцентують увагу на використанні таких месенджерів, як вайбер і телеграм. 

Факультет психології і соціології продовжує щотижневу практику 

проведення семінарів та вебінарів викладачами кафедр для здобувачів вищої 

освіти та відповідальними з дистанційного навчання на факультеті серед 

викладачів з проблем / питань дистанційного навчання. 

На кафедрах факультету психології і соціології створено графік 

чергування викладачів для спілкування зі студентами з різних питань, а також 

для індивідуального відпрацювання пропущених практичних занять і лекцій в 

онлайн-режимі із застосуванням технологій дистанційного навчання. 

На кафедрах та вченій раді факультету психології і соціології регулярно 

обговорюються питання і проблеми організації освітнього процесу в онлайн-

режимі із застосуванням технологій дистанційного навчання. 

Викладачі кафедри політології, соціології і культурології в межах 

навчальної роботи проводять лекції, семінарські заняття, надають 

консультативну допомогу студентам, здійснюється постійний контроль знань. 

Навчальна робота викладачів кафедри здійснюється через стандартні 

форми, представлені у навантаженні, – лекції та семінарські заняття. Основна 

технологія дистанційного навчання, що використовується для організації 

зазначених форм навчання, – онлайн-конференція. Крім цього, викладачі 

використовують систему «Moodle» для контролю і забезпечення здобувачів 

методичними матеріалами з навчальних курсів. Із цією ж метою та з метою 

консультативної допомоги здобувачам використовується електронна пошта, 

мессенджери «Viber», «Telegram». Не досить активно, але знаходить своє 

застосування онлайн-сервіс «Google Forms» для проведення контролю знань у 

межах поточного контролю. 

Серед проблем дистанційного навчання, які зазначають викладачі 

кафедри, стандартними постають питання технічного характеру – не всі 

студенти мають відповідні технічні та інтернет-ресурси (як наслідок – 

неякісний зв’язок, уривчасте сприйняття лекції або неможливість повноцінно 

взяти участь у семінарі), здобувачі часто не мають змоги надати повноцінне 



робоче місце із камерою, мікрофоном та інтернет-зв’язком, коли в цьому є 

потреба. 

Крім цього, зазначаються проблеми соціально-психологічного 

характеру – певна ізольованість здобувача у віртуальному середовищі, 

відсутність групової комунікації, «живої» безпосередньої взаємодії студентів, 

емоційного середовища, що, на думку викладачів, впливає на сприйняття 

навчального матеріалу. 

Також слід зазначити про неврахування в навчальному навантаженні 

особливостей дистанційної освіти, організація якої потребує набагато більше 

годин, ніж це відведено стандартним навантаженням. 

Співробітники кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

визначають такі позитивні моменти дистанційної освіти:  

1. Платформа дистанційної освіти уможливлює організацію 

ефективної самостійної роботи та контрольних заходів: усі матеріали для 

лекцій, семінарських занять, тестові завдання, завдання для самостійної 

роботи та методичні рекомендації щодо їхнього виконання, перелік 

рекомендованої літератури розташовані на платформі «Moodle». 

2. Можливість оперативно поширювати серед здобувачів, 

зарахованих на курс, необхідну інформацію. 

3. Можливість для здобувачів прикріплювати в системі виконані 

завдання для самостійної роботи, тести, а для викладача – розміщувати такий 

навчальний контент, оцінювати виконані роботи, коментуючи виставлені бали 

(фідбек), автоматичний підрахунок отриманих балів тощо. 

4. Можливість використання відеоматеріалів YouTube з 

обговоренням на платформі «Moodle». 

5. Можливість роботи за методикою самоорганізувального 

освітнього простору (групова форма роботи): пошук відповіді на питання в 

інтернеті, представлення презентації з використанням анімації слайдів. 

6. Наявність умов для проведення зовнішніх мінілекцій соціальних 

працівників з обговоренням проблем консультування в благодійних 

організаціях, закладах освіти, недержавних закладах освіти на платформі 

«Goоglе Meet» (вебінар із залученням фахівців із партнерської БО «Дон 

Калабрія», які поділилися практичним досвідом взаємодії з дітьми; 

відвідування центру реабілітації наркозалежних). 

7. Доступ до ресурсів ігрових сайтів для організації індивідуальної 

та парної онлайн-гри; сайтів міжнародних організацій, сайту Верховної Ради 

України (законодавча база), сайтів соціальних інституцій державного й 

локального рівнів; 



8. Можливість участі в дистанційних соціальних акціях та конкурсах 

у соціальних мережах; в онлайн-курсах на платформі «EdEra». 

Труднощі, які виникають під час онлайн-освіти на платформі «Moodle»: 

- здобувачам не завжди вдається прикріпити відповідь на білет 

через видання системою помилки, тож у такому разі відповіді відправляються 

на електронну пошту викладача; 

- не має можливості об’єктивно оцінити відповіді здобувачів під час 

виконання контрольних заходів; 

- відсутність якісних засобів зв’язку в певних здобувачів вищої 

освіти; 

- перевантаженість викладача, який змушений велику кількість часу 

присвячувати підготовці нових засобів навчання, придатних до використання 

в умовах дистанційної освіти. Це негативно позначається на здоров’ї 

(наприклад, погіршується зір); 

- обмеження часу перебування сторінки курсу на платформі 

дистанційної освіти Університуту «в режимі очікування» і необхідність 

повсякчас здійснювати повторний вхід через введення паролю; 

- використання більшістю здобувачів під час дистанційної освіти не 

стаціонарних комп’ютерів, а мобільних телефонів, за допомогою яких часто 

не можуть повноцінно брати участь у навчальному процесі, наприклад, не 

можуть створити архів із фото; 

- пряма залежність здійснення освітнього процесу від доступу до 

мережі «Інтернет» викладача і здобувачів, а також від швидкості інтернету та 

якості зв’язку (що особливо відчувається під час проведення онлайн-

конференцій); 

- обмеженість форм і методів проведення навчальних занять 

(насамперед семінарсько-практичних), неможливість використання деяких з 

них або складність у використанні (наприклад, ігрові форми); 

- складність в організації і здійсненні в умовах карантинних 

обмежень практичної підготовки здобувачів; 

- обмеженість комунікативної взаємодії між викладачами і 

здобувачами тощо. 

 

Фізико-математичний факультет 

Освітній процес на факультеті організовано за допомогою традиційних 

платформ та месенджерів. Лекційні заняття викладачі кафедри фізики 

забезпечують за допомогою програм «Meet» або «Zoom» та традиційними 

засобами супроводу для заочного навчання фізики (підручники, посібники, 

лекційні матеріали, робочі зошити тощо, зокрема і в електронному вигляді). 



До викладення матеріалу викладачі додають фізичні демонстрації з YouTube, 

що відповідають темі лекції та доповнюють її. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент лекції з фізики, група 3І 

 

Під час практичних занять передбачається комунікація суб’єктів 

навчального процесу за допомогою програм для відеоконференцій, де 

викладачі демонструють екран, щоб запропонувати практичні завдання, а 

також віртуальну дошку, на якій викладач в онлайн-режимі спочатку показує 

приклади розв’язування задач, а потім пропонує розв’язування студентам. Ті 

студенти, які виконували розв’язання паралельно, надсилають викладачеві на 

електронну пошту, у «Telegram» або «Viber» фото розв’язків завдань. Таким 

чином досягається ефект роботи аналогічний до аудиторної. 

 

 
Рис. 5. Фрагмент практичного заняття з фізики, група 2Ф 

 

Надзвичайно зручним засобом, що використовується на всіх видах 

занять, які проводяться кафедрою фізики, є інтерактивний екран 

«2MultiBoard2». Він має розміри реальної дошки, тож викладачеві зручно 

робити записи, які студенти бачать онлайн, і паралельно демонструвати 

фізичні явища та процеси. 

 

 
Рис. 6. Фрагмент лекції з фізики, група 1Ф 

 



Фізичний експеримент під час дистанційного навчання викладачами 

кафедри фізики забезпечується проведенням відеозйомок реальних дослідів, 

багаторазового їх показу студентам (у вигляді синхронної й асинхронної 

трансляцій). Для підготовки таких відеороликів з проведенням реального 

досліду викладач разом із лаборантом заздалегідь збирають лабораторну 

установку, викладач здійснює експеримент, знімаючи показання приладів та 

коментуючи процес, а лаборант фіксує процес на відео. Таким чином, 

отриманий відеоролик є основою для виконання лабораторної роботи 

студентами в такому порядку: 

- студенти за методичними матеріалами теоретично вивчають 

заплановану лабораторну роботу; 

- викладач надає студентам відеоролик із проведеною 

лабораторною роботою, а вони вивчають його та фіксують показання 

приладів; 

- за необхідності викладач надає пояснення запропонованої 

лабораторної роботи; 

- здобувачі проводять розрахунки відповідно до результатів 

експерименту; 

- студенти надсилають звіт на перевірку; 

- здобувачі захищають лабораторну роботу. 

 

 
Рис. 7. Фрагмент лекції з фізики, група 3І 

 

Проведення віртуальних і модельних дослідів (зроблених в online-

режимі або підготовлених заздалегідь) забезпечується сервісами, що 

пропонують можливість виконання віртуальних лабораторних робіт: «На 

урок» (https://naurok.com.ua/lab/elektromagnitni-yavischa?fastreg=1), 

«ВіртуЛаб» 

(https://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=

blog&id=5&Itemid=94) тощо. Алгоритм виконання лабораторних робіт у 

цьому режимі передбачає такі етапи: 

- викладач підбирає сервіс і віртуальні лабораторні роботи з 

тематики відповідного курсу фізики; 

https://naurok.com.ua/lab/elektromagnitni-yavischa?fastreg=1
https://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94
https://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94


- студенти теоретично за методичними матеріалами вивчають 

заплановану лабораторну роботу; 

- викладач надає студентам посилання на сервіс із віртуальною 

лабораторною роботою або електронну програму з лабораторною роботою; 

- студенти проводять лабораторну роботу на симуляторі за 

алгоритмом та фіксують показники приладів; 

- за необхідності викладач надає пояснення запропонованої 

лабораторної роботи; 

- здобувачі проводять розрахунки відповідно до результатів 

експерименту; 

- студенти надсилають звіт на перевірку та захищають лабораторну 

роботу. 

 

 
Рис. 8. Фрагмент лабораторної роботи з фізики (перегляд презентації) 

 

Проведення фізичного експерименту віддаленого доступу за допомогою 

спеціальних програмно-апаратних комплексів із фізики в режимі реального 

часу, вимірювання параметрів з подільшим обговоренням результатів 

експерименту. На кафедрі фізики закладено концепцію поєднання 

демонстраційного і лабораторного експерименту з елементами сучасних 

вимірювальних технологій на основі застосування цифрових технологій 

автоматизованого комп’ютерного комплексу «Експериментатор». 

Проведення фізичного експерименту віддаленого доступу 

забезпечується викладачем з лаборантом в онлайн-режимі за допомогою 

програм «Meet» або «Zoom» і має такі етапи: 

- студенти теоретично за методичними матеріалами вивчають 

заплановану лабораторну роботу; 

- викладач виконує експеримент, а лаборант демонструє за 

допомогою вдало розташованої камери процес проходження експерименту; 

- здобувачі фіксують показники приладів; 

- за необхідності викладач коментує й надає пояснення стосовно 

виконуваної лабораторної роботи; 



- здобувачі проводять розрахунки відповідно до результатів 

експерименту; 

- студенти надсилають звіт на перевірку та захищають лабораторну 

роботу. 

Таким чином, проведення лабораторних занять кафедрою фізики під час 

дистанційної форми навчання дозволяє забезпечити: 

- виконання лабораторних робіт як дослідницької діяльності; 

- відсутність жорсткого регламенту часу, що відводиться на окрему 

лабораторну роботу; 

- можливість отримання консультацій у разі утруднення; 

- можливість виконання лабораторних робіт у малих групах, 

колективне обговорення результатів, обмін досвідом; 

- наявність різних завдань до лабораторних робіт. 

 

 
Рис. 9. Фрагмент організації групової роботи з математики 

 
Доступ до графічного функціонала застосунку «Zoom» мали всі студенти для того, аби писати та 

малювати. 

 

 
Рис. 10. Фрагмент виконання завдання з математики 

 



 
Рис. 11. Фрагмент виконання завдання з математики 

 

За необхідності замість дошки викладачі використовують графічний 

редактор «Paint» (для поточних пояснювальних малюнків) та редактор формул 

«MathType» (у ньому можна досить швидко та чітко набирати математичні 

формули для пояснення поточних питань). 

Часто використовуваними під час викладання математичних дисциплін 

є математичні пакети «GeoGebra» (лекційні презентації, візуалізація 

розв’язків, допоміжні креслення, готові презентації з розв’язком задач тощо) 

та «wxMaxima» (символьні обчислення, перевірка студентських розв’язків 

тощо). 

Слід зазначити, що з усіх курсів студентам надано в електронній формі 

(у вигляді файлів pdf) підручники з навчальних предметів, а для курсів з 

методики навчання математики також надано Державні стандарти освіти, 

програми з математики для всіх рівнів та всі підручники, рекомендовані МОН 

для навчання математики в 2021-2022 навчальному році з 5 по 11 клас. 

До кожного заняття курсу розроблені презентації, які містять план лекції 

(заняття), навчальний матеріал з теми (чи матеріал зі шкільного підручника 

математики для його методичного аналізу) та домашнє завдання з теми. 

Також домашнє завдання до кожної теми розміщено як Завдання в 

«Moodle» у відповідному курсі.  

Для проведення лекційних занять у режимі реального часу 

використовується застосунок «Zoom», який дозволяє вести діалог зі 

студентами, демонструвати підготовлені презентації, а також одночасно із 

поясненням навчального матеріалу робити відповідні записи на екрані. Також 

на прохання здобувачів більшість викладачів робить відеозаписи лекцій, які 

потім розсилаються студентам для подальшого опрацювання або повторного 

перегляду. Така форма є дуже зручною й у випадку, якщо в когось із студентів 

у момент проведення заняття виникають технічні проблеми (пропадає 

інтернет-зв’язок чи світло), адже вони все одно мають можливість прослухати 

лекцію у повному обсязі.  

Слід зазначити, що проф. Нелін Є.П. та доц. Простакова Ю.С. проводять 

роботу з розміщення відеоматеріалів до занять на власному Youtube-каналі 



(доступ до відео лише за посиланням, а посилання на відео розміщують на 

ПДО «Moodle» – це зручніше, ніж розсилати). 

З метою активізації навчальної діяльності студентів наприкінці лекції 

майже завжди проводиться експрес-опитування за основними питаннями 

лекції або у вигляді усного опитування, або у вигляді тестування (здобувачі 

бачать на екрані запитання і варіанти відповідей і пишуть у Zoom-чат літеру 

правильної, на їхню думку, відповіді, за потреби ведеться обговорення 

відповідей). 

Під час проведення практичних занять найбільшою проблемою є 

відсутність безпосереднього прямого спілкування з групою студентів, 

важкість втримувати їхню увагу та підтримувати концентрацію на предметі. 

Для подолання цих труднощів використовуються такі методи:  

1. Колективне обговорення результатів виконання домашнього 

завдання, коли кожен студент виступає як експерт і відзначає правильні та 

неправильні моменти в роботі своїх одногрупників. Часто таке обговорення 

стимулює здобувачів ставити запитання або висловлювати іншу думку, що 

врешті приводить до підвищення якості засвоєння навчального матеріалу.  

2. Також на практичному занятті викладачі викликають по черзі всіх 

студентів для розв’язування задач (або одну задачу розв’язує по черзі кілька 

здобувачів поетапно). Студенти проговорюють, що треба робити, а викладач 

записує на екрані за ними. Робити такі записи можна або безпосередньо на 

дошці в «Zoom», або на слайдах презентації в режимі «Демонстрація слайдів». 

3. Розв’язування тестових задач на практичних заняттях дає можливість 

отримати зворотний зв’язок та уявлення про рівень засвоєння студентами 

навчального матеріалу. Для тестування зручно використовувати як «Zoom» 

(викладач демонструє завдання, а студенти відповідають або усно, або в чат), 

так і «Moodle» (здобувачі самостійно проходять тестування та отримують 

бали, а викладач отримує інформацію про кількість правильних відповідей та 

час, витрачений кожним студентом). 

Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання має 

свої переваги ще й тому, що не лише викладачі підвищують свою 

кваліфікацію, але й студенти, прослуховуючи різні вебінари, семінари та 

беручи участь у різних круглих столах (елементи неформальної освіти). 

 



 
Рис. 12. Сертифікат про проходження онлайн-курсу 

 

Усі співробітники кафедри інформатики задіяні у проведенні занять для 

здобувачів вищої освіти у дистанційній формі. 

Усі заняття (лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, 

індивідуальні заняття в малих групах, консультації, модульні контрольні 

роботи) проходять в онлайн-режимі з використанням систем 

відеоконференцій, що передбачає обов’язкову присутність студентів на 

заняттях. 

Вибір платформи для проведення лекційних та інших видів занять 

здійснює викладач залежно від чисельності групи, функціональних 

можливостей власних пристроїв та побажань студентів. Обидві системи 

відеоконференцій дають змогу демонструвати власні й студентські електронні 

розробки, організовувати дискусії, опитування. 

 

 
Рис. 13. Фрагмент заняття з інформатики 

 

Усі матеріали до занять з кожного курсу (презентації, тексти лекцій, 

завдання тощо) розміщені на ПДО «Moodle», отже, під час занять ведеться 

облік й оцінювання виконання завдань засобами електронного журналу в ПДО 

«Moodle». Крім того, за допомогою ПДО «Moodle» викладачі контролюють 

доступ до матеріалів; обмежують термін виконання завдань, створюють 

власну систему оцінювання, контролюють надсилання на перевірку виконаних 

завдань, фіксують відповіді, надіслані із запізненням, тощо. 

Проведення практичних та лабораторних занять з курсів інформатики 

передбачає реалізацію різних форм діяльності:  

- обговорення тематичних питань; 



- організація дискусій, бесід та мозкових штурмів;  

- демонстрація технології виконання практичних завдань 

викладачем або студентами; 

- демонстрація нових інструментальних засобів, розкриття їх 

функціональних можливостей. 

 

 
Рис 14. Фрагмент практичного заняття з інформатики 

 

Проведення лабораторних занять з курсів інформатики передбачає: 

практичне виконання завдань засобами інформаційних технологій в онлайн-

режимі з демонстрацією та поточною перевіркою результатів; публічний 

захист отриманих результатів; виконання практичних завдань. 

Індивідуальні заняття в малих групах проводяться в інтегрованому 

форматі, поєднуючи можливості практичного і лабораторного заняття.  

Для забезпечення освітнього процесу викладачі кафедри 

використовують широкий спектр інформаційних технологій: 

- онлайн-редактори для забезпечення виконання практичних 

завдань курсу, зокрема онлайн-компілятори, тренажери, засоби створення 

UML-діаграм (https://scratch.mit.edu, https://www.dbdesigner.net/, http://2sql.ru, 

https://pilasbloques.rozh2sch.org.ua/#/libros, https://sqlbolt.com, https://sqlzoo.net, 

https://www.geogebra.org/classic?lang=uk, https://www.programiz.com/python-

programming/onlinecompiler/, https://code.org/, 

https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler, https://appinventor.mit.edu/ та 

інші); 

 

 
Рис. 15. Фрагмент роботи в онлайн-середовищі 
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Рис. 16. Фрагмент роботи на ПДО Moodle 

 

- широкий спектр відеоресурсів з платформи «TED-Ed» (система 

коротких відеолекцій «TED-Talks» навчальногохарактеру);  

- віртуальні інтерактивні дошки «Padlet», «Trello» (інструмент для 

організації спільної роботи групи, який містить перелік подій, проєктів, 

навчальних завдань, навчальних матеріалів з якими працює група); 

- засоби створення ментальних карт («Coogle», «Brand Map»), 

педагогічно орієнтовану соціальну мережу Edmodo, яка надає змогу 

створювати віртуальні класи, навчальні групи та ефективно керувати ними 

(розміщення навчальних завдань, створення бібліотеки, робота з онлайн-

дошкою, розробка тестів і вікторин, проведення опитувань в режимі онлайн, 

створення онлайн-календаря подій, ведення онлайн-журналу тощо). Крім того, 

мережа Edmodo містить різні набори додаткових інструментів. 

Зважаючи на те, що сучасні студенти забезпечені потужними 

персональними високотехнологічними пристроями – смартфонами і 

планшетами, під час інформатичних дисциплін викладачі використовують такі 

їхні можливості:  

- миттєва фіксація даних, етапів (динаміки) роботи за допомогою 

створення послідовних скріншотів дисплея або послідовностей кадрів, 

наприклад, з YouTube-каналу або власного відео з додаванням кадрування 

скриншотів, додаванням тексту, графіки; 

- зручне створення відео, фото, які автоматично завантажуються в 

безпечне хмарне сховище, упорядковуються і стають доступними для пошуку 

відразу після завантаження з дотриманням повної конфіденційності; 

- сканування QR-коду, що надає вільний доступ до світових джерел 

інформації (відео, аудіо, веб-сайти тощо); 

- легке створення власного QR-коду та його поширення;  

- доступ до електронних словників, енциклопедій та інших 

ресурсів; 



- використання багатофункціональних навчальних додатків 

(https://lightbot.com/hour-of-code.html, https://spritebox.com); 

- співпраця з учасниками групи, проєкту в реальному часі 

незалежно від позиціонування; 

- реалізація оперативного зв’язку шляхом онлайн-опитування в 

режимі реального часу.  

У дистанційному режимі на кафедрі інформатики працюють студентські 

гуртки. Так, наприклад, щотижня відбуваються засідання гуртка «Основи 

програмування» для студентів 1го курсу (керівник – проф. Олефіренко Н.В.). 

 

 
Рис. 17. Фрагмент заняття гуртка 

 

З ініціативи кафедри інформатики проводяться відкриті гостьові 

онлайн-лекції для здобувачів вищої освіти. Так, 27 жовтня 2021 року кафедра 

інформатики фізико-математичного факультету провела лекцію «Яким має 

бути успішний вчитель?» Ірини Жданової, засновниці та директорки 

Наукового ліцею Чурюмова. У заході взяли участь 46 студентів і викладачів 

фізико-математичного факультету. Зустріч була присвячена огляду тих умінь 

і навичок, які необхідні сучасному успішному учителю. Зокрема учасники 

обговорили перспективи цифровізації освітнього процесу у закладах освіти, 

можливості організації ефективного навчання з різних предметів у сучасну 

цифрову епоху, проблемні питання використання смартфонів та інших 

мобільних пристроїв на уроках тощо. Особливу увагу було приділено 

професійній самореалізації учителів, шляхам кар’єрного зростання в сфері 

освіти, професійної самоосвіти тощо. Активну участь у зустрічі взяла Марина 

Коротецька, викладачка, заступник директора ліцею, випускниця 

магістратури фізико-математичного факультету (2020 р.) за спеціальностями 

Середня освіта (інформатика) та Середня освіта (математика). 

 



 
Рис. 18. Фрагменти гостьової онлайн-лекції 

 

Дистанційне навчання реалізовується викладачами кафедри освітології 

та інноваційної педагогіки з широким використанням цифрових інструментів. 

Якісна організація освітнього процесу в дистанційній формі обов’язково 

передбачає наявність комунікації здобувачів вищої освіти як у синхронному, 

так і в асинхронному режимах. Важливим складником організації 

дистанційного навчання є створення майданчиків для зворотного зв’язку. 

Сьогодні викладачами кафедри освітології та інноваційної педагогіки задля 

організації комунікації та проведення занять використовуються такі сервіси та 

платформи: 

- «Viber», «Telegram», «Messenger», «We Chat» – додатки-

меседжери, які дозволяють організовувати голосові та відеодзвінки, зокрема і 

групові, надсилати текстові файли, документи, зображення, повідомлення 

тощо; 

- «Twitter» – постійний анонс оголошень та інформації з 

можливістю опитування та налагодження зворотного зв’язку; 

- Email, Google – передача інформації, створення опитування 

(GoogleForms); 

- «Classroom», «Trello», «Edpuzzle» – окрім розміщення 

навчального контенту, групової роботи, є можливість організації як 

публічного, так і особистого зворотного зв’язку; 

- «Flipgrid» – за допомогою цього сервісу можна організувати 

індивідуальний відеочат; 

- «Padlet» – інтерактивна дошка для створення інтерактивного 

контенту і для групової роботи, налагодження публічного фітбеку; 

- «Mentimetеr» – сервіс, який зарекомендував себе як привабливий 

та простий у використанні для створення «хмаринок слів», «діаграм» тощо, що 

теж забезпечує зворотний зв’язок та етап рефлексії; 

- «Moodle» – дистанційна платформа, де є можливість ведення чату, 

розміщення оголошень тощо; 

- блоги – ведення особистого блогу викладачем надає можливість 

організації зворотного зв’язку у довільній формі. 



 
Рис. 19. Проведення семінарського заняття на тему «Методи навчання». Виконання 

завдання «Монолог-переконання» студентами 2 курсу спеціальність «014 Середня освіта» 

українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 

 

 
Рис. 20. Проведення поточного контролю на платформі Kahoot на семінарському занятті 

2 курс, група 22 СР, факультет психології та соціології. Вивчення теми «Принципи виховання» 

 

 
Рис. 21. Проведення лекції на тему «Поняття про методологію дидактики та її рівні» для 

здобувачів третього освітньо-наукового рівня спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки другого 

року навчання громадян КНР. Використана платформа «Zoom» та презентація у «Power Point» 

 

 

 
Рис. 22. Проведення семінарського заняття на 2 курсі українського мовно-літературного 

факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка груп 22 СО, 23 СО, 2Р на тему «Принципи навчання» з 

використанням інтерактивної дошки Padlet. 



 

 
Рис. 23. Проведення семінарського заняття на 2 курсі українського мовно-літературного 

факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка групи 21 Ф на тему «Принципи навчання» з використанням 

інтерактивної дошки Padlet 

 

 
Рис. 24. Проведення семінару (коуч-сесії) на 2 курсі на вибірковій дисципліні «Коучингові 

технології в освіті» з використанням інтерактивної дошки «Padlet» 

 

 
Рис. 25. Проведення лекції для здобувачів третього освітньо-наукового рівня спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки першого року навчання громадян КНР. Використана платформа Meet. Вибіркова 

дисципліна «Цифрові сервіси у наукових дослідженнях» 

 

 
Рис. 26. Використання інфографіки та створення відеоролику сервіс (Canva) студентами 2 курсу 

українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка на тему «Напрями 

виховання» 

 



 

 

Рис. 27. Створення інтерактивного робочого листа сервіс (Wizer) студентами 2 курсу 

українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка на тему «Зміст 

освіти» 

 

 
Рис. 28. Організація зворотного зв’язку сервіс (Mentimeter) зі студентами 2 курсу 

українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 

 

Юридичний факультет 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників 

освітнього процесу. Організувати якісне навчання з використанням цифрових 

технологій, надихати й мотивувати здобувачів вищої освіти, давати раду 

технічним проблемам виявилось зовсім непросто.  

Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 

р. № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 

703/23235, дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 



одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. Дистанційна форма навчання передбачає доступ 

до інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в 

усіх учасників освітнього процесу, а також те, що викладачі володіють 

технологіями дистанційного навчання. 

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом 

застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за 

певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до 

державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у 

навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації 

працівників. 

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам 

можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та 

професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, 

національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, 

світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, 

віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей. 

Дистанційне навчання базується на принципі гнучкості місця, часу, 

темпу та траєкторії навчання.  

Можливість впливати на деякі аспекти свого навчання підвищує 

внутрішню мотивацію здобувачів вищої освіти. Самостійна відповідальність 

за власну навчальну траєкторію формується поступово, тому викладачі 

юридичного факультету дедалі нарощують автономність у процесі навчання. 

Кожен викладач, стикаючись із викликом організації дистанційного навчання, 

коригує власні плани, оптимізує матеріал та очікувані результати, заплановані 

на період дистанційного навчання. Важливо забезпечити досягнення 

очікуваних результатів навчання, водночас пам’ятаючи, що деякі з них можуть 

бути недосяжними в нових умовах, деякі потребуватимуть незначної корекції, 

а частина залишиться незмінною.  

Дистанційне навчання створює нові виклики для дотримання норм і 

правил академічної доброчесності. Для здобувачів виникає можливість 

списування, для викладачів постає проблема справедливого оцінювання. 

Розраховувати на високий рівень академічної доброчесності можуть ті освітні 

спільноти, які культивували її постійно під час очного навчання, де булла 

вибудувана довіра між учасниками освітнього процесу.  

Для забезпечення дистанційного навчання викладачі кафедр 

юридичного факультету використовують стандартні, зазначені вище 

платформи та пакети хмарних сервісів. 



Викладачі факультету проводять тестування, контрольні роботи, 

систематизують, оцінюють діяльність, переглядають результати виконання 

завдань, застосовують різні форми оцінювання, коментують й організовують 

ефективне спілкування зі студентами в режимі реального часу на платформах 

«Moodlle» та «Google Classroom».  

Платформу «Zoom» викладачі факультету використовують для 

індивідуальних та групових занять. Користувачі можуть використовувати 

додаток як на комп’ютері, так і на планшеті чи смартфоні. 

Для підвищення професійного розвиту відповідно до державної 

політики d галузі освіти та забезпечення якості освіти в умовах дистанційного 

навчання деякі викладачі кафедр пройшли підвищення кваліфікації на тему 

онлайн-навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи 

«Google Classroom», «Google Meet», яке проводилось Науково-дослідним 

інститутом Люблинського науково-технологічного парку та IESF 

Міжнародною фундацією науковців та освітян та мають відповідні 

сертифікати. 

Через корпоративний аккаунт використовуються усі можливості та 

застосунки хмарних сервісів, а саме: «Google Drive» – необмежене хмарне 

файлове сховище для зберігання та одночасного доступу файлів (навчальні 

робочі програми, силабуси, методичні рекомендації, журнали успішності 

тощо); «Google Docs», «Sheets», «Slides», «Forms» – для створення та 

редагування файлів в хмарному сховищі під час співпраці з іншими 

користувачами в режимі реального часу; Gmail – для листування; «Google 

Calendar» – для розкладу занять; «Google Meet» – для проведення 

відеоконференцій; «Google Chat» – для онлайн-спілкування. 

Викладачами юридичного факультету для реалізації освітнього процесу 

в дистанційній формі використовуються такі сервіси та формі співпраці 

(спілкування) зі здобувачами вищої освіти: 

1. Відеоконференція – це конференція в режимі реального часу. Вона 

проводиться у визначений день і час. Відеоконференція – один із сучасних 

способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених аудиторіях», 

коли учасники освітнього процесу перебувають на відстані. Отже, 

обговорення й ухвалення рішень, дискусії, захист проєктів відбуваються в 

режимі реального часу. Викладач та здобувачі можуть бачити одне одного, 

викладач має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом. 

Відеоконференції проводяться за допомогою «Microsoft Teams», «Google 

Meet», «Skype», «Zoom» тощо. 

2. Форум – найпоширеніша форма спілкування в дистанційному 

навчанні. Кожний форум присвячений певній проблемі або темі. Модератор 



форуму реалізує обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, 

новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє 

приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в 

один великий. Наприклад, під час роботи малої групи над проєктом 

створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкуватися під час 

дослідження щодо поставленого для групи завдання, потім – обговорити 

загальну проблему проєкту спільно, з залученням усіх учасників освітнього 

процесу (веб-конференція).  

3. Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб 

оперативної комунікації людей через інтернет. Є кілька різновидів чатів: 

текстовий, голосовий, аудіо-. Основна форма онлайн-комунікації – відеочат. 

Найбільш поширений – текстовий чат.  

4. Електронна пошта – це стандартний сервіс інтернету, що забезпечує 

передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, так і в інших формах 

(графічній, звуковій, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У 

системі освіти електронна пошта використовується для організації 

спілкування учасників освітнього процесу, а також здобувачів між собою.  

5. Анкетування – для поточного контролю під час дистанційного 

навчання зручно використовувати різноманітні анкети. Анкета є достатньо 

гнучким інструментом, оскільки питання можна ставити безліччю різних 

способів. У дистанційному навчанні після засвоєння кожної теми можна 

використовувати анкети, у яких здобувач може зробити самооцінку 

результатів навчання за такими показниками: зрозумів/зрозуміла, можу 

розв’язати самостійно; зрозумів/зрозуміла, можу розв’язати з підказкою; не 

зрозумів/не зрозуміла, не можу розв’язати.  

Дистанційне навчання передбачає кілька типів взаємодій з різними 

цілями: оперативне інформування; повідомлення нового матеріалу; 

уточнювальні запитання; коментарі до виконаних робіт тощо.  

Викладачі юридичного факультету створили гнучку та багатогранну 

комунікаційну структуру. 

Комунікаційними системами вирішуються два основні завдання: 

1. Налагодження первинної комунікації між учасниками освітнього 

процесу, оперативне інформування щодо динамічних змін. Це здійснюється 

через служби миттєвих повідомлень, соціальні мережі (закриті групи чи 

спільноти). Для таких цілей використовується сайт факультету та відповідні 

аккаунти в фейсбуці та інстаграмі. Створення комунікативного простору. 

2. Створення простору для організації дистанційного навчання. Простір 

для організації дистанційного навчання забезпечує такі функції: проведення 

онлайн-занять (лекцій, семінарів, практичних занять); доступ до 



різноманітних електронних навчальних матеріалів; отримання робіт студентів; 

оцінювання та зворотний зв’язок щодо виконаних робіт; можливість 

поставити питання та отримати відповідь поза межами онлайн-занять. 

Оптимальною є організація віртуальних просторів як своєрідних точок входу 

для студентів, звідки посилання ведуть до індивідуальних кабінетів, де 

відбувається безпосередня навчальна взаємодія («Google Classroom», 

«Moodle»). 

Дистанційне навчання – новий освітній досвід, що з’явився в Україні 

зовсім недавно, але вже встиг посісти своє місце в освітньому середовищі. 

Необхідність у такому методі навчання обумовлена різними факторами. 

Дистанційне навчання надає здобувачам вищої освіти доступ до 

нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, 

дає абсолютно нові можливості для творчого самовираження, знаходження та 

закріплення різних професійних навичок, а викладачам так само дозволяє 

реалізовувати абсолютно нові форми і методи навчання із застосування 

концептуального і математичного моделювання явищ і процесів. 

 

Факультет фізичного виховання і спорту 

Проведення занять викладачами на всіх курсах за розкладом за 

допомогою online відеолекцій і консультації, які транслюються з 

використанням спеціалізованого додатку, відеоконференція за допомогою 

«Google Meet». Також викладачами було завантажено комплекси навчальних 

матеріалів до створених дистанційних курсів. 

Під час занять викладачі використовують відео, посібники з текстовим і 

анімаційним матеріалом з футболу, баскетболу, волейболу, суддівством у 

баскетболі. 

 



 

Рис. 30. Застосування навчальних відео під час занять 

 

Застосовуються презентації для візуалізації навчального матеріалу з 

описом вправ, фото та відео виконання вправ здобувачами Університету. 

 

 

 

 

Рис. 31. Застосування презентацій під час занять 



 

Практикуються онлайн-лекції в записах професорки Козіної Ж. Л., 

доцентки Собко І. М. 

Перегляд здобувачами онлайн-лекцій на платформі «Moodle». 

 
Рис. 32. Онлайн лекція 

 

Застосовуються презентації з описом тем навчальних дисциплін, робота 

в програмах «Microsoft Excel», «SPSS». 

 

 

 

Рис. 33. Застосування презентацій під час занять 

 

Створено YouTube-канал, на якому завантажені навчальні відеоролики 

викладачів та здобувачів вищої освіти (https://youtu.be/ZBmZDdPXcXw, 

https://youtu.be/CEpnXr0Yu48) 

 

https://youtu.be/CEpnXr0Yu48


 

Рис. 34. Використання навчальних відео з YouTube-каналу 

 

На заняттях здобувачі навчаються працювати з онлайн-картами та 

різними додатками для орієнтування «Gooogle map», «Vaze», «Komoot», «Gaia 

GPS», «Alpaine Quest», «ViewRanger». 

Здобувачі вивчають рекреаційні зони Харківської області та вплив 

навколишнього середовища на здоров’я людини, розвиток суспільства та 

економіки. 

 

 

 

Рис. 35. Застосування презентацій під час занять 

 

Дистанційне навчання здійснюється методами сучасних технологій для 

аналізу техніки на різних етапах підготовки спортсменів. Використовується 

програма «Kinovea», що організована навколо чотирьох основних місій, 

пов’язаних з вивченням руху людини: захоплення, спостереження, анотування 

та вимірювання. 

 



 
Рис. 36. Застосування програми «Kinovea» під час занять 

 

Здобувачі проводять вимірювання та разрахунки власного відео та 

аналізують техніку виконання. 

 

 

Рис. 37. Аналіз власних відео здобувачами. 

 

Отримавши завдання, здобувачі виконують його самостійно у вигляді 

конспектування певних тем, запису відео, тестування, презентації видів легкої 

атлетики тощо. Відправляють на перевірку викладачам. Зворотний зв’язок 

відбувається за допомогою месенджерів. 

Також викладачами здійснюється виховна робота як під час навчальних 

занять, так і в позанавчальний час у вигляді конференцій, диспутів, бесід та 

обговорень. Підвищення спортивної майстерності здобувачів спеціалізації 

легкої атлетики та підготовка їх до участі у змаганнях різного рівня регулярно 

відбувалася у цей період. Традиційною є допомога в організації, проведенні та 

суддівстві легкоатлетичних змагань різного рівня.  

Здобувачі спеціалізації легкої атлетики під керівництвом ст. викладача 

Ільницького С.В. були відзначені подякою від Федерації легкої атлетики 

Харкова та Харківської області за допомогу в організації, проведенні та 

суддівстві легкоатлетичних змагань як волонтерів. 

 



 

 

Рис. 38. Суддійство легкоатлетичних змагань у режимі «онлайн» 

 

Також викладачі застосовують перегляд спортивних ігор для аналізу та 

роботи над помилками спортсменів та навчання техніці виконання вправ та 

здачі нормативів: 

https://fbu.ua/ 

https://www.youtube.com/watch?v=JPVs-O6xj5E 

https://fbu.ua/news/5-golovnih-vprav-dlya-ruhu-myacha-peredachami 

https://vseosvita.ua/library/basketbol-metodika-navcanna-tehnicnim-

elementam-basketbolu-dla-7-klasiv-260633.html 

https://fbu.ua/news/dmitro-bazelevskiy-pro-ce-u-knizhkah-ne-prochitaiesh 

https://www.youtube.com/watch?v=J-V84fmot3o 

Перегляд ігор регулярного Чемпіонату України з баскетболу 

«Суперліга» з виконанням окремого завдання з кожної теми. 

Правила гри у волейбол: 

https://www.youtube.com/watch?v=KVoTXmfOG0c 

Стійки і переміщення: https://www.youtube.com/watch?v=5TZ0QfgCN48 



Передача м’яча зверху:  

https://www.youtube.com/watch?v=7_Ijm3ddPl0 

https://www.youtube.com/watch?v=aagHDF9a2Go 

https://www.youtube.com/watch?v=PQh3gVGPXnQ 

https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU 

Передача м’яча зверху: https://www.youtube.com/watch?v=VshB8Vjpc5Y 

Прийом і передача м’яча знизу:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q-YmY0Y67Yw 

https://www.youtube.com/watch?v=jjEKi_pWNpQ 

https://www.youtube.com/watch?v=p21QLi5ePRg 

Подачі: https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY 

Подача м’яча знизу: https://www.youtube.com/watch?v=Se-xJ7qI7Rk 

Верхня пряма подача: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q14YmlHnTWY 

Прямий нападаючий удар: 

https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo 

https://www.youtube.com/watch?v=5w0RCXMZdBM 

https://www.youtube.com/watch?v=zdRDG-sz2MA ) 

Блокування:  

https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ 

https://www.youtube.com/watch?v=7Bk7tA8ja-A 

Вправи для навчання блокуванню: 

https://www.youtube.com/watch?v=pwtuCAOA5wg 

ТМВ ФУТБОЛУ: 

Складання контрольних нормативів за допомогою відео відбувається в 

«Google Classroom»: 

№1. Передача м’яча внутрішньою стороною ступні: 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/Njc1MzkxMzMwMjda/MzM1MTg1

MzQ4ODc1#u=MjMxMDA3NjMxMjg4&t=f; 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/Njc1MzkxMzMwMjda/MzM1MTg1MzQ4

ODc1#u=NjcwNTcwNzc0NTNa&t=f; 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/MzIwMzU4ODc2NTUy/NDAxMjE2MDk4

MjU0#u=Njc1NzQxMDM4NzZa&t=f; 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/MzIwMzU4ODc2NTUy/NDAxMjE2MDk4

MjU0#u=MzQxOTU5MDgxODha&t=f; 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/MzIwMzU4ODc2NTUy/NDAxMjE2MDk4

MjU0#u=MzQxOTU5MDgxODha&t=f. 

№2. Жонглювання: 



https://classroom.google.com/u/1/g/tg/Njc1MzkxMzMwMjda/MzM1MTg1

MzQ4ODc1#u=NTU3NjE5ODEyOTFa&t=f; 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/Njc1MzkxMzMwMjda/MzIyNzYzNz

Y1MTAw#u=NTU3NjE5ODEyOTFa&t=f; 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/MzIwMzU4ODc2NTUy/NDAxMjE2

MDk4MjU0#u=MzQxOTU5MDgxODha&t=f; 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/MzIwMzU4ODc2NTUy/NDAxMjE2

MDk4MjU0#u=MzQxOTU5MDgxODha&t=f. 

САМОСТІЙНА РОБОТА: 

Ігри для розвитку швидкості юного футболіста (придумати): 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/MzIwMzU4ODc2NTUy/NDIzMjM2

MzAwODIw#u=MTkzODc2MTk4NjQy&t=f; 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/MzIwMzU4ODc2NTUy/NDIzMjM2

MzAwODIw#u=MzQxOTU5MDgxODha&t=f; 

Вправи на розвиток швидкості юного футболіста(придумати): 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/MzIwMzU4ODc2NTUy/NDIzMjM2

MzAwODIw#u=MzQxOTU5MDgxODha&t=f 

Ігри для розвитку координаційних рухів юного 

футболіста(придумати): 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/MzIwMzU4ODc2NTUy/NDIzMjM2

MzAwODIw#u=OTI2MzA3NzQ5NjNa&t=f 

3. РЕФЕРАТИ: «Історія виникнення та розвитку футболу в Україні 

та Світу» (написати): 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/MzIwMzU4ODc2NTUy/NDAxMjE2

MDk4MjIw#u=MzQxOTUxOTU2Njla&t=f 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzIwMzU4ODc2NTUy/a/NDAxMjE2

MDk4MjIw/submissions/by-status/and-sort-first-

name/student/Nzk1Mzg5MDYxMzBa 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzIwMzU4ODc2NTUy/a/NDAxMjE2

MDk4MjIw/submissions/by-status/and-sort-first-

name/student/NjgyMTEyNTEyNzBa 

ВИВЧАЄМО ТЕХНІКУ ПЕРЕСУВАНЬ ЮНОГО ФУТБОЛІСТА 

https://drive.google.com/file/d/1-

6Di2dpYkIMOgnWqDgGF7Z0XYWYTUzwX/view 

ВЕДЕННЯ М’ЯЧА: 

https://drive.google.com/file/d/1UYIW39LX8KuVxwQ3i2TtmA0bCbuE0w

Gg/view 

НАВЧАННЯ УДАРІВ ПО М’ЯЧУ: 

https://drive.google.com/file/d/1rfQjwPpn0uUSpgztk1J8tiqXRhoZteiH/view 



ФУТБОЛЬНА ТЕХНІКА (ТОП 3 ВПРАВ): 

https://drive.google.com/file/d/1s6tN_MzBFTxeMu0b5zOfX-

m8kQ_JDq0f/view 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЖОНГЛЮВАННЮ: 

https://drive.google.com/file/d/1T1D3PiL0I8EgqtQFT3NL9boKnSMlH3nT/

view 

ФІНТИ, НАВЧАННЯ: 

https://drive.google.com/file/d/1eNE5Yik3JmZNKyqgQvA_RywQZKWZn

PeK/view 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПІДКАТАМ:  

https://drive.google.com/file/d/1pMof627CjTJKvs24hVxP-

wkidE7h5Lgd/view 

ПРАВИЛА ГРИ:  

https://drive.google.com/file/d/1GH10QWkZ2LP64RP8G6lHk8w4V4XB6S

fU/view 

ПЛАН-КОНСПЕКТ З ФУТБОЛУ ДЛЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ (ШЕВЧЕНКО А.) ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: 

https://classroom.google.com/u/1/g/tg/Njc1MzkxMzMwMjda/MzMyOTE2

MTc1NjQ4#u=NjY2NDAyMTE3NDJa&t=f 

ФУТБОЛЬНА ШКОЛА АНГЛІЇ (МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 

ПЕРЕДАЧАМ М’ЯЧА): 

https://classroom.google.com/u/1/w/MzIwMzU4ODc2NTUy/t/all 

Кафедра одноборств, фехтування і силових видів спорту має власний 

YouTube-канал з презентацією роботи кафедри та сторінку у «Facebook» з 

актуальною інформацією про роботу кафедри: 

https://www.youtube.com/channel/UCe9WJsYo9F-ot7t3oCIDDfQ; 

https://www.facebook.com/groups/886769738725647. 

Організована робота зі збірними командами з чирлідингу та художньої 

гімнастики через додаток «Мееt» проводилась дистанційно: 

- вивчення змагальних комбінацій для індивідуального засвоєння; 

- вивчення нових правил, які будуть існувати з 2022 р.; 

- надання відеовправ для підтримання загальної та спеціальної 

фізичної підготовки; 

- виконання підготовчих вправ до виконання базових елементів; 

- підбирання музичного супроводу до змагальних індивідуальних та 

групових вправ. 

Систематично викладачами проводилися консультації з різних питань 

організації навчання в дистанційному форматі, складання залікових модулів, 

індивідуальні консультації з питань надання допомоги при засвоєнні техніки 



рухів. Для швидкого реагування та оголошень створені групи у додатках 

«Viber», «Telegram», до яких долучені здобувачі та викладачі кафедр 

факультету. 

 

Кафедра інформаційних технологій 

Кафедра інформаційних технологій є одним із підрозділів інституту 

інформатизації освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди і здійснює підготовку 

фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах Університету. 

У зв’язку з переходом на дистанційне навчання було зроблено:  

- коригування плану роботи кафедри (онлайн-засідання кафедри, 

вайбер-група для викладачів та співробітників тощо); 

- коригування вмісту практичних занять щодо можливості 

проведення їх онлайн; 

- перевірка наявності та наповненості дистанційних курсів на 

платформі «Moodle»;  

- моніторинг технічного забезпечення викладачів та студентів 

(наявність вебкамери, мікрофонів, швидкісного інтернету тощо)  

- розроблено алгоритм взаємодії керівництва кафедри, викладачів 

та співробітників у режимі онлайн; 

- створено графік відвідування дистанційних занять;  

- заплановано індивідуальні консультації щодо роботи студентів на 

платформі «Moodle»; 

- підготовлено методичні рекомендації для дистанційного навчання 

з навчальної дисципліни «Провайдинг освітніх технологій»;  

- надруковано посібник «Технології дистанційного навчання: 

діяльності та ресурси «Moodle»; 

- моніторинг сформованості цифрових компетентностей студентів 

та викладачів (Цифрограм, Кіберняня, Персональні дані – платформа «Дія. 

Цифрова освіта»); 

- організовано залучення студентів до використання відкритих 

освітніх ресурсів; 

- організовано стажування з ДО для викладачів на кафедрі ІТ в 

групах по 10 осіб (офлайн). 

Для дистанційного навчання студентів у синхронній формі 

використовуються програми «Zoom» (безкоштовна версія) та «Google Meet» із 

набору «Google for Education» корпоративного акаунту ХНПУ. На підставі 

дворічного досвіду використання цих програм зроблений висновок про 

перевагу у використанні програми Zoom (безкоштовна версія), яка має, на 

відміну від«Google Meet», такі можливості:  



- наявність окремого застосунку і браузерної версії, а не тільки 

браузерна версія, як у «Google Meet»; 

- зворотний зв’язок у вигляді миттєвих емодзі; 

- більш висока якість передачі звуку та зображення при обмежених 

можливостях каналу зв’язку; 

- більш широкі налаштування безпеки проведення заняття. 

Єдиний недолік безкоштовної версії «Zoom» – 40-хвилинне обмеження 

сеансу – вирішується перепідключенням за тим же посиланням та 

використовується як засіб контролю часу для викладача і студента, що 

перетворює недолік на перевагу. 

Для підтримки викладання на загальноуніверситетській платформі СДН 

Moodle створені електронні навчальні курси (ЕНК) для всіх дисциплін.  

Ресурси ЕНК в обов’язковому порядку використовуються як при 

дистанційній (усі ресурси для усіх студентів), так і при очній формі навчання.  

Під час дистанційної форми навчання використовуються всі ресурси для 

усіх студентів. Під час очної форми навчання використовуються для усіх 

студентів практичні та лабораторні роботи, завдання для самостійної роботи, 

оцінюючи ресурси для ПМК, заліків та іспитів, а також для студентів, що були 

відсутні на заняттях, ресурси із теоретичним матеріалом. 

Для зарахування студентів на ЕНК активно використовуються спосіб 

«Самореєстрація» із різним ключовим словом для різних груп студентів, що 

надає можливість застосовувати ЕНК для великих курсів та на декількох 

спеціальностях одночасно. 

На жаль, сьогодні неможливий спосіб реєстрації «Синхронізація із 

глобальними групами» за відсутності створених глобальних груп у СДО 

«Moodle». Створення таких груп відкрило б можливість більш швидкої, 

незалежної від викладача та студента реєстрації на курсі, унеможливило б 

втрату студентів з індивідуальним планом навчання, саме для яких ЕНК і стає 

фактичним індивідуальним планом. 

 

Стажування викладачів на платформі «Moodle» 

Відповідно до наказу №165 від 03.09.2021 «Про організацію стажування 

науко-педагогічних працівників університету у 2021/2022 навчальному році» 

щодо передбачення в індивідуальному плані кожного науково-педагогічного 

працівника кафедри внутрішньоуніверситетського стажування (без відриву) з 

питань дистанційного навчання на Платформі дистанційної освіти ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди на кафедрі інформаційних технологій організовано 

стажування викладачів. Для цього:  

- підготовлено програму стажування (подана в додатках); 



- створено онлайн-запис на стажування за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNtuuIrAdlRp09xs0iTcywU5BdA_Z

EOapPjwx3n0Eha8l37g/viewform 

- створено групи (по 10 осіб) відповідно до рівня підготовки та 

можливості відвідувати заняття; 

- затверджено розклад проведення занять зі стажування; 

- надано консультації та методичний супровід;  

- створено вайбер-групу для відповідальних на факультетах за ДО.  

  

Методичний супровід: 

Методичні рекомендації для дистанційного навчання та посібник з ДО: 

- провайдинг цифрового освітнього середовища. Методичні 

рекомендації до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. Методичні рекомендації містять інформаційно-дорадчий 

блок і завдання самостійної роботи для здобувачів, які опановують освітню 

компоненту «Провайдинг освітніх технологій». Вони розраховані для 

використання здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

викладачами закладів вищої педагогічної освіти; 

- посібник «Технології дистанційного навчання: діяльності та 

ресурси «Moodle» (автори: Прокопенко А.І., Доценко С.О., Москаленко В.В, 

Лебедєва В.В., Толяренко Н.І., Алієв Х.М.) Посібник є продовженням (другою 

частиною) посібника «Технології дистанційного навчання: методологія 

створення та супроводу навчальних курсів» (автори: Прокопенко А.І., 

Підчасов Є.В., Москаленко В.В., Доценко С.О., Лебедєва В.В.). У цьому 

посібнику продовжується опис методики та технології створення 

дистанційних курсів в умовах змішаної та дистанційної форм навчання. Опис 

має практичну спрямованість на створення теоретичних та практичних 

складових дистанційних курсів, акцентування на налаштування навчальних 

елементів системи дистанційного навчання «Moodle» для створення сучасного 

ефективного освітнього середовища. 

 

Моніторинг сформованості цифрових компетентностей студентів 

та викладачів 

Студенти та викладачі знайомляться з освітніми серіалами з цифрової 

грамотності на платформі Дія. Цифрова освіта (Міністерство цифрової 

трансформації). Проходять тести з отриманням сертифікату:  

- Цифрограм: https://osvita.diia.gov.ua/digigram;  

- Кіберняні: https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny;  

- Персональні дані: https://osvita.diia.gov.ua/courses/personaldata.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNtuuIrAdlRp09xs0iTcywU5BdA_ZEOapPjwx3n0Eha8l37g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNtuuIrAdlRp09xs0iTcywU5BdA_ZEOapPjwx3n0Eha8l37g/viewform
https://osvita.diia.gov.ua/digigram
https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny
https://osvita.diia.gov.ua/courses/personaldata


 

Відкриті освітні ресурси «Europeana2021» 

Залучення студентів до проведення досліджень: «Технологічно-

педагогічні особливості використання відкритих ресурсів, зокрема цифрової 

культурної спадщини». 

Студенти-дизайнери використовують відкриті освітні ресурси 

культурної спадщини для опрацювання об’єктів з історії мистецтва. 

Надаються консультації щодо створення віртуальних лабораторій та 

публікації в археологічних збірках (Europeana 2021). 

 

 

 

Рис. 29. Консультації онлайн 

 

Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і 

менеджменту освіти 

Під час карантинних заходів у 1 півріччі 2021-2022 н.р. адміністрація 

ІПКППМО та професорсько-викладацький склад кафедри наукових основ 

управління виходили із головної соціально значущої мети дистанційного 

навчання: надання споживачам освітніх послуг незалежно від місця їх 

проживання й роботи рівного доступу до освітніх ресурсів, забезпечення 

якості освіти за рахунок активного використання наукового й освітнього 

потенціалу університету, інституту та кафедри. 



З огляду на те, що головною відмінністю дистанційної форми навчання 

є опосередкована взаємодія суб’єктів освітнього процесу, ми усвідомлювали, 

що забезпечення сприятливих умов такої взаємодії може бути досягнуто за 

рахунок використання Internet, комп’ютерних та організаційно-педагогічних 

технологій. Відтак основним у звітному періоді було таке: 

1. Створено загальногрупові електронні скриньки. До них було 

надіслано матеріали про особливості навчальної роботи під час карантину, 

розклади занять, списки викладачів із контактними телефонами та їхніми 

електронними адресами. Кожен викладач відправив на електронну пошту 

групи лекції, плани семінарських занять, матеріали для самостійної роботи та 

поточного контролю, графіки консультацій з навчальних дисциплін. Таку 

інформацію було продубльовано на офіційному сайті Інституту й кафедри. 

2. У «Viber» було створено групові чати для обміну мобільною 

інформацією. До цих чатів залучені заступник директора, методист і куратори 

груп. У такий спосіб відбувалась оперативна взаємодія суб’єктів навчального 

процесу, коригування часу, бліц-опитування тощо. 

3. З огляду на те, що більшість наших здобувачів працювали на своїх 

робочих місцях в «Googl Classroom», «Zoom», «Meet», ми теж для 

оперативності та зручності задіяли ці ж засоби комунікацій. На цих 

платформах проводили лекції, семінарські заняття, консультації. 

4. Було відкрито доступ до роботи в «Moodle» для викладачів і студентів 

зі спеціальності «Менеджмент». Викладачі завантажували матеріали з 

навчальних дисциплін до «Moodle» згідно з логікою та розкладом занять. 

Кожен викладач розмістив на платформі лекції, плани семінарських занять, 

матеріали для самостійної роботи та поточного контролю, графіки 

консультацій з навчальних дисциплін тощо.  

6. Особливо складною виявилась ситуація під час цьогорічного 

карантину для 1-го курсу заочної форми навчання. Перше знайомство після 

вступу до ІПКППМО з адміністрацією й викладачами, спілкування в групі, 

вибори старости відбувалися за допомогою відеоплатформи «Zoom». 

7. Журнали академічних груп та відомості успішності викладачі 

заповнювали своєчасно. 

8. У режимі онлайн було проведено ректорську контрольну роботу з 

навчальної дисципліни «Управління персоналом та корпоративне управління» 

(викл. Хлєбнікова Т. М.), у групі МОА, денна, 1 курс. Явка студентів була 100 

%. 

9. У режимі онлайн ми проводили наради при директорові, засідання 

НМК та кафедри наукових основ управління, спілкування з групами та 

старостами тощо. 



За звітний період ми виявили такі проблеми: 

- у студентів, особливо тих, які проживають у районних містечках і 

селах, не завжди наявний якісний інтернет під час занять за допомогою 

відеоплатформ «Zoom» і «Meet»; виникають проблеми із приєднанням, 

зображенням, звуком; 

- низький рівень цифрової компетентності суб’єктів навчання; брак 

знань і практичних умінь щодо користування різними онлайн сервісами; 

- відсутність належного робочого місця викладачів та здобувачів в 

домашніх умовах для дистанційного навчання; 

- перевантаженість викладачів, оскільки порушується їхній 

робочий ритм «першої та другої половини дня»; треба постійно бути на зв’язку 

зі студентами; необхідність готувати нові завдання для поточного контролю, 

змінювати формат і зміст лекцій та семінарських занять. 

До безумовних позитивних активів дистанційного навчання зараховуємо 

такі: 

- підвищення комп’ютерної грамотності викладачів і студентів; 

- відповідальніше ставлення викладачів до змісту навчально-

методичних комплексів із навчальних дисциплін; 

- розвиток у суб’єктів навчання взаємопідтримки, колегіальності, 

роботи на довірі. 

Уважаємо, що в умовах не тільки карантинних обмежень, а й подальшої 

розбудови інформаційного середовища нам найближчим часом доведеться 

впроваджувати нові освітні інструменти та платформи для дистанційної 

освіти, адаптуватися до технологічного прогресу й сучасних реалій у закладі 

вищої освіти. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

За звітний період здобувачі першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освітиденної та заочної форми навчання 

проходили практики відповідно до навчальних планів: виробничі, педагогічні, 

безперервні пропедевтичні педагогічні, організаційно-виховну педагогічну, 

навчальні. 

Незважаючи на карантинні обмеження та навчання із застосуваннями 

технологій дистанційного навчання, університет розширив бази для 

проходження педагогічних та виробничих практик здобувачами вищої освіти. 

Так, станом на сьогодні кількість довготривалих угод становить 170, а 

короткотривалих – 85. 

Ураховуючи епідеміологічні умови, практики відбувалися в традиційні 

формі (заклади освіти, підприємства), дистанційній формі на кафедрі, 



дистанційній формі у закладах освіти та підприємствах. Відповідно до форми, 

що була обрана, на факультетах відбулися наради гарантів освітніх програм, 

методистів, керівників практик щодо оптимізації форм реалізації завдань 

практики для забезпечення програмних компетентностей та результатів 

навчання відповідно до освітньої програми, обговорення режиму та формі 

здійснення методичного супроводу практичної підготовки здобувачів тощо. 

Окремим видом практик, який на всіх факультетах відбувався 

дистанційно на кафедрах, була науково-дослідна практика здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти з використанням хмарних сервісів 

Google Disc та Google Form для збору первинної інформації та платформ 

«Zoom», «Google Meet», чатів (Viber, Telegram, WhatsApp тощо) для 

індивідуальних і групових консультацій з керівниками практики та науковими 

керівниками. Інноваційноюбула апробація рекомендацій і протоколу 

PROSPERO та PRISMA-P для написання огляду науково-методичних джерел 

під час підготовки кваліфікаційної роботи (факультет фізичної культури та 

спорту). 

Перебіг інших видів практик на кожному факультеті мав певні 

особливості. 

 

Факультет психологія та соціології 

За звітний період в онлайн-режимі із застосуванням технологій 

дистанційного навчання відбулися кілька практик здобувачів денної та заочної 

форм навчання факультету психології і соціології: 

– за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: виробнича 

практика на підприємствах здобувачів четвертого року навчання (ОП 

Психологія, ОП Соціологія, ОП Соціальна педагогіка); 

– за другим (магістерським) рівнем вищої освіти: науково-дослідна 

практика здобувачів другого року навчання (ОП Політологія, ОП Психологія, 

ОП Соціологія). 

Так, для реалізації виробничої практики на підприємствах здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти четвертого року навчання за 

спеціальністю 054 Соціологія (ОП Соціологія) було змінено виключно базу 

практики (обрано кафедру політології, соціології і культурології ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди), разом з тим, що було збережено зміст основних завдань 

відповідно до програми практики. 

Для проведення виробничої практики на підприємствах здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти четвертого року навчання за 

спеціальністю 053 Психологія (ОП Психологія) було змінено базу практики 

(обрано кафедру психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди), форми та зміст 



основних завдань виробничої практики. Так, складову практики з 

психологічної діагностики було винесено в онлайн формат з використанням 

хмарних сервісів «Google Disc» та «Google Form» для збору первинної 

психодіагностичної інформації, а просвітницький, психопрофілактичний та 

консультативний напрямки роботи було реалізовано з використанням 

можливостейплатформ «Zoom», «Google Meet» та чатів в месенджерах типу 

«Viber», «Telegram», «Skype», «WhatsApp». 

Зі спеціальності 231 Соціальна робота (ОП Соціальна педагогіка) 

виробнича практика на підприємствах здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти четвертого року навчання здійснювалась на базі закладів 

загальної середньої освіти в онлайн режимі із застосуванням технологій 

дистанційного навчання та в змішаному режимі на базі соціальних служб, 

центрів зайнятості та громадських і благодійних організацій. 

 

Історичний факультет 

Протягом поточного року, з січня по листопад 2021 року, на історичному 

факультеті для здобувачів вищої освіти було організовано і проведено 

декілька педагогічних практик. Зокрема на педагогічну практику були 

направлені здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 року 

навчання (18.01.21 – 20.02.2021), другого (магістерського) рівня 1 року 

навчання (25.01.2021 – 27.02.2021) та першого (бакалаврського) рівня 4 року 

навчання (20.09.2021 – 16.10.2021). Більша частина практикантів була 

направлена в заклади загальної та спеціалізованої освіти міста Харкова, які є 

базами практики. Зокрема це школи № 55, 122, 141, 162, 163, 167. Декілька 

практикантів були направлені на практику за місцем працевлаштування. 

Педагогічна практика відбувалась згідно з штатним режимом відповідно 

до основних положень та вимог педагогічної практики ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди. Втім деякі практиканти були розподілені за класами, які під час 

практики перебували на дистанційній формі навчання. Це зумовило 

необхідність пристосування до нових форм роботи в умовах дистанційного 

навчання. Такі практиканти були залучені до шкільних комунікаційних 

інтернет-груп та онлайн-платформ, де здійснювали заходи, передбачені 

умовами педагогічної практики. Зокрема, ними використовувались такі 

технології, як «Zoom», «Meet», «Classroom», «Ошкола», Вайбер-товариства та 

електронна пошта. 

Певним ноу-хау можна вважати активне використання, особливо під час 

проведення позакласних заходів, різноманітних віртуальних екскурсій по 

музеях та історичних місцях, віртуальне відтворення історичних битв, активне 



використання геоінформаційних систем, карт Гугл, супутникових фото 

окремих місцевостей тощо. 

Протягом практики здобувачі вищої освіти мали можливість 

спостерігати за роботою в дистанційному форматі провідних вчителів того 

освітнього закладу, де вони проходили практику. Також велике значення для 

отримання корисного практичного досвіду мало використання численних 

Ютуб-каналів з презентаціями відкритих уроків найбільш досвідчених 

учителів України. Використання під час педагогічної практики таких 

платформ, як «Classroom» та «Ошкола», дало змогу практикантам вивчити 

технікою заповнення необхідних навчальних документів (наприклад, 

електронних журналів) та оволодіти нею. 

Утім у процесі педагогічної практики виникали і деякі труднощі. 

Зокрема певні складнощі були в психолого-педагогічному спостереженні за 

окремим учнем та оформленні відповідної характеристики. Під час 

дистанційної форми навчання практиканти не мали можливості особисто 

спостерігати за окремим учнем, його поведінкою у класному колективі, 

визначити особливості його характеру тощо. Задля цього практиканти були 

вимушені брати відповідну інформацію у класних керівників, що значно 

зменшує рівень особистої участі практиканта у здійсненні психолого-

педагогічних спостережень.  

Протягом практики регулярно проводилось консультування 

практикантів у системі відеозв’язку, у новостворених вайбер-товариствах та 

за допомогою електронної пошти. Загалом педагогічна практика протягом 

2021 року пройшла успішно. 

 

Фізико-математичний факультет 

Упродовж 2012 року здобувачі вищої освіти фізико-математичного 

факультету проходили педагогічні практику в традиційній формі. Винятком є 

1 тиждень перебігу практик (11.01.2021-16.11.2021 р.), коли заклади освіти м. 

Харкова працювали дистанційно. Під час цього тижня відбулося приєднання 

до класів проведення дистанційних уроків у закладі освіти, методична робота 

з учителями-предметниками в режимі онлайн. Також під час практик 

відбувався перехід на дистанційну форму тих класів, у яких були 

захворювання. У цьому разі здобувачі отримали чудовий досвід організації та 

проведення дистанційних уроків та виховних заходів. Під час практик були 

апробовані такі форми, як використання віртуальних фізичних лабораторій, 

віртуальних дошок із підтримкою математичної символіки, можливість 

застосування та проведення онлайн майстер-класів для учнів та вебінарів із 

методичних питань. 



Український мовно-літературний факультет імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка 

З 08.11.2021 до 04.12.2021 року згідно з навчальними планами здобувачі 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 року навчання заочної форми 

повинні були проходити педагогічну практику в закладах середньої освіти, але 

у зв’язку з епідеміологічною ситуацією з 08.11.2021 до 13.11.2021 р. студентів 

було направлено на фахові кафедри та кафедри психолого-педагогічних 

дисциплін для проходження практики. 

З 15.11.2021 до 04.12.2021 р. студенти, які працюють на робочих місцях, 

були направлені туди, а студенти, які не працюють у сфері освіти, залишилися 

проходити практику на кафедрах. 

Завдання з української мови і літератури для студентів, які проходять 

практику на кафедрах: 

1. Опрацювати літературу з методики викладання української мови та 

літератури. 

2. Проаналізувати підручники з української мови та літератури. 

3. Переглянути й проаналізувати 8 онлайн-уроків з української мови та 

літератури міського конкурсу «Учитель року 2021», надані членом журі 

Маленко О.О. 

4. Зробити розгорнутий аналіз уроку з української мови та літератури, 

надрукованого в журналі «Вивчаємо українську мову і літературу».  

5. Проаналізувати (на вибір) позакласний захід з предмету, 

надрукованого в журналі «Вивчаємо українську мову і літературу». 

6. Розробити план-конспект уроку з української мови та літератури, 

підготувати до нього роздатковий та ілюстраційний матеріал. 

6. Розробити позакласний захід із предмета. 

Завдання з психології і педагогіки: 

1. Ознайомитися з діагностичними методиками дослідження: уваги, 

пам’яті, мислення, міжособистісних відносин.  

2. Ознайомитися зі створенням анкетування на визначення 

міжособистих відносин у шкільному колективі класу. 

3. Розробити виховний захід. 

4. Розробити виховний план на 1 місяць. 

5. Розробити бесіду з профорієнтації для школярів. 

 

Факультет дошкільної освіти 

У зв’язку з проходженням навчальної практики в групах раннього віку, 

педагогічної практики в закладах дошкільної освіти та педагогічної 

(організаційно-методичної) практики здобувачами вищої освіти (галузь знань: 



01 Освіта / Педагогіка, спеціальність: 012 Дошкільна освіта) у дистанційній 

формі були скореговані завдання.  

1. Під час проведення навчальної практики в групах раннього віку 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня другого року 

навчання (термін практики за графіком навчального процесу – з 10.03.2020 р. 

по 21.03.2020 р.) у період з 13.03.2020 р. по 21.03.2020  р. були скореговані 

завдання навчальної практики, а саме: спостереження за проведенням 

вихователем режимних процесів у групі, відвідування й аналіз занять з дітьми 

раннього віку замінено на аналіз занять, проведених вихователем в онлайн-

режимі для дітей раннього віку; самостійне проведення гри-заняття для дітей 

раннього віку замінено на розробку конспекту та виготовлення дидактичного 

матеріалу. Консультації здобувачів вищої освіти керівниками навчальної 

практики в групах раннього віку надавалися у дистанційній формі. 

2. Під час проведення педагогічної практики в закладах дошкільної 

освіти здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня третього року 

навчання (термін практики за графіком навчального процесу – з 23.03.20 р. по 

25.04.2020 р., заочна форма навчання – 02.11.2020 р. по 28.11.2020 р.), були 

скореговані завдання педагогічної практики, а саме: проведення занять з 

різних розділів освітньої програми в середніх і старших групах ЗДО, творчих 

ігор, колективної праці, прогулянок та розваг замінено на розробку 

методичних, дидактичних матеріалів для їх проведення, проведення 

фізкультхвилинок до занять в онлайн-режимі. Консультації здобувачів вищої 

освіти викладачами, які є методистами з фаху та керівниками з психолого-

педагогічних дисциплін на педагогічних практиках, надавалися у дистанційній 

формі. 

3. Під час проведення педагогічної практики в закладах дошкільної 

освіти здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня першого року 

навчання (термін практики за графіком навчального процесу – з 15.03.21 р. по 

17.04.2021 р.) були скореговані завдання педагогічної практики, а саме: 

проведення занять з різних розділів освітньої програми в різних вікових групах 

ЗДО замінено на розробку методичних, дидактичних матеріалів для їх 

проведення, проведення фрагментів занять в онлайн-режимі. Написання 

психолого-педагогічної характеристики на групу замінено на роботу з 

психолого-педагогічною літературою, ознайомлення з методиками щодо 

вивчення особливостей розвитку взаємин у групі дітей дошкільного віку. 

Консультації здобувачів вищої освіти викладачами, які є методистами з фаху 

та керівниками з психолого-педагогічних дисциплін на педагогічних 

практиках, надавалися в дистанційній формі. 



4. Під час проведення педагогічної практики в закладах дошкільної 

освіти здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня четвертого  

року заочної форми навчання (термін практики за графіком навчального 

процесу – з 01.11.21 р. по 27.11.2021 р.) були скореговані завдання 

педагогічної практики, а саме: проведення занять з різних розділів освітньої 

програми в різних вікових групах ЗДО замінено на розробку методичних, 

дидактичних матеріалів для їх проведення, проведення фрагментів занять в 

онлайн-режимі. Проведення консультацій для батьків змінено на розробку 

конспектів. Консультації здобувачів вищої освіти викладачами, які є 

методистами з фаху та керівниками з психолого-педагогічних дисциплін на 

педагогічних практиках, надавалися у дистанційній формі. 

5. Під час проведення педагогічної (організаційно-методичної) 

практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня другого року 

навчання (термін практики за графіком навчального процесу – з 18.10.2021 р. 

по 04.12.2021 р.) у період  з 25.10.2021 р. по 27.11.2021  р. були скореговані 

завдання практики, а саме: щоденник педагогічних спостережень заповнено на 

період проходження педагогічної (організаційно-методичної) практики в 

закладі дошкільної освіти, спостереження за роботою вихователя методиста 

замінено на аналіз, участь в онлайн-конференціях, проведених вихователем-

методистом в онлайн-режимі; участь здобувачів вищої освіти у вебінарах в 

онлайн-режимі; самостійне проведення консультацій для вихователів 

замінено на розробку конспекту, проведення фрагменту в онлайн режимі та 

виготовлення дидактичного матеріалу. Консультації здобувачів вищої освіти 

викладачами, які є методистами з фаху та керівниками з психолого-

педагогічних дисциплін на педагогічних практиках, надавалися у дистанційній 

формі. 

6. Під час проведення педагогічної практики в групах раннього віку для 

здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (стн. 2р. 10 м.) 

першого року заочної форми навчання (131 гр.) організовано в дистанційній 

формі на кафедрі теорії, технологій і методик дошкільної освіти Університету. 

Протягом проходження всієї практики здобувачі отримують онлайн-

консультації її керівників. Відповідно до завдань практики практиканти 

ознайомлюються  з типами закладів дошкільної освіти, їхньою структурою, 

правилами внутрішнього розпорядку, функціями директора ЗДО, 

педагогічних працівників та іншою методичною інформацією на сайті 

https://www.pedrada.com.ua/article/2032-yak-sklasti-pravila-vnutrshnogo-

rozporyadku-v-doshklnomu-zaklad, з освітніми програмами, за якими працюють 

заклади дошкільної освіти на сайті Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки., а також на сайтах ЗДО (№70, 354, 414, 109, 366, 400, 317, 336) 

https://www.pedrada.com.ua/article/2032-yak-sklasti-pravila-vnutrshnogo-rozporyadku-v-doshklnomu-zaklad
https://www.pedrada.com.ua/article/2032-yak-sklasti-pravila-vnutrshnogo-rozporyadku-v-doshklnomu-zaklad


м. Харкова. З метою аналізу занять у групах раннього віку з різних освітніх 

ліній здобувачі переглядають їхнє відео на сайті https://www.youtube.com.  

Практиканти за розробленим самостійно конспектом гри-заняття для 

дітей раннього віку роблять відео-самопрезентації. До звітної документації 

додають фото дидактичних посібників до гри-заняття. На підставі матеріалів 

Інтернет здобувачі обирають методики для здійснення індивідуального 

спостереження за сформованістю культурно-гігієнічних навичок у дітей, а 

також матеріали для розробки консультації батьків щодо формування 

культурно-гігієнічних навичок у дітей. 

Наприкінці педагогічної практики здобувачі вищої освіти візьмуть 

участь у звітній онлайн-конференції з презентацією її результатів. 

7. Згідно з навчальним планом безперервну пропедевтичну педагогічну 

практику здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та 

заочної форми навчання факультету дошкільної освіти проходили в першому 

семестрі 2020-2021 н. р. (з 26.10.20 р. до 07.11.20 р.) і 2021-2022 н.р. 

(з 25.10.21 р. до 06.11.21 р.).  

Безперервна пропедевтична педагогічна практика здобувачів вищої 

освіти була організована на кафедрі теорії, технологій і методик дошкільної 

освіти в дистанційній формі. Усі завдання БППП відкореговано з урахуванням 

форми проходження практики. Зокрема безпосереднє ознайомлення із 

закладом дошкільної освіти замінено на вивчення та аналіз рекомендованих 

сайтів ЗДО м. Харкова, відвідування віртуальних екскурсій цих закладів 

освіти. Для супроводу цього виду практики розроблено навчальний курс з 

БППП на платформі «Moodle», до якого долучено всіх керівників практики та 

здобувачів вищої освіти. Відповідно до плану роботи здобувачі отримували 

завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання в Moodle, 

посиланнями на додаткові джерела в мережі «Інтернет» та коментарі від 

керівників практики стосовно рівня виконання завдань.  

Таким чином, проходження безперервної пропедевтичної педагогічної 

практики дистанційно було реалізовано на платформі «Moodle» із залученням 

інструментів для проведення онлайн-конференцій «Zoom» та «Google Meet», 

інтерактивної дошки «Google Jamboard», додатку для створення презентацій у 

реальному часі «Mentimeter». 

 

Факультет мистецтв 

1. Залежно від напряму підготовки здобувачі спеціальності 022 Дизайн 

мають кілька варіантів проходження виробничої практики: 

- дистанційна практика на кафедрі ЗВО; 



- дистанційна практика в організації, з якою здобувач має 

домовленість; 

- звичайна практика на підприємстві, якому дозволено працювати в 

період обмежувальних заходів, з дотриманням усіх запобіжних заходів та 

соціальної дистанції. 

Термін практики 2021-2022 н.р. – 01.11.2021-27.11.2021 р. 

Здобувачам спеціальності дизайн без проблем можна пройти виробничу 

практику на підприємстві дистанційно, працюючи вдома над завданням, яке 

дала організація. Найчастіше це розробка дизайн-об’єкту за напрямом 

підготовки. 

У системі дистанційного навчання створено всі умови спілкування. У 

будь-який момент здобувач у своєму особистому кабінеті може отримати 

консультацію методиста або фахівця від підприємства з питань, що виникли. 

Для цього використовують повідомлення, форуми, вебінари. Консультація з 

куратором від підприємства здійснюється за допомогою месенджерів, чатів та 

відеозв’язку. 

Специфіка напрямку підготовки дозволяє проходити виробничу 

практику дистанційно, для цього на комп’ютери студентів встановлено все 

необхідне програмне забезпечення і всі компетенції навчального плану будуть 

сформовані. 

Студенти без проблем можуть вдома створити проєкт або креслення, 

сфотографувати його, провести описову частину роботи та надіслати все це 

керівнику практики електронною поштою. Також вони можуть 

практикуватися вдома, знімати свої творчі роботи на відео та відправляти 

методистам для перевірки. 

У цьому разі проходження дистанційної практики складається з таких 

етапів: 

1. Виконання завдань, які ставить перед здобувачами керівник від 

підприємства. 

2. Консультації з методистом від кафедри відеозв’язком у «Zoom», 

«Meet». 

3. Надсилання виконаних робіт на перевірку електронною поштою 

або в системі «Moodlе». 

4. Робота над помилками, якщо вони є. 

5. Підготовка звіту з проходження виробничої практики з докладним 

описом відповідно до вимог Університету.  

6. Здобувачі можуть надсилати свої звіти у вигляді презентації 

«PowerPoint». 



Методистами від кафедри ведеться постійна активна робота зі 

здобувачами через форум у системі «Moodlе», вайбері, телеграмі, через 

електронну адресу та проводяться відеоконференції в «Zoom», «Meet». 

2. Завдання з педагогічної практики для здобувачів 2-го (магістерського) 

рівня вищої освіти 1 року навчання, які проходять практику дистанційно на 

кафедрі хореографії Університету з 15.11.2021 по 11.12.2021 р. 

1. Відвідання настановної конференції практикантами (дистанційно).  

2. Отримання завдань практикантами з педагогічної практики, робота 

практикантів в онлайн-режимі на платформі «Moodlе». 

3. Ознайомлення з системою роботи викладачів-хореографів, 

відвідування їхніх занять (дистанційно).  

4. Закріплення за профільними дисциплінами («Теорії та методики 

викладання класичного танцю»), які викладаються на 1-му курсі (у 12 групи) 

для проведення занять (дистанційно).  

5. Аналіз практикантом структури побудови занять із профільних 

дисциплін на кафедрі хореографії зі здобувачами 1-го року навчання. 

Консультація з методистом з фаху з особливостей методичної розробки занять 

для старшокласників із різних видів хореографії.  

6. Підготувати 1 лекційне (з дисципліни «Історія хореографічного 

мистецтва» для 32 групи і 7 пробних практичних занять з фахової дисципліни 

(дистанційно) на платформі «Zoom» із самоаналізом.  

7. Розглянути методику побудови уроків із різних видів хореографії з 

дітьми старшого шкільного віку в онлайн-режимі.  

8. Описати у щоденнику психолого-педагогічних спостережень досвід 

роботи викладача-хореографа, за яким закріплений практикант.  

9. Відвідання за розкладом (дистанційно) занять із профільних предметів 

у закріпленій 12 академічній групі.  

10. Відвідання залікових занять із профільних предметів на 1 курсі 

(дистанційно) інших практикантів (не менше 4-х занять). Самоаналіз цих 

занять. 

11. Аналіз практикантом навчальних та робочих програм з профільних 

дисциплін викладача за яким закріплений практикант.  

12. Ознайомлення з формами та методами позааудиторної виховної 

роботи кафедри хореографії.  

13. Консультації практиканта викладачем-методистом з фаху 

(дистанційно) з приводу підготовки до занять із профільних дисциплін. 

14. Знайомство практиканта з системою освітнього процесу кафедри 

хореографії Університету; науково-методичною проблемою, над якою працює 

кафедра.  



15. Своєчасне подання звітної документації практиканта з педагогічної 

практики (характеристика на практиканта від навчального закладу, звіт про 

проходження педагогічної практики, індивідуальний план роботи 

практиканта, план-конспект 1 залікового уроку з профільної навчальної 

дисципліни, протокол- обговорення залікового заняття, методична розробка 

сценарію виховного заходу для старшокласників, методична розробка 

позакласного заходу з предмету хореографія, щоденник психолого-

педагогічних спостережень, відеопрезентація підсумків проходження 

педагогічної практики практикантами.  

16. Перевірка звітної документації з педагогіної практики практикантів 

факультетським керівником з педагогічної практики і методистом з фаху. 

3. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією студенти 4 курсу 

спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво) проходять практику з 

01.11.21 по 27.11.21 р. на кафедрі теорії і методики мистецької освіти та 

диригентсько-хорової підготовки вчителя. Для забезпечення якості освіти 

робота із студентами проводиться відповідно до наукової теми кафедри 

«Мистецька освіта: історія, теорія, технології».  

Студенти використовують платформу «Moodle» для виконання 

поточного контролю теоретичної та практичної роботи з питань музично-

педагогічної, психологічної та педагогічної підготовки.  

Методичні нариси з питань викладання мистецтва в умовах НУШ 

студенти готують для публікації в кафедральну збірку «Час мистецької 

освіти».  

Практичні завдання щодо викладання мистецтва в школі та добір 

музичного матеріалу до уроків проходять на базі навчальних дисциплін 

«Методика музичного виховання», «Хоровий клас», «Історія музики» та ін. 

Наприклад, студенти Лю Ці, Пань Шуайтун опрацьовували на заняттях 

з хорового класу (доц. О. Васильєва) добір музичного матеріалу до уроків з 

учнями в 7 класі за темою «Музика рідного дому» (за підручником Мистецтво 

7 клас, Л. Кондратової). Добір та розучування вокально-хорових творів 

проводилось на прикладі роботи зі студентами творів М. Леонтовича 

«Зашуміла Ліщінонька» та «Котилася зірка».  

Студенти 441, 331 групи взяли участь у діловій грі, що проводилась на 

заняттях з «Методики музичного виховання» на 3 курсі (доц. Беземчук Л.). 

Тема: «Сучасні технології навчання мистецтву в умовах НУШ». 

Для студентів-практикантів проводився онлайн «мистецький телеміст» 

за участі кращих вчителів мистецтва Харкова. У ньому взяв участь учитель-

методист ХЗОШ №122 Міщенко Н. І. Тема: «Конкурс вчитель року 2021. 

Номінація Музичне мистецтво. Досвід переможців». Студенти познайомились 



із розробками переможця районного конкурсу Л. Фартушко. Розробили 

конспекти уроків для участі в конкурсі (творче завдання). 

Окреме місце займає виконання завдань з психолого-педагогічних 

дисциплін: розробка характеристик учнів, позакласних заходів для школярів, 

тексти для роботи з батьками та професійно-орієнтовані цикли зустрічей для 

старшокласників. 

4. Згідно з навчальним планом здобувачі першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 4 року навчання групи 331 та 441 спеціальності 014 Середня 

освіта (образотворче мистецтво) були направлені для проходження 

педагогічної практики на кафедру образотворчого мистецтва з 01.11.2021 до 

27.11.2021 року. Під час проходження практики студенти повинні були 

підготувати та провести пробні та залікові уроки з образотворчого мистецтва 

та, виховні заходи і заходи з предмета. Уроки та заходи були проведені 

дистанційно у присутності студентів групи, а також залікові уроки в 

присутності методистів з фахової кафедри та кафедри психолого-педагогічних 

дисциплін.  

 

Факультет початкового навчання 

Безперервні пропедевтичні педагогічні  практики в закладах загальної 

середньої освіти здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 1 

(09.09.2021 р. по 09.12.2021 р.), 2 (20.09.2021 р. по 25.09.2021 р.) та 3 

(06.09.2021-11.09.2021 рр.) років навчання на факультеті початкового 

навчання у 1 семестрі 2021-2022 н. р. були проведені у зазначений період за 

навчальним планом у закладах загальної середньої освіти м. Харкова, 

Харківської та інших областей України. 

Для забезпечення дистанційних безперервних пропедевтичних 

педагогічних практик у закладах загальної середньої освіти були розроблена 

робоча програма наскрізної дистанційної безперервної пропедевтичної 

педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для студентів 1 -

3 курсів факультету початкового навчання та методичні рекомендації 

(Довженко Т.О., Філатова Л.С., Шишенко В.О.): 

1. «Робоча програма наскрізної дистанційної безперервної 

пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти 

для студентів І-ІІІ курсів факультету початкового навчання. Спеціальність : 

013 Початкова освіта; Освітня програма : Початкова освіта / Початкова освіта 

з методиками спеціальної освіти : навчальний посібник для викладачів і 

здобувачів вищої освіти педагогічних університетів», 2021. 

2. «Робочий зошит з дистанційної безперервної пропедевтичної 

педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для студентів І 



курсу факультету початкового навчання. Спеціальність / Освітня програма : 

013 Початкова освіта / Початкова освіта; 013 Початкова освіта / Початкова 

освіта з методиками спеціальної освіти; 016 Спеціальна освіта / Корекційна та 

інклюзивна освіта : методичні рекомендації для викладачів і студентів 

педагогічних університетів», 2021. 

3. «Робочий зошит з дистанційної безперервної пропедевтичної 

педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для студентів ІІ 

курсу факультету початкового навчання. Спеціальність / Освітня програма : 

013 Початкова освіта / Початкова освіта; 013 Початкова освіта / Початкова 

освіта з методиками спеціальної освіти; 016 Спеціальна освіта / Корекційна та 

інклюзивна освіта : методичні рекомендації для викладачів і студентів 

педагогічних університетів», 2021. 

Під час проходження педагогічної практики (01.11-27.11.2021 р.) 

дистанційно здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2, 3 року 

навчання (скорочений термін навчання) та 4 року навчання спеціальності 013 

Початкова освіта виконували такі завдання: 

 проходили дистанційний курс на платформі «EdEra» «Онлайн-

курс для вчителів початкової школи», 

 після перегляду уроків із Всеукраїнської школи онлайн робили 

порівняльний аналіз уроків під час дистанційного навчання з уроками під час 

традиційного шкільного навчання, 

 після перегляду вебінарів «Нестандартні батьківські збори та їх 

успішне проведення» та «Новий формат зустрічей з батьками як інструмент 

ефективної співпраці» занотовували прийоми проведення батьківських зборів, 

 вивчали матеріали щодо інклюзивного навчання із 

конспектуванням сутності, мети, переваг інклюзивного навчання, 

 проводили мініуроки з математики, української мови, 

літературного читання, Я досліджую світ із подальшим обговоренням; 

 проводили виховний мінізахід та позакласний мінізахід із 

предмета з подальшим обговоренням. 

 

Юридичний факультет 

Виробнича практика здобувачів вищої освіти за спеціальностями 081 

Право та 051 Економіка є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців 

на юридичному факультеті Університету. Практика передбачає отримання 

здобувачами вищої освіти достатнього обсягу практичних знань і навичок 

роботи.  



У період карантинних обмежень, для забезпечення безперервності 

освітнього процесу здобувачі вищої освіти проходять виробничу практику в 

дистанційному режимі. 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників 

освітнього процесу. Організувати якісне проходження виробничої практики з 

використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати здобувачів 

вищої освіти, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто.  

Для забезпечення дистанційного проходження виробничої практики 

викладачі кафедр юридичного факультету та бази практик використовують 

різні платформи та пакет хмарних сервісів, зокрема «Moodle», «Google Suite 

for Education», «Google Classroom», «Zoom», «Microsoft Teams», «Google 

Meet», «Skype».  

Поширені вебресурси для дистанційного навчання та проходження 

виробничої практики: платформа «Google Classroom» (https://classroom.google. 

com) – це сервіс, що пов’язує «Google Docs», «Google Drive» і «Gmail», 

дозволяяє організувати онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та 

графічну інформацію. Викладач та керівники практики мають змогу 

проводити тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, 

переглядати результати виконання завдань, застосовувати різні форми 

оцінювання, коментувати й організовувати ефективне спілкування зі 

студентами в режимі реального часу.  

Через корпоративний аккаунт використовуються усі можливості та 

застосунки хмарних сервісів, а саме: «Google Drive» – необмежене хмарне 

файлове сховище для зберігання та одночасного доступу файлів (програми 

виробничих практик, силабуси, методичні рекомендації щодо проходження 

практики, додаткові матеріали); «Google Docs», «Sheets», «Slides», «Forms» – 

для створення та редагування файлів в хмарному сховищі під час співпраці з 

іншими користувачами в режимі реального часу; «Gmail» – для листування; 

«Google Calendar» – для розкладу занять; «Google Meet» – для проведення 

відеоконференцій; «Google Chat» – для онлайн-спілкування. 

Дистанційне навчання передбачає кілька типів взаємодій з різними 

цілями: оперативне інформування; повідомлення нового матеріалу; 

уточнювальні запитання; коментарі до виконаних робіт тощо.  

Керівник практики від юридичного факультету та керівники від кафедр 

юридичного факультету в дистанційному режимі:  

- перед початком практики здійснюють контроль за 

підготовленістю баз практики; 

- беруть  участь у проведенні організаційних заходів перед 

проходженням студентами практики: online проводять інструктаж та 



ознайомлюють з порядком проходження практики з використанням 

дистанційних технологій навчання за допомогою платформ «Zoom», «Skype» 

та ін.;  

- надають студентам-практикантам необхідні документи (програми 

практики, індивідуальні завдання, методичні рекомендації щодо проходження 

виробничої практики, методичні рекомендації щодо оформлення звітної 

документації тощо), шляхом розміщення зазначених матеріалів у системі 

електронного забезпечення навчання «Moodle»;  

- у період проходження практики проводять online-консультації (за 

попередньо узгодженим графіком) для студентів щодо виконання програми 

практики та оформлення звітної документації через особисте спілкування з 

використанням соціальних месенджерів «Viber», «Telegram»; особисте та 

групове спілкування через засоби відеозв’язку «Zoom» (Skype), а також 

електронне листування;  

- за результатами проходження виробничої практики готують 

рецензії на матеріали проходження виробничої практики студента-

практиканта; перевіряють та оцінюють письмовий звіт; у рецензії 

відображають результати виконання студентом програми практики та 

індивідуальних завдань, виявлені ним знання, уміння та організаторські 

здібності, участь у виконанні конкретних робіт, якість підготовленого звіту і 

виставляють підсумкову оцінку за практику;  

- по завершенню виробничої практики проводять залік та 

виставляють оцінки. 

Залік проводиться у формі підсумкової конференції з використанням 

засобів відеозв’язку «Zoom», «Skype», на якій здобувач вищої освіти 

представляє звіт та доповідає про результати проходження практики.  

Здобувачі вищої освіти під час проходження практики в дистанційній 

формі зобов’язані:  

- своєчасно виходити на аудіо та відеозв’язок із керівником 

практики;  

- до початку практики встановити контакти з викладачем-

керівником для забезпечення зворотного зв’язку з метою одержання від 

керівника практики методичних матеріалів (методичних вказівок, програми, 

індивідуального завдання тощо), проведення консультацій щодо оформлення 

всіх необхідних документів тощо;  

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики;  



- своєчасно повідомляти керівників про технічні проблеми 

(відсутність інтернет, зв’язку тощо), що заважають своєчасному виконанню 

завдань практики.  

Керівник практики від бази практики в дистанційному режимі:  

- перед початком практики повідомляє про підготовленість бази 

практики; 

- бере участь у проведенні організаційних заходів перед 

проходженням студентами практики: online-інструктаж та ознайомлення з 

порядком проходження практики, отримання завдань з використанням 

дистанційних технологій за допомогою платформ «Zoom», «Skype» та ін.;  

- щотижня з використанням електронної пошти надсилає студентам 

кейси, що містять перелік теоретичних і практичних завдань; 

- надає студентам-практикантам необхідні документи для 

виконання практичних завдань;  

- у період проходження практики проводить online-консультації (за 

попередньо узгодженим графіком) для студентів щодо виконання програми 

практики та оформлення звітної документації через особисте спілкування з 

використанням соціальних месенджерів Viber, Telegram; особисте та групове 

спілкування через засоби відеозв’язку «Zoom», «Skype», а також електронне 

листування;  

- за результатами проходження виробничої практики готує 

характеристику на студента-практиканта; у характеристиці відображає 

результати виконання студентом програми практики та індивідуальних 

завдань, виявлені ним знання, уміння та організаторські здібності, участь у 

виконанні конкретних робіт, якість виконаних завдань і виставляють 

підсумкову оцінку за практику. 

Виробнича практика завершуються проведенням заліку з виставленням 

оцінок (через усне опитування з використанням відеозв’язку «Zoom», «Skype» 

тощо).  

Після закінчення терміну виробничої практики студенти звітують про 

виконання програми та індивідуального завдання.  

 

Факультет природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної 

освіти 

1. Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

016 Спеціальна освіта (Освітня програма: Олігофренопедагогіка) проходять 

педагогічну практику в дошкільних закладах освіти на посадах вчителя-

дефектолога з 25.10.21 по 4.12.21 р. (заочна форма навчання) та з 01.11.21 по 

11.12.21 р. (денна форма навчання) на базі Університету дистанційно. 



Здобувачі розподілені на кафедру здоров’я людини, реабілітології та 

спеціальної психології за підтримки платформи «Moodle». 

Перед початком практики із здобувачами було проведено настановну 

конференцію (дистанційна форма), де вони були ознайомленні із метою, 

завданнями, терміном проходження практики, методистами з фаху, 

керівниками із спеціальної педагогіки і спеціальної психології. 

На першому тижні проходження практики, згідно з програмами 

практики, здобувачі були ознайомлені з роботою закладів дошкільної освіти 

за сайтами цих закладів. 

На другому-третьому тижні магістрантів було ознайомлено з 

особливостями організації навчально-виховного процесу дітей дошкільного 

віку з інтелектуальними порушеннями в закладах дошкільної освіти (дібрано 

оналайн-посилання): 

1. Програма розвитку для дітей дошкільного віку з інтелектуальними 

порушеннями. 

2. Схема написання психолого-педагогічної характеристики на 

дошкільника. 

3. Оснащення кабінету вчителя-дефектолога. 

4. Рекомендації до проведення занять для дітей з інтелектуальними 

порушеннями. 

5. Сучасні технології навчання дітей з інтелектуальними 

порушеннями. 

6. Сенситивні періоди розвитку дитини. 

7. Науково-методичні посібники. 

8. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з 

помірною розумовою відсталістю в системі корекційно-розвивального 

навчання спеціального загальноосвітнього закладу. 

9. Соціальна і життєва практика дітей з інтелектуальними 

порушеннями в умовах навчально-реабілітаційних центрів: практико 

зорієнтований посібник. 

Запропоновано добірку посібників (електронні та онлайн-ресурси) для 

підтримки корекційно-спрямованого навчання і виховання дітей з розумовою 

відсталістю у спеціальних дошкільних закладах. 

Консультативна допомога здійснюється за допомогою месенджерів.  

Спілкування упродовж практики відбувається із здобувачами вищої освіти в 

спеціально створених групах, де кожен здобувач має змогу отримати відповідь 

або рекомендацію щодо виконання завдань практики. 

2. Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

016 Спеціальна освіта (Освітня програма: Корекційна та інклюзивна освіта) 



проходять педагогічну (логопедичну) практику у спеціальних закладах освіти 

з 1.11.2021 по 27.11.2021 р. (заочна форма навчання) на базі Університету. 

Здобувачі освіти розподілені на дві випускові кафедри – кафедру здоров’я 

людини, реабілітології та спеціальної психології та кафедру спеціальної 

педагогіки. 

Перед початком практики із здобувачами освіти було проведено 

настанову конференцію дистанційно із застосуванням платформи для 

відеоконференцій «Google Meet», де вони були ознайомленні із метою, 

завданнями, терміном проходження практики, методистами з фаху, 

керівниками із спеціальної педагогіки і спеціальної психології. 

На першому тижні проходження практики, згідно з програмами 

практики, здобувачі були ознайомлені з роботою спеціальних закладів освіти 

№ 3, 7, 8 та спеціалізованого закладу освіти імені В.Г. Короленка за 

посиланнями на сайти закладів. 

Здобувачі знайомилися зі шкільною документацією, планом виховної 

роботи школи, розкладом уроків, роботи гуртків та спортивних секцій, 

шкільними традиціями. 

До виконання кожного завдання була дібрана низка посилань на ресурси 

для підтримки виконання завдань практики здобувачі освіти мали: 

- ознайомитися із психологічними особливостями таких дітей та 

способами розвитку мовлення дітей із різними нозологіями для складання 

психологічної характеристики дитини з різними порушеннями мовлення; 

- дібрати 3 діагностичні методики для виявлення показників 

пізнавальних процесів (пам’ять, увага, мислення, сприйняття) у дітей різних 

категорій порушень у психофізичному розвитку з порушеннями мовлення; 

- переглянути на ютуб-каналі логопедичні заняття вчителів-

логопедів спеціальних закладів освіти та зробити їхній аналіз; 

- переглянути та проаналізувати приклади виховних заходів на 

сайтах шкіл та на ютуб-каналі за посиланнями, визначивши їх мету, завдання 

та структуру, для розробки плану-конспекту виховного заходу; 

- ознайомитися з «Мовленнєвими картками» для логопедичного 

обстеження дитини та їх застосування в процесі обстеження дітей з фонетико-

фонематичним недорозвиненням мовлення і дітей із загальним 

недорозвиненням мовлення. 

Консультативна допомога здійснюється за допомогою месенджерів. 

Спілкування упродовж практики  відбувається із здобувачами вищої освіти в 

спеціально створених групах, де кожен здобувач має змогу отримати відповідь 

або рекомендацію щодо виконання завдань практики. 

 



Факультет іноземної філології 

1. Педагогічна практика для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

4 року навчання заочної форми навчання – 08.11-04.12.2021 р. проходить 

дистанційнона кафедрі англійської філології факультету іноземної філології.  

Методистами, які згідно з наказом по факультету іноземної філології на 

час педагогічної практики закріплені за базовими закладами загальної 

середньої освіти, проводяться заняття згідно з їхнім розкладом дистанційно, а 

практиканти відвідують їх та мають можливість спостерігати та робити 

нотатки. Зібрана інформація дасть їм змогу планувати уроки, ураховуючи 

рівень мовленнєвої компетентності учнів у групі або класі, їхній вік та 

потреби. Методисти працюють на платформі «Zoom». Проводяться методичні 

вконсультації онлайн. Під час консультативної сесії розглядаються різні 

методичні питання. Студенти-практиканти ставлять свої питання, діляться 

враженнями від занять, які відвідали. Істоміна Р.Ф. надає практичні поради, а 

також рекомендує методичну літературу, яка допоможе краще заглибитись у 

навчальний процес. Серед рекомендованих авторів є Дж. Скрівенер, Тесса 

Вудворд, Пенні Йо та інші. Методисти отримають інформацію щодо перебігу 

педагогічної практики та можливих змін. 

2. Безперервну пропедевтичну педагогічну практику здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 014 Середня освіта, які 

навчаються на третьому курсі, організовано в трьох групах із загальною 

кількістю 63 особи.  

З 18.10.21 р. здобувачі проходять практику в дистанційному режимі у 

зв’язку з подовженням канікул у школах і подальшим переходом навчання в 

Університеті на дистанційний режим. 

Основною метою практики в дистанційному режимі є здійснення 

здобувачами керованого спостереження за навчальним процесом з англійської 

мови в закладах середньої освіти і формулювання висновків щодо реалізації 

тих чи тих прийомів і методів навчання. 

Зазначена мета досягається шляхом опрацювання студентами 

відеозаписів уроків, які знаходяться в YouTube у вільному доступі. 

Для керованого аналізу уроків студентам пропонується низка вправ, у 

процесі виконання яких вони мають розпізнавати указане методичне явище, а 

також формулювати висновки.  

У Telegram створено групу «Практика 3 курс студенти», у якій студенти 

отримують інформацію стосовно практики в дистанційному режимі, а також 

посилання на відеозаписи уроків. Через зазначений канал студенти ставлять 

свої запитання щодо виконання визначених завдань.  



Слід указати на певні складнощі щодо організації практичної підготовки 

в дистанційному режимі саме для студентів третього курсу в 2021-2022 рр.: 

минулого року ці ж саме студенти проходили практику в дистанційному 

режимі протягом двох семестрів і опрацювали більшість джерел, що є у 

вільному доступі в YouTube. Через це виникає необхідність залучати 

відеозаписи уроків, які проводилися не лише в Україні, а і в інших країнах. 

 

Кафедра освітології та інноваційної педагогіки 

Завдання з педагогіки для проведення педагогічної практики у 

форматі дистанційного навчання 

1. Скласти індивідуальний план, зазначивши усі види виконаних 

робіт.  

2.  На основі аналізу змісту сайту ознайомитися з нормативною 

базою та системою виховної роботи ЗЗСО (Концепція освітнього проєкту 

«Виховний простір Харківщини: вектори розвитку (2019-2021роки, накази, 

листи МОН України тощо, плани виховної роботи, традиції та основні 

напрями виховної роботи, інформація про діяльність методичного об’єднання 

класних керівників, учнівське самоврядування, проведення виховних заходів, 

дистанційну виховну роботу, протидію булінгу тощо). Зробити аналіз плану 

роботи методичного об’єднання класних керівників (структура, напрями 

діяльності, форми  та методи виховної роботи, їх актуальність та 

різноплановість) із зазначенням інтернет-ресурсу, на якому представлений 

план, що аналізується, та надати власні пропозиції щодо його удосконалення. 

3. Створити «Онлайн-скриньку для класного керівника» (банк даних 

для проведення виховних онлайн-заходів: перелік чинних онлайн-музеїв, 

виставок, майстер-класів тощо та посилання на них (не менше 10 шт). 

4. Підготувати методичну розробку (сценарій) залікового виховного 

заходу для його проведення з учнями у дистанційному режимі. Провести 

фрагмент цього заходу зі студентами-практикантами своєї підгрупи із 

запрошенням керівника з психолого-педагогічних дисциплін (дистанційно). 

Таймінг фрагменту заняття 10 хв. Скласти протокол обговорення проведеного 

залікового виховного заходу. 

5. Змоделювати уявну проблемну педагогічну ситуацію в колективі 

класу та запропонувати шляхи її розв’язання (наприклад: протистояння між 

формальними і неформальними лідерами, прояви учнями кругової поруки, 

низький інтерес учнів до громадського життя й участі в ньому, наявність у 

поведінці учнів розбіжностей між словами та вчинками, зневажливе ставлення 

до учнів з особливими освітніми потребами тощо). Усього 1 проблемна 

педагогічна ситуація. 



6. Підготувати методичну розробку профорієнтаційного заходу для 

учнів та стендову доповідь, оприлюднити її в соцмережах «Facebook», 

«Instagram», «Telegram» (за вибором здобувача). Зробити фото або скрин 

виконаної роботи з посиланням на сторінки соцмереж.  

7. Підготувати звіт-презентацію про зміст і результати педагогічної 

практики. 

 

Звітна документація 

1. Індивідуальний план роботи студента-практиканта. 

2. Аналіз плану роботи методичного об’єднання класних керівників 

та власні пропозиції щодо його удосконалення (до 2-х сторінок). 

3. «Онлайн-скринька для класного керівника». 

4. Методична розробка (сценарій) залікового виховного заходу для 

його проведення з учнями в дистанційному режимі. Протокол обговорення. 

5. Психолого-педагогічний аналіз змодельованої проблемної 

педагогічної ситуації в колективі класу та шляхи її розв’язання. 

6. Фотозвіт з профорієнтаційної роботи. 

7. Звіт здобувача вищої освіти щодо проведеної ним під час 

педагогічної практики роботи (підписується студентом-практикантом). 

Під час консультацій здобувачі вищої освіти мають змогу отримати 

допомогу з використання різних цифрових інструментів, каталог яких 

створено на кафедрі. 

 

Кафедра психологічної та педагогічної антропології 

У результаті проходження практики здобувач вищої освіти повинен 

уміти: 

- методично грамотно оформлювати звіти проведених уроків, 

заходів; 

- укладати тестові матеріали для перевірки рівня засвоєння 

матеріалу;  

- встановлювати контакт з класом та підтримувати його протягом 

заняття в умовах дистанційної форми навчання; 

- використовувати різні технічні засоби навчання та вебресурси; 

складати психолого-педагогічну характеристику класу; психолого-

педагогічну характеристику учня. 

Під час практики проводились індивідуальні консультації: 

обговорювались вікові та індивідуальні особливості  вихованців, педагогічний 

такт, підготовка до залікового заняття, аналіз результатів залікового заняття. 

Здійснювалася допомога в оформленні  документації педагогічної практики.  



Інформаційно-комунікативний зв’язок підтримувався на платформах 

«Zoom», «Meet», «Moodle», «Viber». Також використовувалась електронна 

пошта, якщо виникали затримки у часі під час з’єднання в інтернет-зустрічах. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

І ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Центр забезпечення якості освіти у 2021 році, керуючись законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами Міністерства освіти і 

науки, Департаменту освіти Харківської міської ради, річним планом роботи 

Університету та Центру продовжив роботу щодо забезпечення, контролю і 

моніторингу якості освіти в Університеті. 

Протягом 2021 року Центр забезпечення якості освіти працював із 

метою вирішення актуальних проблем:  

1. Організація експертизи та надання консультативно-

методичної допомоги у підготовці документів з ліцензування освітньої 

діяльності та акредитації освітніх програм 

Форма звіту (відомостей) про самооцінювання освітньої програми. 

Протягом звітного періоду форма звіту (відомостей) про 

самооцінювання ОП систематично наповнювалась загальними та актуальними 

відомостями, корисними посиланнями на нормативні документи та освітньо-

наукову діяльність Університету. 

Проводився аналіз ОП на відповідність локальній та загальнодержавній 

нормативній документації. 

У січні-травні проведено аудити ОНП на відповідність критеріям 

забезпечення якості освіти («Право», «Біологія», «Психологія», 

«Політологія», «Освітні, педагогічні науки», «Професійна освіта»). Звіти 

внутрішнього аудиту обговорювались на Виконавчій раді (Раді з якості). 

З реєстру акредитаційних справ Національного агентства протягом 

календарного року було видалено ОНП «Право» та «Історія та археологія».  

Протягом 2021 року (січень-грудень 2021 р.) проведено наради для 

гарантів освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти, інтерактивний тренінг для гарантів освітніх програм 

магістерського рівня «Англійська мова і література та переклад», «Дизайн», 

«Олігофренопедагогіка», «Логопедія», до акредитації PhD програм».  

У лютому-березні 2021 р. проведено перевірку, аналіз та погодження  

оновлених ОП на 2021-2022 н.р.: 46 – першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, 37 – другого (магістерського), 10 – третього (освітньо-наукового) 

рівнів вищої освіти. 



У липні 2021 р. центром ліцензування, акредитації і контролю якості 

освіти Університету у реєстрі акредитаційних справ Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти було зареєстровано 12 освітніх програм, 

серед яких 4 освітні програми першого (бакалаврського), 5 – другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, 3 – третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти. 

У серпні було проведено нараду з гарантами ОП першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, які мають 

проходити акредитаційну експертизу у 2021/2022 н.р.  

У вересні-листопаді 2021 р. проведено 3 аудити ОНП («Філологія», 

«Право», «Історія та археологія») на відповідність критеріям забезпечення 

якості освіти. Звіти внутрішнього аудиту обговорювались на Виконавчій рад 

(Раді з якості). 

Протягом звітного періоду проводились індивідуальні консультації 

гарантів освітніх програм: 

- систематична консультативно-методична допомога у формуванні 

та підготовці відповідей на зауваження ЕГ, ГЕР та Національного агентства, 

завантаження відповідних відомостей до електронного кабінету ректора в 

електронній системі НАЗЯВО; 

- контроль за своєчасним отриманням електронних сертифікатів 

про акредитацію, надання сертифікатів відповідним структурним підрозділам. 

 

2. Внесення і підтримання в актуальному стані даних про 

наукову активність викладачів Університету в ЄДЕБО 

Протягом звітного періоду у ЄДЕБО систематично оновлювалась 

інформація про наукову активність 534 науково-педагогічних працівників 

Університету. 

 

3. Нормативне забезпечення освітнього процесу 

За звітний період було розроблено та введення в дію нові та оновлено 

існуючі нормативні документи Університету, спрямовані на виконання Закону 

України «Про вищу освіту»; стандартів вищої освіти, удосконалення 

методичного забезпечення, організації та проведення освітнього процесу. 

«Положення про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди»; 

«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності у ХНПУ імені Г.С. Сковороди»; 



«Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у 

неформальній освіті»; 

«Положення про порядок та умови обрання навчальних дисциплін з 

циклу вільного вибору здобувачами ХНПУ імені Г. С. Сковороди»; 

«Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди»;  

«Положення про організацію та проведення атестації на здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр». 

 

4. Організація процедур внутрішнього забезпечення якості 

освітніх програм 

Упродовж 2021 року одним із найважливіших складників організації 

освітньої діяльності стало забезпечення якості освіти, а саме робота над 

удосконаленням структури і змісту освітніх програм. Увагу було зосереджено 

на змісті, унікальності освітньої програми, а також обов’язковому врахуванні 

думок стейкхолдерів. Була врахована необхідність логічної послідовності 

компонентів ОП (як у теоретичному навчанні, так і в практичній підготовці), 

а також пререквізит і постреквізит у формуванні загальних і фахових 

компетентностей.  

Враховуючи побажання стейкхолдерів, було проаналізовано зміст і 

структуру ОП на предмет формування методичної компетентності здобувачів 

вищої освіти, оскільки контент вищої педагогічної освіти активно посилює 

методичний аспект професійної підготовки студентів – майбутніх учителів. Це 

відповідає вимогам часу й потребам суспільства, зацікавленого в 

компетентному вчителеві, який уміє органічно поєднувати змістовий і 

формальний складники сучасного освітнього процесу.  

Розроблено і затверджено моніторингове дослідження «Оцінювання 

якості освітньої програми здобувачами вищої освіти» за освітніми програмами 

першого (бакалаврського) рівня вищої, другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти. 

 

5. Моніторингові дослідження. 

За звітний період в університеті було проведено 31 офіційне 

університетське моніторингове дослідження (за програмами моніторингових 

досліджень).  

Щодо якості освіти і освітньої діяльності дослідницькою групою Центру 

забезпечення якості освіти проведено такі дослідження (6): 

• оцінювання якості освітнього процесу здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 



• оцінювання якості освітнього процесу здобувачами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти; 

• опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в 

Університеті (після вивчення дисципліни); 

• оцінюванняспівпраці з роботодавцями; 

• оцінювання якості освітнього процесу здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Університету (після проходження 

практики ); 

• оцінювання якості освітнього процесу здобувачами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Університету (після проходження 

практики). 

Центром забезпечення якості освіти оновлено текст анкет «Оцінювання 

якості освітнього процесу» здобувачами першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти, а також розроблено відповідні анкети для 

кожної освітньої програми. 

Онлайн-анкетування проведено під час зимової сесії у грудні для 

здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти. 

 

Дослідницькою групою відділу аспірантури і докторантури проведено 

такі дослідження (4): 

• якість підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти в оцінках 

стейкхолдерів; 

• практика очима аспірантів; 

• рівень організації освітнього процесу; 

• відповідність ОНП сучасним потребам освітнього процесу. 

 

Дослідницькою групою кафедри освітології та інноваційної педагогіки 

проведено такі дослідження (4): 

• опитування роботодавців в галузі 01 Освіта/Педагогіка; 

• опитування стейкхолдерів у галузі 01 Освіта/Педагогіка; 

• опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти); 

• опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти щодо звітної документації з педагогічних практик. 

 

Дослідницькою групою Центру міжнародного співробітництва і 

міжнародної освіти проведено такі дослідження (3): 



• інтернаціоналізація (анкетування для адміністрації Університету 

(ректорат, керівники структурних підрозділів); 

• інтернаціоналізація (анкетування для науково-педагогічних 

працівників Університету); 

• інтернаціоналізація (анкетування для здобувачів вищої освіти). 

 

Дослідницькою групою кафедри здоров’я людини проведено (1): 

• опитування здобувачів вищої освіти «Молодь і наркотики». 

 

Дослідницькою групою відділу менеджменту і моніторингу діяльності 

університету проведено такі дослідження (13): 

• оцінка ступеню задоволеності системою управління якістю 

діяльності Університету; 

• ідеальний викладач очима студентів; 

• ідеальний викладач очима аспірантів; 

• оцінка діяльності кафедри; 

• опитування щодо організації дистанційного навчання в 

Університеті; 

• дотримання принципів академічної доброчесності в Університеті 

здобувачами вищої освіти; 

• вивчення думки керівників закладів освіти (інших організацій, 

установ, підприємств, компаній тощо) та керівників їхніх структурних 

підрозділів щодо якості вищої освіти випускників Університету; 

• реалізація молодіжної політики в Університеті (для здобувачів 

вищої освіти); 

• якість та ефективність діяльності керівництва Університету; 

• доцільність академічного інбридингу (прийняття на роботу 

випускників Університету); 

• ставлення молоді до здорового способу життя; 

• кар’єрне зростання (анкетування для випускників Університету); 

• визначення рівня задоволеності здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти якістю освітньо-наукової програми і освітньо-

науковим середовищем, у якому відбувається її реалізація (10 ОНП). 

 

6. Організація і здійснення ректорського контролю залишкових 

знань здобувачів, аналіз його результатів та підготовка пропозицій щодо 

усунення виявлених недоліків в організації і проведенні освітнього 

процесу 



У березні 2022 р. проведено ректорський контроль залишкових знань 

здобувачів. Проведений порівняльний аналіз результатів, за результатами 

якого підготовлено 2 відповідні доповіді на засіданнях Виконавчої ради (Ради 

з якості). Мультимедійні презентації доповідей та показники у відсотках 

розміщені на сайті Центру забезпечення якості освіти. 

Результати ректорського контролю замірів знань здобувачів вищої 

освіти у другому семестрі 2020-2021 н.р. відповідно до Розпоряджання щодо 

проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти 

№3 від 04 березня 2021 року, Наказу № 55-од від 09.03.2021 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів» проводились у період з 15 березня по 19 березня 2021 року iз 

застосуванням технологiй дистанцiйного навчання вiдповiдно до 

затвердженого розкладу для здобувачів усіх років навчання першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та першого року навчання другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

На підставі узагальнених результатів, поданих факультетами та 

Інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту 

освіти, було проведено комплексний аналіз ректорських контрольних замірів 

знань здобувачів вищої освіти по Університету, який виявив таке: 

Найвищий показник абсолютної успішності за 2 семестр Інститут 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти – 

100%. 

Найнижчий показник абсолютної успішності за 2 семестр має 

факультет фізичного виховання і спорту – 77,21%. 

Найвищий показник якісної успішності за 2 семестр має Інститут 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти – 

95,45%. 

Найнижчий показник якісної успішності за 2 семестр має факультет 

фізичного виховання і спорту – 46,43%. 

Був проведений порівняльний аналіз абсолютної та якісної успішності 

здобувачів вищої освіти за роками навчання, який дав змогу зробити такі 

висновки: серед факультетів Університету найвищі показники абсолютної та 

якісної успішності за 2 семестр мають факультети: 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 

1 рік навчання: абсолютна успішність: найвищий – юридичний 

(97,22%); найнижчий – фізичного виховання і спорту(86,43%); якісна 

успішність: найвищий – юридичний (90,28%); найнижчий – історичний 

(50,99%); 



2 рік навчання: абсолютна успішність: найвищий – початкового 

навчання (95,68%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (68,38%); 

якісна успішність: найвищий – фізико-математичний (70,37%); найнижчий – 

фізичного виховання і спорту (34,56%); 

3 рік навчання: абсолютна успішність: найвищий – дошкільної освіти 

(96,88%); найнижчий – історичний (65,13%); якісна успішність: найвищий – 

український мовно-літературний імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка (62,33%); 

найнижчий – фізичного виховання і спорту (43,42%); 

4 рік навчання: абсолютна успішність: найвищий – фізико-

математичний (94,85%) та найнижчий – фізичного виховання і спорту 

(71,43%); якісна успішність: найвищий – мистецтв (77,39%); найнижчий – 

фізичного виховання і спорту (40,18%). 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 

1 рік навчання: абсолютна успішність: найвищий – дошкільної освіти, 

юридичний, Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і 

менеджменту освіти (100%); найнижчий – психології і соціології (73,81%); 

якісна успішність: найвищий – Інститут підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту освіти (95,45%); найнижчий – фізичного 

виховання і спорту (43,75%); 

Серед факультетів найбільший відсоток здобувачів вищої освіти, які 

отримали бали менше 60, є факультет іноземної філології – 3,70%. 

Найвищий відсоток відсутності здобувачів на ректорському 

контрольному замірі знань показав факультет фізичного виховання і спорту 

(22,28 %). 

Найнижчий відсоток відсутності здобувачів на ректорському 

контрольному замірі знань показав фізико-математичний факультет (4,84%) та 

Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту 

освіти (0,00 %). 

 

Результати ректорського контролю замірів знань здобувачів вищої 

освіти за І семестр 2021/2022 н.р. 

Ректорські контрольні заміри знань здобувачів вищої освіти у першому 

семестрі 2021-2022 н.р. відповідно до Розпоряджання щодо проведення 

ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти № 40 від 26 

жовтня 2021 р. проводились у період з 8 по 12 листопада 2021 року для 

здобувачів вищої освіти всіх курсів першого (бакалаврського) і 1 курсу 

другого (магістерського) рівня вищої освіти у дистанційній формі. 



На підставі узагальнених результатів, поданих факультетами, було 

проведено комплексний аналіз ректорських контрольних замірів знань 

здобувачів вищої освіти по Університету, який виявив таке: 

Результати здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

Найвищий показник абсолютної успішності за 1 семестр має Інститут 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти – 

100,00%. 

Найнижчий показник абсолютної успішності за 1 семестр має 

факультет психології та соціології – 78,55%. 

Найвищий показник якісної успішності за 1 семестр має факультет 

іноземної філології – 70,35%. 

Найнижчий показник якісної успішності за 1 семестр має факультет 

психології та соціології – 49,64%. 

Був проведений порівняльний аналіз абсолютної та якісної успішності 

здобувачів вищої освіти по курсах, який дав змогу зробити такі висновки: 

серед факультетів Університету найвищі показники абсолютної та якісної 

успішності за 1 семестр мають факультети: 

1 рік навчання: абсолютна успішність: найвищий – юридичний 

факультет (100%); найнижчий – історичний факультет (78,87%);  

якісна успішність: найвищий – факультет природничої, спеціальної і 

здоров’язбережувальної освіти (94,83%); найнижчий – юридичний (50,00%); 

2 рік навчання: абсолютна успішність: найвищий – факультет 

дошкільної освіти (96,81%); найнижчий – факультет психології та соціології 

(75,00%); якісна успішність: найвищий – факультет дошкільної освіти 

(93,62%); найнижчий – факультет психології та соціології (46,53%); 

3 рік навчання: абсолютна успішність: найвищий показник має 

історичний факультет (90,38%); найнижчий –факультет природничої, 

спеціальної і здоров’язбережувальної освіти (76,51%); якісна успішність: 

найвищий – фізико-математичний факультет (75,00%); найнижчий – 

факультет фізичного виховання і спорту (40,58%); 

4 рік навчання: абсолютна успішність: найвищий – факультет 

дошкільної освіти (93,75%) та найнижчий – факультет психології та соціології 

(72,62%); 

якісна успішність: найвищий показник – факультет іноземної філології 

(66,67%); найнижчий – дошкільної освіти (40,28%). 

Результати здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

1 рік навчання: абсолютна успішність: з найвищим показником була 

одразу на кількох факультетах – історичному, мистецтв, початкового 

навчання, фізичного виховання і спорту, юридичнму та Інститут підвищення 



кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти (100,00%) та 

найнижчий – український мовно-літературний факультет імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка (88,10%); якісна успішність: найвищий показник – початкового 

навчання (87,50%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (56,25%). 

Серед факультетів найбільший відсоток здобувачів вищої освіти має 

факультет початкового навчання – 3,61%. 

Найвищий відсоток відсутності здобувачів на ректорському 

контрольному замірі знань показав історичний факультет (19,64 %). 

Найнижчий відсоток відсутності здобувачів на ректорському 

контрольному замірі знань показав Інститут підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників і менеджменту освіти (0,00%). 

 

7. Формування й оприлюднення на сайті Центру забезпечення 

якості освіти рейтингу успішності здобувачів по факультетах 

Протягом звітного періоду за результатами літньої заліково-

екзаменаційної сесії на сайті Центру забезпечення якості освіти розміщено 

рейтинг успішності здобувачів по факультетах, за підсумками зимової сесії 

результати будуть оприлюднено до 31 грудня 2021 р. 

 

8. Аналіз відповідності навчального контенту до освітніх 

компонентів першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти встановленим вимогам 

Протягом звітного періоду систематично проводилась нормативно-

аналітична експертиза навчальних програм та освітніх компонентів. 

 

9. Контроль за станом готовності навчально-методичної 

документації факультетів, кафедр до нового навчального року 

- систематичне оновлення шаблонів: освітніх програм, 

навчальних/робочих програм навчальних дисциплін, силабусів навчальних 

дисциплін, відомостей обліку успішності здобувачів; шаблону рейтингу 

успішності здобувачів, переліку ДВВ, розкладу ДВВ; 

- систематичне надання методичної допомоги кафедрам у створенні 

навчального контенту; 

- відповідно до «Програми проведення внутрішніх аудитів системи 

управління якістю» проведення внутрішніх аудитів структурних підрозділів 

Університету.  

 

10.  Підготовка й інформаційне забезпечення нарад із 

заступниками деканів із навчальної роботи 



Протягом звітного періоду взято участь у організації та забезпеченні 

запланованих нарад із заступниками деканів з навчальної роботи та гарантами 

освітніх програм щодо питань організації освітнього процесу та його 

покращення, а також щодо питань проходження акредитації та виправлення 

недоліків, що були виявлені ЕГ та ГЕР під час експертиз ОП. 

Важливим кроком у модернізації освітнього процесу в цьому році було 

запровадження викладання дисциплін англійською мовою, крім мовних 

дисциплін на факультеті іноземної філології та іноземної мови в циклі 

загальної підготовки, з метою формування не тільки фахових, а й 

комунікативних компетентностей здобувачів. Так, з 2021/22 н.р. запроваджено 

викладання таких дисциплін англійською мовою: сучасна комунікативна 

філософія, геометричні задачі на побудову, основи сучасної фізики і 

астрономії, біохімія, біогегорафія, загальна теорія здоров’я, міжнародно-

правовий захист прав людини та ін. 

 

Акредитація освітніх програм у 2021 р. 

У 2021 р. було успішно акредитовано 11 освітніх програм та отримано 

сертифікати від Національного агентства з якості вищої освіти про 

акредитацію строком на 5 років, серед них: за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти було акредитовано: ОП «Право», «Природничі науки», 

«Англійська мова і література та переклад», «Дизайн», 

«Олігофренопедагогіка», «Біологія в закладах освіти»; за третім (овітньо-

науковим) рівнем вищої освіти було акредитовано 5 ОНП: «Бологія», 

«Психологія», «Політологія», «Освітні, педагогічні науки», «Професійна 

освіта». 

Одна освітня програма за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

«Логопедія» отримала умовну (відкладену) акредитацію строком на 1 рік. 

У процесі акредитації перебуває 1 ОНП «Право», робота експертної 

групи запланована на 10-12 січня 2022 р. 

Проведено аналізи зауважень і рекомендацій, отриманих в 

акредитаційних експертизах ОП другого (магістерського) рівнів вищої освіти: 

«Англійська мова і література та переклад», «Дизайн», 

«Олігофренопедагогіка», «Логопедія», «Біологія в закладах освіти», третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Філологія», за результатами яких 

підготовлено  доповіді на засідання Виконавчої ради (Ради з якості).  

За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти акредитацій у 2021 р. 

не проводилося. 

Триває підготовка до акредитаційних експертиз ОП першого 

(бакалаврського) у 2 семестрі 2021/2022 н.р. (плановані дати прийняття 



акредитаційних справ лютий-березень 2022р.). У зазначений період  

планується 4 акредитації ОП: «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 

«Біологія та валеологія в закладах освіти», «Географія в закладах освіти», 

«Хімія в закладах освіти». 

На 2022/2023 н.р. планується акредитація 21 освітньої програми, серед 

яких: 1 – першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 17 – другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, 3 – третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти. 

У 2022 р. планується здійснення набору здобувачів за новими освітніми 

програми на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: «Природничі 

науки», «Тренерська діяльність в обраному виді спорту», «Фітнес та 

рекреація», «Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі», 

«Дошкільна освіта. Логопедія», «Дошкільна освіта. Англійська мова в 

закладах освіти», «Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта», «Дошкільна освіта. 

Практична психологія» в закладах дошкільної освіти»; на другий 

магістерський рівень вищої освіти: «Дошкільна освіта», «Російська мова, 

зарубіжна література, англійська мова в закладах освіти», «Тренерська 

діяльність в обраному виді спорту». 

 

МЕТОДИЧНА СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

У 2021 році відбулася реорганізація структури відділів та центрів, у коло 

компетентностей яких входить профорієнтаційна робота, надання 

консультацій абітурієнтам з підготовки до ЗНО та сприяння 

працевлаштуванню випускників Університету. У результаті оптимізації був 

створений відділ кар’єрного зростання. Робота відділу відповідала трьом 

основним напрямам: 

- консультативний, а саме адаптування слухачів-абітурієнтів до 

форм і методів навчання, які використовуються в Університеті, до вимог, що 

висуваються до студентів Університету, допомога в досягненні достатнього 

для вступу до закладів вищої освіти рівня знань; 

- профорієнтаційний: надання інформаційних послуг щодо вступу 

до Університету з урахуванням індивідуальних потреб абітурієнтів, 

здійснення безпосереднього контролю і нагляду за консультуванням, 

використання різних форм роботи для створення позитивного іміджу 

університету, підвищення його репутації та престижності як серед 

абітурієнтів, так і серед фахівців та роботодавців; 

- кар’єрний: інформаційно-консультаційна підтримка випускників 

Університету з метою сприяння працевлаштуванню, оперативного пошуку 



вакансій у закладах освіти відповідно до здобутого кваліфікаційного рівня 

тощо. 

 

Діалог «університет-школа» у структурі ННПК 

Окремий напрям роботи відділу пов’язаний з налагодженням контактів 

з освітянською спільнотою Харкова й Харківської області, формування 

діалогічної партнерської горизонталі «університет-школа» (викладач-учитель) 

через упровадження в дію змісту угоди про творчу та науково-методичну 

співпрацю із школами/гімназіями/ліцеями міста й регіону. 

Співпраця із закладами загальної середньої освіти позитивно 

позначилася і на збільшенні кількості педагогічних працівників, які пройшли 

стажування на кафедрах Університету. За 2021 рік це понад 3700 осіб.   

До ННПК входить (на підставі відповідного договору) близько 50 

закладів освіти, на базі яких діє понад 110 кафедр, робота яких полягає у 

проведенні спільних методичних семінарів, у розвитку професійних 

компетентностей студентів під час проходження педагогічної практики, у 

рецензуванні авторських навчальних програм учителів, у координації наукової 

роботи та наданні консультаційної допомоги учням з числа науково 

обдарованої молоді тощо. Значна частина роботи відбувалася в онлайн-

форматі. Це різноманітні за жанром заходи, форма яких зумовлена метою та 

змістом. 

 

1. Методично-консультаційна допомога закладам ЗЗСО у 

підготовці учителя до ЗНО 

Один з напрямів співпраці з учителями пов’язаний з потребою 

забезпечення методичного підґрунтя проведення ЗНО, підготовки учнів, 

розв’язання групи питань, які пов’язані із змістом завдань ЗНО й потребують 

окремої уваги. З цією метою створена робоча група із викладачів 

Університету, до якої увійшли представники різних факультетів і кафедр (далі 

подаємо склад групи відповідно до навчальної дисципліни): 

Українська мова: О.В. Халіман (доктор філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови). 

Українська література: О.В. Муслієнко (кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри української літератури та журналістики імені проф. 

Леоніда Ушкалова). 

Математика: О.А. Жерновникова (доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри математики). 

Історія України: І.С. Мартинова (кандидат історичних наук, доцент, в.о. 

завідувача кафедри історії України). 



Англійська мова: О.К. Синікова (викладач кафедри англійської фонетики 

і граматики). 

Іспанська мова: Н.О. Яріз (викладач кафедри романської філології). 

Французька мова: Т.М. Калініченко (кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри романської філології). 

Біологія: О.О. Пінський (кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри ботаніки). 

Географія: С.В. Некос (кандидат географічних наук, доцент, доцент 

кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії). 

Фізика: В В. Масич (доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 

фізики). 

Хімія: С.Ю. Макєєв (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії). 

 

2. Відкриті лекції та доповіді 

Відкрита онлайн-лекція для вчителів (за участі студентів-магістрантів) 

«Сучасні тенденції співпраці між університетом та закладом середньої освіти» 

(кафедра німецької філології) на базі ХГ № 23. 

Відкриті онлайн-лекції з підготовки до ЗНО для одинадцятикласників  

(фізико-математичний факультет). 

«Співпраця ЗЗСО та ЗВПО в контексті проблем впровадження 

змішаного навчання» (Пономарьова Н.О., декан фізико-математичного 

факультету) та «Особливості розробки тестових завдань» (Колгатіна Л.С., 

кафедра інформатики) – доповіді на семінарі вчителів інформатики ЗЗСО 

Московського району м. Харкова. 

 

3. Методичні та науково-методичні конференції, семінари, 

тренінги, круглі столи 

Науково-методичний семінар 

Онлайн-семінар для вчителів німецької мови «Впровадження у процес 

навчання технології «Blended Learning» (кафедра німецької філології), ХГ № 

23. 

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми методики 

викладання історії та суспільствознавчих дисциплін» (кафедри історичного 

факультету за участі понад 40 вчителів загальноосвітніх шкіл міста Харкова, 

Харківської області та усієї України). 

Семінар-практикум 

Семінар-практикум для вчителів фізичного виховання, які працюють за 

програмами НУШ (26-28 листопада, кафедри факультету фізичного виховання 

і спорту). 



Міжнародна наукова конференція 

«Краєзнавство і учитель – 2021» (до заходу, який провів історичний 

факультет, долучилися близько 80 учасників, серед яких були викладачі шкіл 

м. Харкова та області (ХЗОШ № 162, ХЗОШ № 56, Ліцею № 141, ХЗОШ № 

156, Гімназія № 46). 

Тренінг для вчителів 

«Професійна компетентність» (кафедра психологічної та педагогічної 

антропології), КЗ ХСШ № 7. 

Онлайн круглий стіл 

«Шевченко в перекладах» (кафедра практики англійського усного і 

писемного мовлення) на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 та спецшколи № 80. 

Семінар для вчителів-предметників району 

Семінар з професійних компетенцій вчителя-філолога в умовах НУШ 

(для вчителів української мови й літератури Московського району і за участі 

студентів українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка). 

Семінар для директорів закладів дошкільної освіти району 

Для Московського району міста Харкова (Управління освіти 

адміністрації Московського району Харківської міської ради) з теми: 

«Психотехнології вирішення конфліктів» провела семінар доц. Ходикіна 

Ю.Ю. (кафедра психологічної та педагогічної антропології). 

Методичний діалог із стейкхолдерами 

Кафедра освітології та інноваційної педагогіки (фізико-математичний 

факультет) провела онлайн-діалог із керівниками навчальних закладів. До 

діалогу долучились О.І. Бабельчук (начальник відділу освіти Харківського 

району), Г.М. Волобуева (директор комунального закладу «Пісочинський 

ліцей «Мобіль»), О.С. Забара (директор комунального закладу «Бабаївський 

ліцей»), Н.С. Краєва (директор Будянського ліцею № 2), Ю.О. Зубкова 

(директор Липецької школи імені П. В. Щепкіна), Л.О. Дмитрієва (заступник 

директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 140 м. Харкова). 

 

3. Профорієнтаційні заходи 

Онлайн-бесіда-анонс до Дня відкритих дверей Університету: 

- ХЗОШ № 156 Московського району, ХГ № 152 Холодногірського 

району, ХЗОШ № 10 Основ’янського району, ХСШ № 17 Київського район та 

інші (кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти); 

- ХЗОШ № 124, ХЗОШ № 100, ХЗОШ № 118, ХЗОШ № 131 

(кафедри українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки 

Основ’яненка); 



- «Відкрите серце – відкриті двері» (онлайн бесіда, кафедра 

англійської мови) на базі Покотилівської ЗОШ І-ІІІ ст № 2. 

Дні відкритих дверей 

Наприклад, на історичному факультеті Дні відкритих дверей онлайн 

пройшли для учнів ХЗОШ № 67, ХЗОШ № 162, ХГ № 55, ХЗОШ №10, ХГ № 

47, ХГ № 6, ХЗОШ № 167, ХЗОШ № 122, Ліцею № 141, ХГ № 65. 

Профорієнтаційна ZOOM-конференція та онлайн-екскурсія 

З Люботинською гімназією № 1 (кафедра теорії, технологій і методик 

дошкільної освіти). Профорієнтаційні онлайн-екскурсії для учнів №№ 107, 146 

фізико-математичного факультету. 

Дистанційна профорієнтаційна бесіда-презентація 

Провела таку бесіду кафедра романської філології у Старобільському 

ліцеї № 2 (10-11 класи); КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 8». 

Бесіда від факультету мистецтв у КЗ «Харківський музичний фаховий 

коледж імені Б.М. Лятоштнського». 

Профорієнтаційна бесіда-презентація до Дня відкритих дверей від 

факультету початкового навчання (ХЗОШ № 36; ХЗОШ №№ 36, 139). 

Профорієнтаційна бесіда в Зеленогайському та Первомайському ліцеях 

Харківської обл. (факультет психології та соціології). 

Профорієнтація для учнів 10-11 класів шкіл під час проходження 

безперервної педагогічної практики 

Університетські кафедри у школі, які створені на базі ХГ № 65, ХЗОШ 

№ 51, № 55, № 116, № 128, № 162, № 163, Харківської школи мистецтв, 

Пісочинської ЗОШ № 1, профорієнтаційні заходи провели студенти-

практиканти історичного факультету. 

Створення профорієнтаційних сторінок на шкільних ресурсах 

Наприклад, для учнів та їхніх батьків із подальшим розміщенням 

систематично оновлюваних профорієнтаційних матеріалів про факультет 

дошкільної освіти (ХЗОШ № 51 Шевченківського району, Липецька ЗОШ 

Харківської районної ради Харківської області). 

Кафедри факультету початкової освіти розмістили профорієнтаційну 

інформацію на сторінках КЗ «Сазоно-Баланівська гімназія» Богодухівської 

міської ради Богодухівського р-ну Харківської обл.; КЗ «Івано-Шийчинська 

гімназія» Богодухівської міської ради Богодухівського р-ну Харківської обл.; 

КЗ «Пересічанський ліцей» Солоницівської селищної ради Харківської обл.; 

Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Роменської міської ради Сумської обл. 

Профорієнтаційні офлайн-зустрічі 

Зустрічі юридичного факультету (кафедра цивільно-правових дисциплін 

і трудового права імені професора О.І. Процевського) з учнями ЗОШ № 18 



 

4. Консультації для творчо й науково обдарованої учнівської 

молоді 

Консультація для школярів із підготовки до міського турніру юних 

істориків, турніру юних географів, до обласних та загальноукраїнських 

турнірів знавців історії; олімпіад з математики, фізики та інформатики, 

підготовка до конкурсу-захисту робіт юних філологів, юних біологів – 

учасників МАН тощо. Зустрічі в Пісочинському колегіумі, Чугуївському ліцеї 

(консультації для школярів-слухачів МАН), у Балаклійському ліцеї (кафедри 

факультету початкового навчання). 

Консультації для учнів-дослідників, які готують роботи в межах проєкту 

МАН (фізико-математичний факультет). 

 

5. Підготовка та проведення конкурсів,олімпіад, турнірів для 

учнів 

Наприклад, підготовка та проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з 

географії (історичний факультет); з української мови та літератури 

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

 

6. Ігри, творчі майстер-класи, творчі зустрічі,виставки творчих 

робіт, екскурсії, онлайн-конкурси для учнів 

Пізнавальна гра 

«Brain Ring» та «Interesting World Facts» (кафедри англійської фонетики 

і граматики, к.ф.н., доц. Лазарева О.С.) на базі ХЗОШ № 118. 

Інтерактивна гра для вихованців спеціалізованої школи-інтернату імені 

В.Г. Короленка (факультет природничої, спеціальної та 

здоров’язбережувальної освіти). 

Майстер-класи 

На платформі «Zoom» МК «Традиції писанкарства» (Люботинська 

гімназія № 5) від факультету мистецтв. КЗ Ліснянський заклад дошкільної 

освіти комбінованого типу «Барвінок» Малоданилівської селищної ради 

Харківської області (МК з декорування писанки від факультету мистецтв). 

Екскурсії 

Екскурсії до ботанічного саду для юних біологів, профорієнтаційні 

екскурсії для учнів шкіл №№ 17, 107, 55, 124, 134, 141, 142, 110, 122 та інших 

(факультет природничої, спеціальної та здоров’язбережувальної освіти).  

Екскурсія-мандрівка на тему «Історія Хазарії та її відображення на 

Харківщині» для учасників групи «Ініціатива інтелектуальних мандрів» 

(кафедри історичного факультету). 



Виставки творчих робіт 

Виставка образотворчого мистецтва у КЗ «Палац дитячої та юнацької 

творчості «Істок» Харківської міської ради. Студія «ДеАртіс» (факультет 

мистецтв). 

Виставка «Національна героїчна спадщина України» художників 

творчого об’єднання «Національна палітра» https://youtu.be/riqDig97wf8 (КЗ 

«Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва», факультет 

мистецтв). 

Творчі зустрічі 

Зустріч з учасниками зразкового хореографічного колективу «Асоль» 

(захід за участі факультету мистецтв відбувся у ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 72). 

Творча зустріч з художниками творчого об’єднання «Національна 

палітра» (https://youtu.be/SEMmKH7kFLc), факультет мистецтв. 

Творчий онлайн-конкурс 

Конкурс декламації віршів англійською мовою в режимі онлайн на 

платформі «Google Meet» за участі студентів 1-3 курсів факультету іноземної 

філології й учнів ЗОШ № 26 та спеціалізованої школи № 80. 

 

7. Студентські науково-практичні конференції з запрошенням 

учнів старших класів 

Конференція «Лінгвістичні, літературознавчі та країнознавчі пошуки 

молодих дослідників» у форматі онлайн на платформі «Google Meet» за участі 

студентів 2-3 курсу факультету іноземної філології із запрошенням учнів 

старших класів ЗОШ № 26 та спеціалізованої школи № 80. 

Конференція «ХІХ Козацькі читання», приурочена до 300-ї річниці 

народження Г.С. Сковороди (на запрошення історичного факультету з 

доповідями про культуру, побут та традиції українського козацтва виступили 

учні ХЗОШ № 7, ХЗОШ № 67, ХСШ І-ІІІ ст. № 77, ХГ № 14 та № 65, 

Бірківської ЗОШ Зміївської районної ради Харківської області, 

Руновщинської ЗОШ Зачепилівської районної ради). 

Протягом 2020/2021 н.р. та у 2021 календарному році ННПК ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди оновив значну кількість договорів про співпрацю та 

залучив нових партнерів (серед яких ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, ХЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 18, Харківський фізико-математичний ліцей № 27, ХЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 36, ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 42, ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 75, ХЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 100 імені А.С. Макаренка, ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 118, ХЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 131, КЗ «Сковородинівський ліцей» імені Г.С. Сковороди 

Золочівської селищної ради Харківської області, Чемужівською 



загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Зміївської міської ради Чугуївського 

району Харківської області. 

Своєрідним підсумком співпраці університетських кафедр із закладами 

середньої освіти регіону стала зустріч із понад 15 школами під час освітнього 

форуму, коли 25 червня на базі Університету відбувся підсумковий етап 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта України – 30. 

Здобутки та перспективи», участь у якому взяли й представники відділу 

кар’єрного зростання. Університет надав майданчик для презентації 

педагогічних колективів шкіл м. Харкова й області, які сповідують принципи 

професійності, високої компетентності та творчого підходу в забезпеченні 

методичного супроводу навчальних дисциплін. 

Зважаючи на те, що школи є основними стейкхолдерами педагогічних 

ЗВО, а формування методичних компетентностей учителя починається під час 

навчання в університеті, особливого статусу набуває університетська кафедра 

в школі, яка дозволяє викладачеві: 

- брати безпосередню участь у впровадженні нових стандартів 

освіти; 

- спостерігати за апробацією навчальних програм;  

- відстежувати оновлення методичного кейсу вчителя-

предметника;  

- субординувати дидактичні запити школи й академічний дискурс 

конкретної наукової галузі, адаптуючи нові теоретико-методологічні 

пропозиції до потреб фахової самореалізації колег-освітян із учительського 

середовища. 

Значна частина модельних програм, які упроваджує НУШ, є 

інтегрованими курсами, тож університетські кафедри в школах можуть 

долучитися до консультаційного супроводу саме таких програм, на що є 

значний запит від учителів. 

 



II. НАУКОВА, ІННОВАЦІЙНА І МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Наукова та інноваційна діяльність в Університеті відображає 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні, а саме: 

фундаментальні наукові  дослідження з найбільш важливих проблем розвитку 

науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу; інформаційні та комунікаційні технології; науки про 

життя.  

Наукові індикатори позначаються на позиціях Університету у 

рейтингах, визначають конкурентоспроможність Університету, впливають на 

додаткове фінансування. 

 

УНІВЕРСИТЕТ У НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ 

РЕЙТИНГАХ 

Варто відзначити, що в українських та міжнародних рейтингах наш 

Університет має значний приріст в позиціонуванні. За щорічним  академічним 

рейтингом українських університетів «Топ-200 Україна 2021» ми посіли 

94 позицію, що перевищує минулорічну на 14 пунктів. За міжнародним 

рейтингом uni Rank Університет покращив свій показник на 30 позицій 

(у минулому році – 101, у цьому – 71). У мережі «Rank ing Webof Universities» 

ми посідаємо 151 позицію (з 314) серед українських ЗВО. За рейтингом 

університетів і науково-дослідних інститутів «Бібліометрика української 

науки» – 35 місце серед 198 ЗВО України. 

 

 
Таблиця 3. Університет у Міжнародних та Всеукраїнських рейтингах 

 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

Аналіз кадрового забезпечення кафедр нашого університету показує, що 

простежується позитивна динаміка стосовно збільшення кількості тих, хто має 

вчені ступені та наукові звання серед штатних науково-педагогічних 

працівників. Так, у 2019 році відсоток таких осіб складав 73,9%; у 

2020 – 77,9%;у 2021 – 82,5%. 

 

 
Таблиця 4. Динаміка загальної чисельності НПП Університету з ученими ступенями та науковими 

званнями (2019-2020 рр.) 

 

На 1 грудня 2021 року в Університеті працював 531 викладач, із них 

505 – штатних викладачів. Серед них – 119 докторів наук, професорів, 

298 кандидатів наук. 

 

 
Таблиця 5. Динаміка загальної чисельності НПП Університету (2019-2020 рр.) 

 

В Університеті працюють: 1 академік (Бондарь Віталій Іванович, 

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України) та 3 члени-

73,90%

77,90%

82,50%

68,0%

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

2019 рік 2020 рік 2021 рік

Динаміка збільшення науково-педагогічних працівників із вченим 

ступенем та званням

Динаміка збільшення 

науково-педагогічних 

працівників із вченим 

ступенем та званням



кореспонденти (Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України,ректор; Култаєва Марія 

Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України, завідувач кафедри філософії; Іонов Ігор Анатолійович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної 

академії аграрних наук України, завідувач кафедри анатомії та фізіології 

людини імені професора Я.Р. Синельникова). 

Науково-інноваційна діяльність на кафедрах Університету здійснюється 

в межах кафедральних тем. Станом на 2021 р. реалізується 49 тем.  

Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедр 

охоплюють широке коло проблем педагогічного спрямування: 

• реалізація інновацій в освіті в умовах відкритого інформаційно-

комунікаційного простору; 

• інноваційні технології в підготовці фахівців різних галузей; 

• формування особистості в навчально-виховному процесі в школі 

та педагогічному закладі вищої освіти; 

• інновації в підготовці та професійній діяльності фахівця 

соціальної галузі; 

• здоров’язбережувальний, корекційно-реабілітаційний та 

психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами; 

• оздоровчі технології фізичного виховання; 

• проблеми світової та вітчизняної історії; 

• правові проблеми європейської інтеграції держави і права 

України; 

• різноаспектне вивчення одиниць сучасної української мови тощо 

Конкретні здобутки професорсько-викладацького складу за 

кафедральними темами відображено у працях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection. Викладачі 

кафедру контексті наукових кафедральних тем беруть активну участь у 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, 

крос-форумах, тренінгах; висвітлюють результати наукових розвідок у 

вітчизняних та закордонних фахових виданнях, монографіях; опікуються 

науково-дослідною роботою студентів. Заслуговує на увагу впровадження 

результатів науково-дослідної роботи в освітній процес: видання методичних 

рекомендацій, використання результатів наукової роботи для проведення 

лекційних, семінарських та практичних занять. Якісними результатами 

виконання кафедральних тем є захист кандидатських і докторських 

дисертацій. 



 

Кафедра Тема Керівник теми 

 

Найвагоміші результати 

 

 

Історичний факультет 

 

Кафедра 

історії 

України 

Історія України: 

проблеми 

суспільного, 

політичного, 

економічного та 

культурного 

розвитку 

Канд. іст. наук, доцент, зав. 

кафедри Гончарова О.С. 
• Монографія одноосібна – 1. 

• Монографія колективна – 2.  

• Методичні рекомендації – 2.  

• Захист дисертацій – 1.  

Кафедра 

всесвітньої 

історії 

Актуальні 

проблеми світової 

та вітчизняної 

історії 

 

Доктор іст. наук, 

професор, зав. кафедри 

Рябченко О.Л. 

• Наукові публікації (WoS) – 3. 

• Участь у міжнародній 

науковій діяльності – 4.  

• Наукова експертна діяльність 

– 5.  

• Проведення міжнародних 

наукових конференцій – 4.  

Кафедр 

суспільно-

економічни

х дисциплін 

і географії 

Соціально – 

економічні умови 

та інноваційні 

чинники 

забезпечення 

економічного 

зростання 

національної 

економіки 

Канд. економічних наук, 

зав. кафедри 

Зеленько О.О. 

• Наукові статі – 14. 

• Розробка нових курсів – 11. 

• Проведено конференцій, 

семінарів, круглих-столів, майстер-

класів – 1. 

• Доповіді на наукових 

конференціях – 25. 

Кафедра 

суспільно-

правових 

дисциплін і 

менеджмент

у освіти 

Правове 

виховання молоді 

в умовах 

формування 

громадянського 

суспільства 

Канд. юр. наук, доцент, 

зав. кафедри 

Олійник О.М. 

• Наукових статей та тез 

конференцій – 7. 

• Розробка нових курсів – 10.  

• Проведено конференцій – 1.  

• Доповіді на наукових 

конференціях – 5. 

• Упровадження результатів 

дослідження у межах курсів – 6.  

Кафедра 

філософії  

Філософія освіти і 

духовне 

оновлення 

українського 

суспільства  

Член-кор. НАПН України, 

доктор філос. наук, проф. 

кафедри філософії 

Култаєва М.Д. 

• Наукові публікації (Scopus, 

WoS) – 9. 

• Наукові публікації у фахових 

виданнях України - 3. 

• Розроблено нові курси – 1. 

• Виконуються дисертації – 14 

кандидатських, 2 докторські. 

• Доповідей на наукових 

конференціях – 17. 

• Проведено конференцій – 2. 

• Результати дослідження 

упроваджені в навч. процес – 2. 

 

Факультет природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти 

 

Кафедра 

анатомії і 

фізіології 

людини 

Вплив факторів 

зовнішнього 

середовища на 

морфо-

функціональний 

стан організму 

Док. с.-госп. наук, 

професор, зав. кафедри 

Іонов І.А. 

• Наукові публікації (Scopus) – 

2. 

• Опубліковано дослідження у 

наук. журналі категорії В – 1. 

• Дослідження впроваджені – 2.  



• Захищено канд. дисертацій – 

2 (Мамотенко А.В., Ткаченко В.М.). 

• Надруковано навч. посібників 

- 2. 

• Прийнято участь у  міжнар. 

конференціях - 19. 

Кафедра 

здоровʼя 

людини, 

реабілітолог

ії і 

спеціальної 

психології 

Науково-

методичні засади 

підготовки 

педагогів до 

здійснення 

здоров’язбережув

ального, 

корекційно-

реабілітаційного 

та психолого-

педагогічного 

супроводу дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Док. пед. наук, професор 

Бойчук Ю.Д. 
• Наукові публікації (Scopus) – 

2. 

• Наукові публікації (WoS) –7. 

• Наукова монографія – 1. 

• Стаття у зарубіжній 

колективній монографії – 1. 

• Навч.-метод. посібники – 6. 

• Підручник – 1. 

• Статті в колективних 

наукових монографіях – 2. 

• Статті у біограф. виданнях – 2. 

• Статті у фах. виданнях з 

пед.наук, що входять до категорії Б – 

24. 

• Газетна стаття – 1. 

• Тези у матеріалах міжнар. 

науково-пр. конф. – 55. 

• Зошит на друкованій основі – 

3. 

• Розроблено нові курси – 6. 

• Участь у грантовому проєкті – 

1.  

Кафедра 

зоології 

Вивчення 

механізмів 

підтримання 

біорізноманіття на 

різних рівнях 

організації 

біологічних 

систем 

Док. б. наук, професор, 

Марченко Л.П.  
• Опубліковано 125 праць, у 

тому числі: увійшли до Міжнародних 

журналів, що цитуються у базах Scopus 

(Q2-Q4), WoS – 14. 

• Колективна монографія – 1.  

• Навчальний посібник – 1.  

• Робочий зошит – 1. 

• Свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір – 2. 

Кафедра 

спеціальної 

педагогіки 

Науково-

методичні засади 

підготовки 

педагогів до 

навчання і 

виховання осіб з 

особливостями 

психофізичного 

розвитку  

Док. пед. наук, професор 

кафедри Перетяга Л.Є. 
• Розроблено нові освітні 

програми – 2.  

• Опубліковано  статті  у WOS – 

4. 

• Проведено регіональний 

науково-практичний семінар – 1. 

• Підписано угоду про 

співпрацю – 1. 

Кафедра 

хімії 

Формування 

природничо-

наукової 

компетентності 

засобами ІКТ на 

уроках хімії у 

старшій школі. 

Канд. пед. наук, доцент  

Макєєв С.Ю. 

 

Обгрунтовано доцільність 

застосування програмно-методичного 

комплексу навчального призначення 

«Органічна хімія 10-11 класи». 

Особливості 

використання 

цифрових 

технологій 

в  освітньому 

процесі з 

Викладач Грановська Т.Я. 

 
• Охарактеризовано найбільш 

актуальні ел. засоби навчання для 

створення ел. дид. ресурсів. 

• Визначені особливості 

мобільних технологій для 

використання в освітньому процесі. 



природничих 

дисциплін 
• Розроблено методику 

використання мобільного додатку 

«Shoebox spectrophotometer» для 

визначення концентрації забарвлених 

розчинів. 

Методологія і 

методика 

викладання 

спеціальних 

дисциплін у 

педвузі і 

загальноосвітній 

шкіл 

 

Ст. викл. Винник О.Ф. 

 
• Проведено попередні 

випробування комп’ютерного 

поляриметра моделі. 

• Розроблено модуль 

навчального автотитратора на основі 

мікроконтролера PIC16F887A.  

Кафедра 

ботаніки 

Ініціативна 

дослідницька 

діяльність – 

біологічне 

різноманіття, 

екологічні 

особливості та 

практичне 

застосування 

рослин, грибів і 

протистів в 

умовах північного 

сходу України. 

Док. біол. наук, професор, 

зав. кафедри 

Леонтьєв Д.В. 

• Опубліковано 10 статей у 

наукових періодичних виданнях, 

зокрема 3 – у журналах, що 

індексуються у Scopus. 

• Розроблено нові курси – 3. 

• Проведено конференцій – 1.  

• Проведено польову школу 

майстер-клас – 1. 

• Проведено вебінарів – 4. 

• Доповіді на наукових 

конференціях – 12. 

•  Доповіді на наукових 

конференціях – 12. 

• Результати досліджень 

впроваджені в навчальний процес у 

межах курсів – 6. 

 

Факультет початкового навчання 

 

Кафедра 

початкової і 

професійної 

освіти 

Інноваційні 

технології в 

підготовці 

фахівців різних 

галузей  

Док. пед. наук, доц. 

Ушмарова В.В. 

Загальна кількість публікацій – 109, 

загальним обсягом 133,26 умовних 

друкованих аркушів: 

• монографій – 2, 

• навчальних посібника – 3, 

• метод. рекомендацій – 13, 

• автореферат – 8, 

• статей у журналах, що 

індексуються у базах Scopus і Web of 

Science – 11, 

• статей у фахових виданнях 

категорії та інших виданнях – 19,  

• тез – 53;  

публікацій у зарубіжних виданнях – 

13. 

Кафедра 

теорії і 

методики 

викладання 

природничо-

мат. 

дисциплін у 

дошк., 

початковій і 

спец. освіті 

Теорія і методика 

викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін у 

початковій і 

вищій школі  

 

Док. пед. наук, професор 

Іонова О.М.  
• Опубліковано статті (WOS) – 

4. 

• Статті у фах.виданнях – 5. 

• Стаття у науково-

методичному журналі – 1. 

• Статті у збірках матеріалів 

конференцій – 8. 

• Опубліковано у співавторстві 

науково-методичних посібника – 

1035: (956 навчальних посібники, 55 



хрестоматій, 8 довідників, 16 зошитів 

для тренувальних вправ). 

• Методичних рекомендацій – 3. 

• розроблено робочі зошити для 

дітей – 2. 

Участь у конференціях та семінарах – 

10. 

Кафедра 

теорії і 

методики 

викладання 

філолог. 

дисциплін у 

дошкільній, 

початковій і 

спеціальній 

освіті 

Теорія і методика 

викладання 

філологічних 

дисциплін у 

дошкільній, 

початковій і 

спеціальній освіті 

 

Канд. пед. наук,  доцент, 

доцент кафедри 

Ємець А.А.  

• Участь у семінарах та 

конференціях – 12. 

• Статті в збірниках наукових 

праць – 18. 

• Підручники для початкової 

школи з української мови для шкіл з 

російською мовою навчання – 2. 

• Навчальні посібники для учнів 

початкової школи – 2. 

• Методичні рекомендації – 1. 

• Розроблено нові курси – 3. 

• Захищено дисертацій – 2. 

Конф., семінарів, круглих-столів, 

майстер-класів – 4. 

 

Факультет психології та соціології 

 

Кафедра 

політології, 

соціології і 

культуролог

у 

Соціалізація 

особистості в 

сучасних 

соціокультурних і 

соціально-

політичних 

контекстах 

 

Док. філ. наук, професор, 

декан факультету 

Денисенко І.Д. 

• Збірник наукових праць – 1. 

• Участь студентів (Бондарєв 

А., Карпенко А., Кулик М., 

Островерхов-Новицький Д., Постол 

А., Троян В., Чайковський Р.) у 

конференціях – 1.  

• Участь студентів (Шевчено 

А.) роботі круглого столу Лесь 

Курбас: театрально-мистецькі та 

історико-політичні горизонти – 1.  

Кафедра 

психології 

Психологія 

розвитку суб’єктів 

педагогічного 

процесу 

 

Док. псих. наук, проф. 

Хомуленко Т.Б. 
• Дисертація на здобуття наук. 

ступеня док.філософії – 1. 

• Опубліковано монографій – 5. 

• Навчальних посібники – 2. 

• Методичних рекомендацій – 4. 

• 30 статей (1 в виданні, що 

входить до бази SCOPUS, 2 – WOS, 6 

– в інших закор.вид.). 

• Тез доповідей на між. і всеукр. 

науково-пр. конф. – 113. 

• Оформлено свідоцтва про 

реєстрацію авторського права на твори 

наук. хар-у – 22. 

Кафедра 

соціальної 

роботи і 

соціальної 

педагогіки 

Інновації в 

підготовці та 

професійній 

діяльності фахівця 

соціальної галузі  

Док. пед. наук, професор, 

зав. кафедри 

Васильєва М.П. 

• Розроблено навчальний 

посібник з підготовки майбутніх 

соціальних працівників – 1. 

• Опубліковано статей – 5. 

• Розроблено нові курси – 1.  

• Проведено конференцій – 2. 

• Доповіді на наукових 

конференціях – 37. 

 

Факультет фізичного виховання і спорту 

 



Кафедра 

циклічних 

видів спорту 

Формування 

компетентності в 

галузі 

фізкультурної 

освіти в 

навчальних 

закладах різних 

видів  

 

Доцент, зав. кафедри 

Цимбалюк Ж.О.  

 

• Написано статей – 13. 

• Тези – 19. 

• Методичних рекомендацій – 2. 

Проведено науково-методичних 

семінари для викладачів кафедри з 

питань відповідності опублікованих 

робіт до тематики НДР – 2. 

Кафедра 

гімнастики, 

музично-

ритмічного 

виховання і 

фітнесу 

Сучасні підходи у 

методології та 

методиках 

викладання 

спеціальних 

дисциплін 

професійної 

підготовки 

майбутніх 

учителів фізичної 

культури та 

тренерів з 

обраного виду 

спорту.  

Канд. наук з фізичного 

виховання та спорту, 

доцент Голенкова Ю.В. 

Публікацій загальним обсягом – 13, з 

них  

• 2 статті опубліковані у 

науково-метричних виданнях, які 

включені до баз Scopus, 

• 11 публікацій видані у інших 

наукових виданнях; 

Тези-доповіді на Міжнародній 

науково-практичній конференції 

(країна – Турція) – 1. 

Кафедра 

одноборств, 

фехтування і 

силових 

видів спорту 

Оздоровчі 

технології 

фізичного 

виховання та 

вдосконалення 

спортивного 

тренування в 

одноборствах і 

силових видах 

спорту 

 

Канд. пед. наук, доцент, 

зав. кафедри 

Кривенцова І.В. 

 

• Організація та проведення 1-ої 

науково-пр. конф. – 1. 

• За результатами конференції 

опублікована збірка робіт – 1. 

• Опубліковано монографія – 1. 

• Методичний посібник – 1. 

• Стаття (WoS та Scopus) – 1. 

• Статей у фахових виданнях 

категорії Б – 11. 

Інших статей та тез – 16. 

Кафедра  олі

мпійського і 

професійног

о спорту, 

спортивних 

ігор та 

туризму 

Розробка і 

обгрунтування 

технологій 

зміцнення 

здоров’я і 

гармонійного 

розвитку людей 

різних вікових і 

соціальних груп 

Зав. кафедри, д. фіз. вих., 

професор Козіна Ж.Л. 

 

• Розроблено біомеханічну 

технологію профілактики. 

Розроблено алгоритм реалізації 

індивідуального підходу підготовки 

майбутніх вчителів з фізичної 

культури. 

Кафедра 

теорії і 

методики 

фізичного 

виховання 

 

Теоретико-

методичні основи 

моделювання 

процесу навчання 

та розвитку 

рухових 

здібностей у дітей 

і підлітків 

Док. наук з фізичного 

виховання і спорту, 

професор Худолій О.М. 

 

 

• На основі аналізу науково-

метод. літератури виявлені сутність, 

провідні тенденції розвитку системи 

фізичного виховання і спортивного 

тренування дітей і підлітків та 

визначині теоретичні передумови і 

методологічні підходи її подальшого 

удосконалення. 

• Розроблені концептуальні 

підходи до обґрунтування 

параметричних моделей рухової 

підготовленості дітей і підлітків. 

• Статті у зарубіжних виданнях 

– 2. 

• Проведено конференцій – 1. 

• Доповіді на наукових 

конференціях – 16. 

 

Фізико-математичний факультет 



 

Кафедра 

інформатики 

Реалізація 

інновацій в освіті 

в умовах 

відкритого 

інформаційно-

комунікаційного 

просторі 

Док. пед. наук, професор, 

зав. кафедри 

Олефіренко Н.В. 

• Обґрунтовано специфіку 

розробки і вик-я ел. матеріалів. 

• Досліджено псих.-пед. 

аспекти впровадження технології 

змішаного навчання в освітній процес 

закладів вищої педагогічної освіти. 

• Підготовлено та реалізовано 

матеріали до проведення занять 

в  дистанційному форматі. 

• Викладачі кафедри взяли 

участь в 22 конференції різного рівня. 

• Тестування на нац. платформі 

«Дія. Цифрова грамотність» за 

результатами якого отримано ел. 

сертифікат (рівень С1) – 1. 

• Публікація статей в 

періодичних наукових виданнях, що 

входять до науком. баз SCOPUS, Web 

of Science та Index Copernicus – 2. 

 

 

Кафедра 

фізики 

Удосконалення 

процесу навчання 

фізиці в ЗВО в 

умовах сучасного 

освітнього 

процесу засобами 

інтерактивних 

технологій 

Док. пед. наук, 

зав. кафедри  

Масич В.В.  

• Проаналізовано можливості 

комплексного підходу до 

використання знань з фізики та 

формування можливостей самовиразу 

здобувачів освіти, що мають високий 

або загальний рівень навчальних 

досягнень із зазначеної дисципліни. 

• Розроблено нові курси – 4. 

 

Кафедра 

математики 

Проєктування 

методичної 

системи навчання 

математики в 

закладах загальної 

середньої і вищої 

педагогічної 

освіти України та 

Євросоюзу 

Док. пед. наук, професор 

Жерновникова О.А. 
• Колективна монографія – 1. 

• Розроблено нові курси – 3. 

• Організовано регулярні 

заняття зі школярами. 

 

Кафедра 

освітології 

та 

інноваційної 

педагогіки 

Наукові основи і 

навчально-

методичний 

супровід 

педагогічного 

процесу в 

закладах освіти: 

історико-

педагогічний, 

компаративний, 

прогностичний 

аспекти 

Докт. пед. наук, професор 

Золотухіна С.Т. 

 

• Захист докторських 

дисертаційних робіт – 4 

(Собченко Т.М., Прокопенко І.А., 

Черкашина С.В., Васильєва М.П.). 

• Захист канд. дисертацій – 9 

(Жозе да Коста Г.О., Кохан Д. М., 

Твердохліб Т. С., БондарТ.В., 

Загребельний О.В., Лю Чан, Ван Цзін 

І, Сікора В.Л., Лисенко Н.Г.). 

• Колективних монографій – 12. 

• Навчальних посібників – 1. 

• Підготовлено випуски (Вип. 

50, 51) фахової збірки «Теорія та 

методика навчання та виховання» – 2. 

• Методичних рекомендацій – 

10. 

• Статті – 84. 

• Проведено круглих столів – 3.  

• Розроблено нові курси – 10. 

 



 

Юридичний факультет 

 

Кафедра 

державно-

правових 

дисциплін, 

кримінально

го права та 

процесу 

Правові проблеми 

європейської 

інтеграції держави 

і права України 

Док. ю. наук, професор 

Марченко В.В.  
• Видано навчальний посібник – 

1. 

• Публікація статей – 3. 

• Публікації статей у 

зарубіжних виданнях – 4. 

• Участь у міжнародних 

науково-практичних конференціях – 3. 

 

 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

фінансів і 

обліку 

Соціально-

економічні умови 

та інноваційні 

чинники 

забезпечення 

економічного 

зростання 

національної 

економіки 

Канд. економ. наук, 

доцент, Соляр В.В. 
• Статті у фахових наукових 

виданнях, що цитуються в 

міжнародних базах даних – 7. 

• Науково-практичні 

конференції різного рівня і наукові 

круглі столи – 5. 

Кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін і 

трудово го 

права  

імені 

професора 

О.І. Про 

цевського 

Реалізація 

Україною Угоди 

про асоціацію з 

Європейським 

Союзом у галузі 

зайнятості, 

соціальної 

політики та рівних 

можливостей 

Док. ю. наук, професор, 

в.о. зав. кафедри 

Коваленко О.О.  

• Робота над дисертаційними 

дослідженнями  (Дарсанія Л.В., 

Ткаченко Ю.О., Гагун А.А., Іванова 

Н.В., Потабенко Л.В.) – 5. 

• Студентська наука: 

- стаття у Збірнику наукових праць 

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Право» – 

1; 

- Тези – 7. 

 

Інститут післядипломної освіти і менеджменту 

 

Кафедра 

наукових 

основ 

управління 

Наукові засади 

управління 

розвитком 

організації  

Канд. пед. наук, доцент, 

Гречаник О.Є.  
• Третє місце здобувачки 

другого (магістерського) рівня освіти 

– 1. 

• Проведення Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з 

міжнародною участю – 1. 

• Кафедра уклала угоду – 1. 

 

РОЗРОБКИ, ЯКІ ВПРОВАДЖЕНО У 2021 РОЦІ ЗА МЕЖАМИ 

ЗВО 

У 2021 році за межами ЗВО впроваджено 62 РОЗРОБКИ, серед яких: 

• розроблено алгоритм виявлення основних кінематичних 

параметрів різних моделей техніки, характерних для студентів з різним рівнем 

володіння технікою спортивних рухів;  

• розроблено засоби для запобігання травматизму студентів – 

майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту.  

Професорсько-викладацьким складом впроваджено розробки у такі 

заклади вищої освіти України, як Національна академія Національної гвардії 

України, Національна академія внутрішніх справ, Вінницький державний 

університет імені М. Коцюбинського, Луганський національний університет 



імені Т. Шевченка, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 

Бердянський державний педагогічний університет, Тернопільський 

національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна, Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. Заслуговує на 

увагу впровадження результатів наукової роботи у навчальний процес 

закладів загальної середньої освіти Харкова й Харківської області. 

 

№ 

з/п 

Назва та автор(и) 

розробки 

Важливі показники, 

які характеризують 

рівень отриманого 

наукового результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

підпорядковані

сть, юридична 

адреса) 

 

Дата акта 

впроваджен

ня 

Практичні 

результати, які 

отримано ЗВО від 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 

 

Кафедра анатомії 

 

1

. 

Особливості 

поведінкових 

реакцій, 

функціонального 

стану 

адренокортикаль

ної та 

репродуктивної 

систем щурів 

при зміні режиму 

освітлення. 

Мамотенко А.В. 

Сприяє формуванню 

когнітивних схем, для 

покращення 

сприйняття і 

засвоєння нового 

матеріалу студентами. 

Розвитку у них 

здібностей до аналізу і 

проектуванню своєї 

діяльності. 

61168, м. 

Харків, вул. 

Алчевських, 29, 

кафедра анатомії 

і фізіології 

людини імені 

д.м.н., проф. 

Я.Р. 

Синельникова 

ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди 

Від 

18.06.2021, № 

01/10-438 

Впроваджується у 

навчальний процес 

при викладанні 

дисциплін: 

«Фізіологія людини 

і тварин», «Обмін 

речовин і 

гуморальна 

регуляція функції, 

фізіологія стресу і 

адаптації», вересень 

2021 – липень 2022 

 

Кафедри здоровʼя людини, реабілітології і спеціальної психології 

 

2 Авторський он 

лайн курс 

«Сучасні 

технології 

інклюзивного 

навчання» 

Казачінер О.С.  

У курсі розкрито 

широкий спектр 

сучасних технологій, 

які використовуються 

у роботі з дітьми з 

ООП 

Всеукраїнський 

науково-

педагогічний 

проєкт «На 

урок», м. 

Харків, вул. 23 

Серпня 71 

13-14.11.2021 Практичні 

результати: усі 

бажаючі можуть 

реєструватися та 

брати участь у 

авторському курсі; 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

3 Модель 

соціалізації та 

розвитку 

школярів з 

інтелектуаль 

ними порушен 

нями в творчих 

об’єднаннях 

закладів 

Розроблено теор.-

метод. засади 

соціалізації та 

розвитку дітей з 

інтелектуальними 

порушеннями 

шкільного віку у 

закладі позашкільної 

освіти (сукупність 

базових понять, 

Комунальний 

заклад Київської 

обл. ради 

«Центр 

творчості дітей 

та юнацтва 

Київщини». 

Департамент 

освіти і науки 

04.11.2021 Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 



позашкільної 

освіти. 

Коваленко В.Є. 

 

концепція соціалізації 

та розвитку дітей 

шкільного віку у 

закладі позашкільної 

освіти). 

Київської 

обласної ради. 

09117, м. Біла 

Церква, вул. 

Б.Хмельницьког

о, 42/41 

4 Коваленко В.Є. 

 

-----«--»---- Комунальний 

заклад«Куп’янсь

ка спеціальна 

школа» 

Харківської 

обласної ради. 

Департамент 

науки і освіти 

ХОДА. 

63707, Харк. 

область, м. 

Куп’янськ, вул 

Харківська, 101 

26.05.2021 Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

Кафедра психологічної та педагогічної антропології 

5 Дорожко І.І., 

Туріщева Л.В., 

Малихіна О.Є. 

Підвищення 

кваліфікації, вступ до 

ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди на різні 

факультети (платник 

ХОЦЗ) 

Харківська 

обласна служба 

зайнятості, вул. 

Броненосця 

Потьомкіна, 1а 

За згодою 

сторін між 

ХНПУ імені 

Г.С. 

Сковороди та 

ХОЦЗ 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

(Школа професійної 

кар’єри).  

 

Кафедра психології 

 

6 Психодіагностич

ний комплекс 

для вивчення 

почуття цінності 

власного життя у 

студентів. 

Діаб Набіл, 

Кузнєцов М.А. 

Динамічні і позитивні 

зміни психологічних 

показників 

Факультет 

соціальної та 

мовної 

комунікації 

Горлівського 

інституту 

іноземних мов 

ДВНЗ 

«Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет», 

м. Бахмут 

Акт про 

впровадженн

я № 48/01 від 

02.02.2021 р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

7 Регресійні моделі 

для 

прогнозування 

типу 

переживання 

почуття цінності 

власного життя у 

студентів. 

Діаб Набіл, 

Кузнєцов М.А. 

8 Програма 

психолого-

педагогічного 

супроводу 

розвитку 

особистості 

студентів для 

оптимізації 

переживання 

цінності 

власного життя. 

Діаб Набіл, 

Кузнєцов М.А. 

 

Кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму 



 

9 Програма 

профілактики 

травматизму 

студентів 

Козін С.В. 

Розроблено 

біомеханічну 

технологію 

профілактики 

травматизму при 

підготовці фахівців з 

фіз..виховання та 

спорту, яка містить 3 

напрями: 1 –теор.-

метод. (створення 

основ для розуміння 

студ. механізмів 

форм-я рухів без 

ризика травматизму, 

формування у студ. 

поняття про 

біомеханічно 

раціональні рухи 

взагалі); 2 – аналіт. 

(надання студ.знань 

відносно сучасних 

засобів самоаналізу 

рівня володіння 

технічними навич.); 3 

– практ.(опанування 

студ. практ. засобами 

попередження 

травматизму, тобто, 

вправами, які будуть 

сприяють 

формуванню 

біомеханічно 

раціональних рухів у 

будь-якому виді 

спорту, і тим самим 

запобігають 

отриманню травм); 

Аналогів у світі 

немає. 

Чорноморський 

державний 

університет 

05.06. 2021 В результаті 

застосування 

розробленої 

технології 

зменшилась 

кількість травм 

студентів, що 

навчаються за 

спеціальністю 017 

Фізична культура і 

спорт та за 

спеціальністю 227 

Фізична терапія, 

ерготерапія. Це 

дозволило 

підвищити 

ефективність 

навчання та 

налагодити 

співпрацю з 

університетом 

10 Програма 

профілактики 

травматизму 

скелелазів-

любителів 

Козін С.В. 

Розроблено алгоритм 

виявлення основних 

кінематичних 

параметрів різних 

моделей техніки, 

характерних для 

студентів з різним 

рівнем володіння 

технікою спортивних 

рухів 

Аналогів в світі 

немає. 

 

Алеф-клініка 07.06. 2021 У результаті 

застосування 

розробленої 

технології 

зменшилась кільк. 

травм спортсменів, 

що зверталися за 

допомогою в 

клініку. Це 

дозволило 

підвищити ефект. 

терапії та 

налагодити 

співпрацю з 

клінікою. 

11 Програма 

профілактики 

травматизму 

скелелазів 

Козін С.В. 

Розроблені та 

систематизовані засоби 

для запобігання 

травматизму студентів 

– майбутніх фахівців з 

фіз. виховання та 

спорту. Всі засоби 

Клуб 

«Муравейнік» 

02.06.2021 У результаті 

застосування 

розробленої 

технології 

зменшилась 

кількість травм 

спортсменів. Це 



умовно поділені на дві 

групи: засоби з виду 

спорту та засоби спец. 

для фізичної терапії, а 

саме: методи 

Фельденкрайза, 

Redcord-терапія, PNF-

терапія. Вперше засоби 

фізичної терапії 

застосовано 

нетрадиційним 

способом: для 

поліпшення техніки 

рухів та для 

запобігання 

травматизму 

Аналогів у світі немає 

дозволило 

підвищити 

ефективність 

тренувального 

процесу та 

налагодити 

співпрацю з 

клубом. 

12 Програма 

профілактики 

травматизму 

скелелазів-

аматорів 

Козін С.В. 

Показано 

ефективність 

застосування 

біомеханічної 

технології із 

застосування 

нейром’язового 

тренування з 

використанням вправ 

в закритому 

кінематичному 

ланцюзі, вправи в 

ексцентричному 

режимі у поєднанні з 

силовими вправами 

для профілактики 

травматизму та 

формування 

ефективної техніки 

рухів студентів-

скелелазів, які 

навчаються за 

спеціальністю 

«Фізична культура і 

спорт» 

Аналогів у світі 

немає 

Вінницький 

державний 

університет 

імені 

М. Коцюбинсь

кого 

08.06. 2021 В результаті 

застосування 

розробленої 

технології 

зменшилась 

кількість травм 

студентів, що 

навчаються за 

спеціальністю 017 

Фізична культура 

і спорт та за 

спеціальністю 227 

Фізична терапія, 

ерготерапія. Це 

дозволило 

підвищити 

ефективність 

навчання та 

налагодити 

співпрацю з 

університетом 

 

Кафедра освітології та інноваційної педагогіки 

 

13 Педагогічні 

умови творчої 

самореалізації 

учнів основної 

школи в 

навчальній 

проєктній 

діяльності. 

Жозе да Коста 

Ганна 

Олександрівна 

 

Автором розроблено 

та впроваджено в 

практику ЗЗСО 

навчально-методичне 

забезпечення 

(різнорівневі 

навч.проєк. завдання, 

тренувальні вправи, 

рольові ігри, навч. 

проєкти, 

нестандартні уроки, 

навчальні проєкти на 

освітній платформі 

Twinning); програму 

факультет. 

«Відкриваємо Європу 

Харківська 

спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 99 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області 61072, 

м. Харків, вул. 

Тобольська, 

26), 

Акт № 01-

40/127-1 

від 

18.06.2020 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 



разом» з навч. 

посібником 

«Відкриваємо Європу 

разом» для учнів 5-9-

х класів. Реалізовано 

проєкт «Я це вмію і 

радо поділюся».  

14 Формування 

готовності 

майбутніх 

офіцерів до 

професійної 

самореалізації в 

роботі з особовим 

складом у вищих 

навчальних 

закладах зі 

специфічними 

умовами 

навчання. 

Загребельний 

Олександр 

Васильович 

Результати 

впроваджено в освітній 

процес Національної 

академії Національної 

гвардії України,  

Національнї академії 

внутрішніх справ 

Дніпропетровського 

державного 

університету 

внутрішніх справ. 

Основні положення 

опробовані у 

авторському вебінарі 

«Самоменеджмент у 

роботі 

правоохоронців» 

Національна 

академія Нац. 

гвардії України 

(61001, Харків, 

пл. Захисників 

України, З),  

 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

(03035, м. Київ, 

вул.Солом’янськ

а, 1) 

 

Дніпропетровсь

кий держ. 

університет 

внутрішніх 

справ ( 49005, 

м. Дніпро, 

проспект Гагарі

на, 26) 

Акт від 

19.11.2020 

 

 

 

 

 

Акт від 

11.06.2020 

 

 

 

 

 

 

Акт від 

22.05.2020 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

15 Організація 

професійного 

навчання 

обдарованих 

учнів у школах 

КНР. Науменко 

Станіслав 

Сергійович 

 

Результати 

дослідження 

впроваджено в 

освітній процес 

шляхом викладання 

дисциплін 

педагогічного циклу, 

обговорення на 

конференціях, 

методичних радах 

навчально-наукового 

інституту педагогіки і 

психології ДЗ 

«Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка» 

ДЗ «Луганс. 

національний 

університет 

імені 

Т. Шевченка»  

(92703, 

Луганська обл., 

м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1) 

 

Акт № 

1/1167 від 

08.10.2021 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

16 Теорія і практика 

розвитку 

педагогічної 

освіти у системі 

навчальних 

закладів 

Православної 

Церкви в Україні 

(ХІХ – початок 

ХХ ст.). 

Твердохліб 

Тетяна Сергіївна  

Результати 

впроваджено в 

освітній процес 

Черкаського 

національного 

університету імені 

Богдана 

Хмельницького, 

Комунального закладу 

«Харківська 

гуманітарно-

педагогічна академія» 

Харківської обласної 

ради, Хмельницької 

гуманітарно-

педагогічної академії 

Черкаський нац. 

ун-т імені Б. 

Хмельн-го, 

(18031, м.Чер 

каси, бульвар 

Шевченка 81) 

 

Комунальний 

заклад «Харк. 

гуманітарно-

пед.академія» 

Хар.обл. ради 

(60100, Харків, 

пров. Руставелі 

7) 

 

Довідка № 

70/04 від 

02.04.2020 

р., 

 

 

 

 

 

Довідка № 

264/1 01-13 

від 

21.04.2020 

р.) 

 

 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 



Луганського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

Сумського 

державного 

педагогічного 

університету імені А. 

С. Макаренка  

Включено до 

навчальних курсів 

«Загальна педагогіка» 

та «Історія 

педагогіки». 

 

Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія (29013, 

м. 

Хмельницький 

вул. 

Проскурівського 

підпілля 139), 

 

Луганський 

нац.ун-т імені 

Т. Шевченка 

(92703, 

Луганська обл., 

м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1) 

 

Сумський 

держ.пед. ун-т 

імені А.С. 

Макаренка 

(40002, м. Суми, 

вул. Роменська, 

87) 

 

 

 

 

Довідка № 

175 від 

05.05.2020 

р., 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка № 

1/394 від 

05.05.2020 

р.), 

 

 

 

 

 

 

Довідка № 

1313 від 

07.05.2020 

р.) 

17 Розвиток 

університетської 

освіти 

Німеччини (ХІХ 

– початок ХХІ 

століть). 

Черкашин Сергій 

Володимирович 

Результати 

дослідження 

впроваджено в 

освітній процес 

Криворізького 

державного 

педагогічного 

університету та інших 

закладів України. 

Впровадження 

матеріалів наукової 

роботи здійснювалося 

під час проведення 

лекційних і 

практичних занять з 

курсів «Порівняльна 

педагогіка», 

«Педагогіка вищої 

школи» . Окремі 

висновки та 

пропозиції 

використані у процесі 

вивчення інших 

дисциплін 

педагогічного циклу. 

Криворізький 

держ.пед. ун-т 

(50086, м. 

Кривий Ріг, пр. 

Гагаріна, 54) 

 

ДВНЗ 

«Донбаський 

дер.пед.ун-т» 

(84116, 

Донецька обл, м. 

Слов’янськ, вул. 

Г. Батюка 19,  

 

Сумський 

дер.пед. ун-т  

імені 

А.С.Макаренка  

(40002, м. Суми, 

вул. Роменська, 

87) 

Довідка № 

09/1-402/3 від 

27.09.2018 

 

 

Довідка № 

69−18−638 

від 05.09.2018 

 

 

 

 

 

Довідка № 

2958/1 від 

26.09.2019 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

18 Система 

підготовки 

майбутніх 

учителів до 

фасилітаційної 

взаємодії з 

учнями закладів 

загальної 

Розроблено й 

апробовано навч.-

метод.забезпечення 

цієї системи, що 

представлено в 

підготовлених до 

семінарів-практикумів 

дидактичних 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет 

(71100, 

Запорізька обл, 

м. Бердянськ, 

вул. Шмідта, 4)  

Довідка №57-

65/1209 від 

07.12.2020 р., 

 

 

 

 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 



середньої освіти. 

Прокопенко Ірина 

Андріївна 

 

матеріалах 

(професійно 

зорієнтовані навчальні 

завдання, вправи, 

кейси, веб-квести з 

проблеми 

дослідження; плани-

конспекти 

позааудиторних 

заходів), метод. 

рекомендацій для 

викладачів вищої 

школи та вчителів з 

проблеми 

дослідження. 

Результати 

дослідження 

впроваджувались 

також у роботу 

Між.асоціації 

фасилітаторів та 

використовувались 

під час реалізації 

міжнародної програми 

ICDP, Норвегія 

(отримано диплом 

фасилітатора 27 

вересня 2020 р.). 

 

Тернопільський 

нац.пед. ун-т 

імені В. Гнатюка 

(46027, м. 

Тернопіль, вул. 

М. Кривоноса, 

2). 

 

Державний 

заклад 

«Луганський 

нац. ун-т імені 

Т. Шевченка» 

(92703, 

Луганська обл., 

м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1) 

 

Хмельницька 

гуманітарно-

пед.академія  

(29013, м. 

Хмельницький 

вул. 

Проскурівського 

підпілля 139), 

 

ХНУ імені В.Н. 

Каразіна (61022, 

м. Харків, 

майдан 

Свободи, 4) 

Довідка 

№1173-33/03 

від 07.12.2020 

р. 

 

 

 

 

 

Довідка 

№1/1208 від 

01.12.2020 р. 

 

 

 

 

Довідка 

№605 від 

07.12.2020 р. 

 

 

 

 

 

Довідка 

№0501-255 

від 11.12. 

2020 р. 

19 Дидактична 

система 

змішаного 

навчання 

студентів 

філологічних 

спеціальностей у 

закладах вищої 

освіти. 

Собченко Тетяна 

Миколаївна 

 

Одержані  результати 

дослідження  знайшли 

реалізацію в 

рекомендаціях  щодо  

організації  й  

проведення  

змішаного  навчання  

студентів 

філологічного 

профілю у вищій 

школі, які 

представлено в 

одноосібній 

монографії «Змішане 

навчання  студентів 

філологічних  

спеціальностей у 

закладах  вищої 

освіти: історія, теорія, 

практика, 

перспективи» та 

статтях у колективних 

зарубіжних 

монографіях, в  

авторських  

посібниках  

«Дидактика», 

«Педагогіка», 

«Педагогічна  

Харківський 

національний 

університет 

імені В.Н. 

Каразіна (61022, 

м. Харків, 

Свободи, 4) 

 

Луганський  нац 

ун-т імені  

Т. Шевченка 

(92703, 

Луганська обл., 

м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1) 

 

Рівненський  

державний 

гуманітарний  

університет  

(вул. Степана 

Бандери 12, м. 

Рівне) 

Довідка  № 

0682-172  

від  

20.05.2021  

 

 

 

 

 

Довідка  № 

1/435  від  

25.05. 

2021  

 

 

 

 

 

Довідка  № 

01-12/24  від  

17.05. 

2021 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 



майстерність  

учителя» 

2

0 

Система 

формування 

національної 

самосвідомості 

студентської 

молоді в процесі 

громадської 

діяльності.  

Кін Олена 

Миколаївна 

 

Основні результати 

дослідження 

впроваджено в 

освітній процес вищих 

навчальних закладів 

України для 

формування 

національної 

самосвідомості 

студентської молоді в 

процесі громадської 

діяльності. 

 

КЗ «Харківська 

гуманітарно-

пед. академія» 

Харківської 

обласної ради 

(60100, Харків, 

пров. Руставелі 

7),  

 

Черкаський нац. 

ун-т імені 

Б. Хмельницько

го (18031, м. 

Черкаси, 

бульвар 

Шевченка, 81),  

 

Нац.ун-т 

«Запорізька 

політехніка»  

(69063, м. 

Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 

64) 

 

Національний 

пед. ун-т імені 

М.П.Драгоманов

а (01030, м. 

Київ, вул. 

Пирогова, 9),  

 

Центрально- 

український 

держ.пед. ун-т 

імені 

В. Винниченка 

(вул. Шевченка, 

1, 

Кропивницкий) 

 

Херсонська 

держ.морська 

академія (73000, 

м. Херсон, вул. 

Ушакова, 20) 

 

Південноукраїнс

ький нац. пед. 

ун-т імені К.Д. 

Ушинського 

(65020, Одеса,  

вул. 

Старопортофран

ківська, 26) 

Довідка № 

01-13/386 

від 02.06. 

2021 

 

 

 

 

 

Довідка № 

104/04 від 

22.04. 

2021 

 

 

 

 

Довідка № 

37-68/1542 

від 19.05. 

2021 

 

 

 

 

Довідка № 

131 від 

28.05.2021 

 

 

 

 

Довідка № 

40/2-Н від 

23.05. 

2021 

 

 

 

 

 

Довідка № 

02.1-105/758 

від 04.06. 

2021 

 

 

Довідка № 

438/ 21 від 

03.06. 

2021 

 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

21 Громадсько-

просвітницька 

діяльність 

Товариства 

«Знання» в 

Україні (друга 

Результати 

дослідження 

впроваджувались в 

освітній процес 

закладів України, 

матеріали покладені в 

Державний 

заклад 

«Луганський 

нац. ун-т імені 

Т. Шевченка» 

(92703, 

Довідка 

№1/572 від 

03.07.2020 

 

 

 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 



половина ХХ – 

початок ХХІ ст.). 

Бондар Тетяна 

Валеріївна 

 

розробку навчальної 

програми дисципліни 

вільного вибору 

«Основи андрогогіки» 

для здобувачів 

другого 

магістерського рівня 

Луганська обл., 

м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1) 

 

Мелітопольськи

й держ.пед. ун-т 

імені 

Б. Хмельницько

го (Мелітополь. 

вул. 

Гетьманська, 

20), 

 

 

 

 

Довідка 

№01-

28/1507 від 

23.09. 

2020 

22 Виховання у 

підлітків 

шляхетного 

ставлення до 

жінки засобами 

української 

народної 

педагогіки в 

процесі 

позакласної 

роботи в 

закладах базової 

середньої освіти. 

Кохан Діана 

Миколаївна, 

 

Автором розроблено 

та впроваджено 

програму науково-

методичного семінару 

для вчителів, класних 

керівників. 

Куп’янська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 

імені Героя 

Радянського 

Союзу М.Ф. 

Хімушина 

Куп’янської 

міської ради 

Харк. області 

(63707, м. 

Куп’янськ, 

микрорайон 

Ювілейний) 

 

Моначинівський 

навч.-виховний 

комплекс «ЗОШ 

І-ІІ ступенів – 

дошк.навч.закла

д» Куп’янської 

районної ради 

(63712 с. 

Моначинівка, 

вул. Жердія, 27) 

 

Харківська ЗОШ 

І – ІІІ ступенів 

№ 105 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області, 61058, 

м. Харьков, вул. 

Данілевського, 

36) 

 

Харківська ЗОШ 

ІІІ ступенів № 

129 Харківської 

міської ради 

Харківської 

області, 61045, 

м. Харьков, вул. 

Клочківська, 

224) 

 

Шелестівський 

ліцей 

Коломацької 

селищної ради 

Довідка № 

315 від 

18.09. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка № 

01-03/124 

від 

18.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка № 

01-41/401 

від 22.09. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка № 

01- 

21.2/236.1 

від 15.09. 

2020 

 

 

 

 

 

Довідка № 

01-27/210 

від 21.09. 

2020. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 



Харківської 

області 63131, с. 

Шелестове, вул. 

Лермонтова,1 

23 Підготовка 

майбутніх 

викладачів 

іноземних мов у 

закладах вищої 

освіти Польщі до 

професійної 

діяльності в 

системі освіти 

дорослих. 

Васильєва 

Марина Петрівна 

Одержані під час 

дослідження 

результати 

впроваджені в 

авторському спецкурсі 

«Сучасні підходи до 

навчання іноземних 

мов дорослих» для 

закладів неформальної 

освіти, який 

апробовано на курсах 

іноземних мов 

«EnglishSchoolofTomor

row» у м. Харків, та 

дисципліну вільного 

вибору «Культура 

міжнародного ділового 

спілкування» для 

магістрів першого року 

заочної форми 

навчання 

спеціальностей 014.21 

Середня освіта «Мова і 

література 

(англійська)» та 

035.041 «Германські 

мови та літератури 

(переклад включно)» 

Харківський 

національний 

університет 

імені В.Н. 

Каразіна (61022, 

м. Харків, 

майдан 

Свободи, 4) 

 

Харківський 

нац. ун-т 

внутрішніх 

справ 61080, м. 

Харків, пр. Льва 

Ландау, 27 

 

Інститут 

педагогічної 

освіти і освіти 

дорослих імені 

Івана Зязюна 

04060 м. Київ, 

вул. 

М.Берлинського

, 9 

Довідка № 

0104-648 від 

14.12. 

2020 

 

 

 

 

 

Довідка № 

593 від 

14.12.2020 

 

 

 

 

Довідка № 

01-04/278-1 

від 

14.12.2020 р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

24 Педагогічні 

умови творчої 

самореалізації 

учнів основної 

школи в 

навчальній 

проєктній 

діяльності. Жозе 

да Коста Ганна 

Олександрівна 

 

Автором розроблено та 

впроваджено в 

практику закладів 

загальної середньої 

освіти навчально-

методичне 

забезпечення 

(різнорівневі навчальні 

проєктні завдання, 

тренувальні вправи, 

рольові ігри, навчальні 

проєкти, нестандартні 

уроки, навчальні 

проєкти на освітній 

платформі eTwinning); 

програму факультативу 

«Відкриваємо Європу 

разом» з навчальним 

посібником 

«Відкриваємо Європу 

разом» для учнів 5-9-х 

класів. Для 

цілеспрямованої 

підготовки вчителів 

основної школи до 

навчальної проєктної 

діяльності реалізовано 

проєкт «Я це вмію і 

радо поділюся». 

ЗЗСО Шев 

ченківського 

району міста 

Харкова № 29 

(61103 Харків, 

вул. Балакірєва, 

16-А) 

 

Харківський 

Ліцей № 89 

Харківської 

міської ради 

Харківської обл. 

(м. Харків, вул. 

Дерев’янка, буд. 

14 а)№148 

(61204, м. 

Харків, пр. 

Перемоги, 74 Д) 

 

Московського 

району міста 

Харкова № 25, 

43, 111, 139, 143 

(61146,м. Харків 

вул. 

Валентинівська, 

27-Г) 

 

Комунальних 

закладів 

Довідка № 

193 від 

23.06.2020 

 

 

 

 

 

Довідка від 

15.06.2020 № 

404/01-32, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка від 

15.06.2020 № 

01-34/149 

 

 

 

 

 

 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 



«Дергач. ліцей 

№1», «Дергач. 

Ліцей№2», 

«Дергач. ліцей 

№3», 

«Солоницівськи

й ліцей №1», 

«Солоницівськи

й ліцей №3», 

«Великопроходів

ський ліцей» 

Дергач. районна 

адм. Харк. обл. 

 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

(62300, 

м.Дергачі, 

вул.Сумський 

шлях, 6) 

Довідка від 

17.06.2020 № 

1617/07-36/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка від 

22.06.2020 № 

01-28/415 

 

Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку 

 

25 Поведінкові 

експерименти 

формування 

споживчого 

попиту на 

інноваційний 

продукт 

Соляр В.В. 

Збільшення обсягу 

виробництва а ринку 

реалізації продукції, 

сегментація ринку за 

асортиментом, 

технологічністю та 

орієнтацію на 

споживача 

ТОВ 

«НероЭлектрони

кс». Республіка 

Бєларусь,. ВЕЗ 

«Минск» 

22.09.2021 Практичні 

результати 

впроваджено у 

навчальний процес, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

 

Кафедра наукових основ управління 

 

26 Кваліметрична 

модель оцінки 

якості виховної 

діяльності ЗЗСО. 

Гречаник О.Є. 

 Позитивна динаміка 

якості виховної 

діяльності ЗЗСО, 

оновлення науково-

методичного 

забезпечення виховної 

діяльності 

Харківська ЗОШ 

I–III ступенів 

№ 142 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області 

Довідка від 

19.11. 

2021 

Позитивна динаміка 

якості виховної 

діяльності ЗЗСО, 

підвищення рівня 

інформаційно-

аналітичної 

діяльності 

керівника 

27 Стратегічний 

план розвитку 

школи, 

внутрішня 

система 

забезпечення 

якості освіти. 

В. Григораш, 

О. Гречаник 

Позитивна динаміка 

формування стратегії 

розвитку закладу 

освіти, розвиток 

уміння розробляти 

корпоративну 

стратегію організації 

Харківська ЗОШ 

I–III ступенів 

№ 113 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області 

Довідка від 

19.11. 

2021 

Оновлено підходи 

до стратегічного 

планування роботи 

ЗЗСО, 

удосконалено 

положення про 

ВСЗЯО, визначено 

напрями 

оцінювання 

діяльності ЗЗСО, 

упорядковано 

діагностичні 

методики  

28 Комплексно-

цільова 

програма 

з удосконалення 

управління 

ЗЗСО. 

О. Мармаза 

Позитивна динаміка 

формування стратегії 

розвитку ЗЗСО,  

розвиток уміння 

керівників формувати 

стратегічні цілі 

функціонування ЗЗСО 

Харківська ЗОШ 

I–III ступенів 

№ 164 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області 

Довідка від 

19.11. 

2021 

Розроблено 

комплексно-цільову 

програму, оновлено 

підходи до 

стратегічного 

планування 



 

29 Цільовий проєкт 

«Удосконалення 

етичних відносин 

у ліцеї». 

Р. Черновол-

Ткаченко 

Позитивна динаміка 

соціально-

психологічного 

клімату в колективі, 

розвитку етичних 

взаємин між 

учасниками освітнього 

процесу 

Харківський 

ліцей № 89 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області 

Довідка від 

19.11. 

2021 

Розроблено 

цільовий проєкт, 

оновлено етичний 

кодекс ліцею 

30 Кваліметрична 

модель 

упровадження 

інноваційних 

технологій 

в освітній процес 

закладу освіти. 

Т. Хлєбнікова 

Позитивна динаміка 

впровадження 

інноваційних 

технологій в освітній 

процес, розвиток 

уміння перевіряти 

результати діяльності 

організації на засадах 

кваліметричного 

підходу, здійснювати 

моніторинг інновацій 

КЗ «Харківська 

загальноосвітня 

школа I–

III ступенів 

№ 92 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області» 

Довідка від 

19.11. 

2021 

Розроблено 

кваліметричну 

модель, 

упорядковано 

комплекс методик 

для вивчення стану 

впровадження 

інноваційних 

технологій в 

освітній процес 

закладу освіти 

31 Кваліметрична 

модель 

управління 

розвитком 

професійної 

позиції вчителя. 

О. Темченко 

Позитивна динаміка 

управлінської 

діяльності з розвитку 

професійної позиції 

вчителя, 

удосконалення 

системи науково-

методичної роботи з 

педагогічними кадрами 

КЗ «Харк.спец. 

школа I–

III ступенів 

№ 16 з 

поглибленим 

вивч.окремих 

предметів Харк. 

міської ради 

Харк. області 

імені 

В. Г. Сергеєва» 

Довідка від 

19.11. 

2021 

Адаптовано 

кваліметричну 

модель, підвищено 

рівень 

управлінської 

діяльності з 

розвитку 

професійної позиції 

вчителя  

 

Кафедра інформаційних технологій 

 

32 Дидактичні умови 

формування 

цифрової 

компетентності 

студентів 

педагогічних 

університетів у 

процесі вивчення 

інфомратичних 

дисциплін.   

Моїсеєнко 

Михайло 

Вікторович 

Захищено 

канд.дисертації. Затв. 

Протокол кафедри №7 

від 26 лютого 2021 

року 

ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

кафедра 

інформаційних 

технологій  

05.03.2021 

№01/10-184 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи, 

друкування статей  



ОТРИМАННЯ ПАТЕНТІВ ТА АВТОРСЬКИХ СВІДОЦТВ 

 

№ Автори Вид документа Назва Номер, дата видачі 

1 2 3 4 5 

 

Кафедра психологічної та педагогічної антропології 

 

1.  Дорожко І.І., 

Малихіна О.Є., 

Туріщева Л.В. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на 

твір(наукова 

стаття) 

Використання Lego-технології 

при корекції мислення у 

молодших школярів із затримкою 

психічного розвитку 

№108514 від 07.10.2021 

2.  Дорожко І.І., 

Малихіна О.Є., 

Туріщева Л.В. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на 

твір(методичний 

посібник) 

Шкільний психолог в умовах 

НУШ, Професійний супровід 

початкової ланки освіти 

№108516 від 07.10.2021 

3.  Дорожко І.І., 

Малихіна О.Є., 

Туріщева Л.В. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на 

твір(посібник для 

вчителя) 

Заняття з використанням 

конструктора  

№108515 від 07.10.2021 

4.  Дорожко І.І., 

Малихіна О.Є., 

Туріщева Л.В. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на 

твір(опис гри з 

ілюстраціями) 

Набір корекційно-розвивальних 

ігор для розвитку пізнавальних 

процесів у дітей дошкільного віку 

№107529 від 19.08.2021 

 

Кафедра початкової і професійної освіти 

 

5.  Філатова Л.С. Авторське 

свідоцтво 

Педагогічна майстерність : 

навчальний посібник для 

здобувачів вищої освіти 

педагогічних університетів за 

спеціальностями 013 Початкова 

освіта; 016 Спеціальна освіта. 

Харків : ХНПУ, 2021. 90 с. 

№ 104120, від 16.04.2021 

6.  Філатова Л.С., 

Довженко Т.О., 

Шишенко В.О. 

Авторське 

свідоцтво 

Робочий зошит з безперервної 

пропедевтичної педагогічної 

практики в закладах загальної 

середньої освіти для студентів ІІІ 

курсу факультету початкового 

навчання. Спеціальність / Освітня 

програма : 013 Початкова освіта / 

Початкова освіта; 013 Початкова 

освіта / Початкова освіта з 

методиками спеціальної освіти; 

016 Спеціальна освіта / 

Корекційна та інклюзивна освіта : 

методичні рекомендації для 

викладачів і студентів 

педагогічних університетів. 7-е 

вид., перероб. і доп. Харків : 

ХНПУ, 2020. 41 с. 

№ 104905, від 27.05.2021 



7.  Філатова Л.С., 

Довженко Т.О., 

Шишенко В.О. 

Авторське 

свідоцтво 

Робочий зошит з безперервної 

пропедевтичної педагогічної 

практики в закладах загальної 

середньої освіти для студентів І 

курсу факультету початкового 

навчання. Спеціальність / Освітня 

програма : 012 Дошкільна освіта / 

Дошкільна освіта; 013 Початкова 

освіта / Початкова освіта; 013 

Початкова освіта / Початкова 

освіта з методиками спеціальної 

освіти; 016 Спеціальна освіта / 

Корекційна та інклюзивна освіта : 

методичні рекомендації для 

викладачів і студентів 

педагогічних університетів. 3-тє 

вид., перероб. і доп. – Харків : 

ХНПУ, 2019. 29 с. 

№ 104902, від 27.05.2021 

8.  Філатова Л.С., 

Довженко Т.О., 

Шишенко В.О. 

Авторське 

свідоцтво 

Робочий зошит з безперервної 

пропедевтичної педагогічної 

практики в закладах загальної 

середньої освіти для студентів ІІ 

курсу факультету початкового 

навчання. Спеціальність / Освітня 

програма : 012 Дошкільна освіта / 

Дошкільна освіта; 013 Початкова 

освіта / Початкова освіта; 013 

Початкова освіта / Початкова 

освіта з методиками спеціальної 

освіти; 016 Спеціальна освіта / 

Корекційна та інклюзивна освіта- 

6-те вид., перероб. і доп. Харків : 

ХНПУ, 2019. 60с. 

№ 104901, від 27.05.2021 

 

9.  Філатова Л.С. Авторське 

свідоцтво 

Робочий зошит з навчального 

курсу «Педагогічна 

майстерність». Спеціальність : 

013 Початкова освіта, 015 

Професійна освіта, 016 

Спеціальна освіта : методичні 

рекомендації для викладачів і 

студентів педагогічних 

університетів / ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди ; авт.-уклад. : Л. С. 

Філатова. – 4-те вид., перероб. і 

доп. Харків : ХНПУ, 2020. 146 с. 

№ 104904, від 27.05.2021 

 
Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті 

 

10.  О.М. Іонова, 

В.В. Партола 

Авторське 

свідоцтво 

Монографія «Формування 

інтелектуальних умінь молодших 

школярів (на прикладі 

вальдорфської школи) 

№ 104545  

14 травня 2021 

11.  О.М. Іонова, 

В.В. Партола 

Авторське 

свідоцтво 

Розділ колективної монографії 

«Освіта дорослих як подолання 

бар’єрів: антропософський 

підхід» 

№ 104399 

29 квітня 2021  

12.  С.Т. Золотухіна,  

О.М. Іонова, 

С.Є. Лупаренко 

Авторське 

свідоцтво 

Розділ колективної монографії 

«BringingtheideasofSteinereducationi

ntofutureteacherstrainingforworkinth

eNewUkrainianschool» 

№ 104359 

29 квітня 2021  



13.  О.М. Іонова,  

О.М. Масюк 

І.Т. Сіра  

 

Авторське 

свідоцтво 

Стаття «Реалізація наступності у 

навчанні математики між 

початковою та базовою середньою 

ланками освіти» 

№ 104233 

23 квітня 2021  

14.  О.М. Масюк 

Л.І. Титаренко  

Авторське 

свідоцтво 

Навчальний посібник «Методичні 

рекомендації до вивчення курсу 

«Основи геометрії в початковій 

школі» 

№ 104232 

23 квітня 2021 

15.  О.М. Масюк 

Н.М. Сінопальніко

ва 

Л.І. Титаренко  

Авторське 

свідоцтво 

Стаття «Наступність дошкільної 

та початкової освіти у фомуванні 

математичної компетентності 

дітей з мовленнєвими 

порушеннями» 

№104454 

6 травня 2021 

16.  О.М. Масюк 

Л.І. Титаренко  

Н.М. Сінопальніко

ва 

Авторське 

свідоцтво 

Стаття «Застосування технології 

ейдетики у процесі навчання 

математики» 

№104455 

6 травня 2021 

17.  В.В. Партола 

Н.М. Смолянюк 

Л.П. Старікова 

Авторське 

свідоцтво 

Навчальний наочний посібник 

«Основи природознавства: 

Навчальний посібник для 

студентів денної та заочної форми 

навчання дошкільної, початкової і 

спеціальної освіти» 

№104548 

14 травня 2021 

18.  В.В. Партола 

Л.П. Старікова 

Т.С. Єрмакова  

Авторське 

свідоцтво 

Розділ колективної монографії 36 

«Peculiarities of implementation of 

education of future primary school 

teachers on dual education» 

№104541 

14 травня 2021 

19.  В.В. Партола 

Н.М. Смолянюк 

Л.П. Старікова 

Авторське 

свідоцтво 

Стаття «Підготовка майбутніх 

учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів» 

№ 104397 

29 квітня 2021 

20.  Г.В. Бурма 

Л.П. Старікова 
Авторське 

свідоцтво 

Навчальний посібник «Зошит 

майбутнього першокласника. За 

два роки до Нової української 

школи. У 2 частинах. Ч.1» 

№ 104119 

16 квітня 2021 

21.  Г.В. Бурма 

Л.П. Старікова 

Авторське 

свідоцтво 

Навчальний посібник «Зошит 

майбутнього першокласника. За 

два роки до НУШ  Частина II» 

№104456 

6 травня 2021р. 

22.  Л.П. Старікова Авторське 

свідоцтво 

Науковий твір «Основи 

природознавства та методика 

ознайомлення дітей з довкіллям. 

Методичні рекомендації для 

студентів заочної форми навчання 

за спеціальністю «Дошкільна 

освіта» 

№104542 

14 травня 2021  

23.  О. М. Іонова, 

Н. М. Сінопальнік

ова 

 

Авторське 

свідоцтво 

Монографія «Підготовка 

майбутніх учителів до 

застосування інтегрованих форм 

організації навчального процесу в 

початковій школі». 

№ 104538 

14.05.2021  

24.  В.В. Партола, 

Т.М. Собченко, 

Н.М. Cмолянюк 

Авторське 

свідоцтво 

Підготовка майбутніх педагогів до 

застосування творчих технік у 

роботі з дітьми з порушенням 

мовленнєвого розвитку в умовах 

інклюзивного навчання 

№ 104404 

30.04.2021  

25.  Н.М. Cмолянюк Авторське 

свідоцтво 

Formation of ecological culture of 

primary school students: historical 

aspects (the second half of the 20th 

century)» 

№ 104426 

30.04.2021  

26.  Л.І. Титаренко, 

О.М. Масюк,  

Н.М. Cмолянюк 

Авторське 

свідоцтво 

Частина монографії «Pedagogical 

project «School of professional 

growth: «A dayatschool» one of the 

№ 104400 

29.04.2021  



ways of forming methodical 

competence of students». 

27.  Л.І. Титаренко 

О.М. Масюк 

 

Авторське 

свідоцтво 

Робочий зошит «Майбутньому 

першокласнику: Математика» 

№ 104544 

14.05.2021  

28.  Л.І. Титаренко, 

О.М. Масюк 

 

Авторське 

свідоцтво 

«Практикум з формування 

математичних уявлень у 

дошкільників» 

№ 104543 

14.05.2021  

29.  Т.С. Єрмакова, 

О.М. Іонова 

Авторське 

свідоцтво 

Наукова стаття «Формування 

здорового способу життя 

старшокласників у вітчизняній 

педагогіці (друга половина ХХ 

століття)» 

№ 104398 

29.04.2021  

 
Кафедра психології 

 

30.  Гордієнко-

Митрофанова І.В., 

Кобзєва Ю.А., 

Саута С.Л. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Проективна методика 

«Метафоричні асоціативні карти 

HOMO LUDENS» та керівництво з 

її використання» 

№ 107089, 05 серпня 2021  

31.  Гордієнко-

Митрофанова І.В., 

Підчасов Є.В., 

Саута С.Л., 

Кобзєва Ю.А. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Методика формування 

репрезентативної вибірки в 

організації наукового 

психологічного дослідження» 

№ 107360, 16 серпня 2021  

32.  Єльчанінова Т.М Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Психотехнологія 

встановлення формального 

поняття рівня уваги» 

№ 106671, 26 липня 2021  

33.  Жванія Т.В. Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Zoo: Психодіагностика 

психологічного клімату 

колективу» 

№ 106674, 26 липня 2021  

34.  Жванія Т.В. Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру ««Художник і пензель»: 

діагностика і корекція 

невербальної взаємодії в парі 

засобами арт-терапії 

№ 106638, 23 липня 2021  

35.  Кобзєва Ю.А., 

Гордієнко-

Митрофанова І.В., 

Зуєв І.О., 

Саута С.Л. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Разработка опрісника 

игровойкомпетентности (ОИК)» 

№ 106673, 26 липня 2021  

36.  Крамченкова В.О. Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Методика 

психодіагностики впливу паління 

на сімейне функціонування» 

№ 107091, 05 серпня 2021  

37.  Крамченкова В.О. Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Розробка та апробація 

психодіагностичної методики 

«Паління як заміщення 

психологічного голоду»» 

№ 106675, 26 липня 2021  

38.  Кузнецов О.І. Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Опитувальник 

духовних цінностей особистості» 

№ 106672, 26 липня 2021  



39.  Меднікова Г.І. Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Становлення 

особистісної зрілості студентів» 

№ 107092, 05 серпня 2021  

40.  Нестеренко М. О. Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Програма розвитку 

гендерної ідентичності підлітків» 

№ 107414, 17 липня 2021  

41.  Фоменко К.І. Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Методика діагностики 

губристичної мотивації 

особистості» 

№ 107417, 17 серпня 2021  

42.  Фоменко К.І. Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Проективна 

методика «Казкове царство»» 

№ 107418, 17 серпня 

2021  

43.  Фоменко К.І., 

Большакова А.М. 

(співавтор) 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір з ілюстраціями 

«Психологічна настільна гра Т-гра 

«Смарагдове місто» 

№ 102766, 23 лютого 2021  

44.  Фоменко К.І., 

Саврасов М.В. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Психотехнології 

розвитку креативності: майстерня 

тренера» 

№ 107419, 17 серпня 2021  

45.  Хомуленко Т.Б., 

Крамченкова В.О. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Методика проективної 

діагностики тілесного Я» 

№ 107424, 17 серпня 2021  

46.  Хомуленко Т.Б., 

Крамченкова В.О., 

Туркова Д.М., 

Лєсніченко Н.П. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Методика діагностики 

тілесного локусу контролю» 

№ 106574, 22 липня 2021  

47.  Хомуленко Т.Б., 

Крамченкова В.О., 

Фоменко К.І. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Комплекс прийомів 

імагінативної психотерапії тіла в 

оздоровчій психотерапії «РІК»: 

ефективність і особливості 

застосування» 

№ 106573, 22 липня 2021  

48.  Хомуленко Т.Б., 

Кузнецов О.І. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Психосоматична 

трансформаційна гра «Шлях до 

філософського каменю» та її 

ефективність у розвитку тілесного 

Я» 

№ 107426, 17 серпня 2021  

49.  Хомуленко Т.Б., 

Лисенко Л.М. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Комплекс 

психодіагностичний методик з 

дослідження емоційної пам’яті» 

№ 107425, 17 серпня 2021  

50.  Хомуленко Т.Б., 

Поденко А.В., 

Фоменко К.І. 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Літературний твір наукового 

характеру «Тренінгові 

психотехнології в програмах 

психологічного супроводу» 

№ 106576, 22 липня 2021  

51.  Хомуленко Т.Б., 

Фоменко К.І., 

Кузнецов О.І. 
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РОБОТА АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

У 2021 р. у докторантурі за 4 спеціальностями МОН України було 

виділено 6 місць (навчання передбачається тільки на денній формі). Серед 

зарахованих два викладачі нашого Університету, четверо – інших ЗВО. 

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру для 

нашого Університету є такими:  

2021 р. Денна – 25 Вечірня – 13 

Усього 38 

Для порівняння: 

2020 р. Денна – 14 Вечірня – 10  

Усього 24, тобто на 14 бюджетних місць більше. 

 

 
Таблиця 6. Порівняння кількості аспірантів та докторантів на денній та вечірній формах навчання 
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На 38 місць для навчання в аспірантурі, які було виділено МОН 

України, у цьому році було подано 83 заяви. 

Найбільш затребуваними цього року стали такі спеціальності, як: 

• 011 – освітні, педагогічні науки 

• 015 – професійна освіта  

• 035 – філологія 

За результатами вступних іспитів до аспірантури було зараховано всього  

Держзамовлення – 38 осіб, зокрема 

– денна форма навчання – 25 

– вечірня форма навчання – 13 

За контрактом – 38 особи, зокрема 

– денна форма навчання – 1 

– заочна – 37 

За останні роки суттєво зросла кількість аспірантів, які навчаються за 

контрактом. На сьогодні їх 166 осіб. 

Згідно з Наказом Кабінету Міністрів України № 1541 від 01 листопада 

2013 р. іноземні громадяни мають право вступати до аспірантури протягом 

року. З 2016 н.р. вступило до аспірантури 78 іноземних громадян.  

Після майже дворічної перерви, спричиненою пандемією, у 2021 р. 

зараховано 40 громадян КНР на ОНП «Освітні, педагогічні науки», 

«Професійна освіта». Випускники попередніх років успішно завершують 

навчання. 

Регулярно на кафедрах заслуховуються звіти іноземних аспірантів щодо 

виконання індивідуальних навчальних планів. До речі, перший захист в 

Університеті за новими правилами відбувся у здобувачки вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня Чжан Ювень. 

 

 
Рис. 30. Фрагмент звіту здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня 

 

Вступна кампанія для громадян України проходила з 2 до 9 вересня. На 

сайті Університету було розміщено рейтинг прохідних балів вступників до 

аспірантури. Кожний вступний іспит оцінювався за 200-бальною шкалою. 



В останні роки стабільною залишається тенденція вступу до аспірантури 

зрілих досвідчених професіоналів. Серед них можна назвати: 

Дідик Оксана, випускниця факультету іноземної філології 2009 р. 

(Англ./перська мова), випускниця Тегеранського державного університету за 

напрямом «Маркетинг», консультант економічного відділу Посольства 

Ісламської Республіки Іран в Україні, радник Президента Торгово-

промислової палати Тегерану з питань співробітництва з країнами ЄС та 

Східної Європи вступила на ОНП «Політологія» (денна, бюджет). 

Магілін Олексій, заступник начальника державної гімназії-інтернату з 

посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» (011, 

заочна). 

Чихаріна Карина, випускниця факультету іноземної філології 2016 р., 

Інституту Конфуція, проходила стажування в Аньхойському університеті, 

КНР (011, вечірня). 

Зелений Ігор, заступник начальника ф-ту підготовки спеціалістів 

військової розвідки та спеціального призначення з навчальної та наукової 

роботи, начальник навчальної частини Військової академії м. Одеса (011, 

заочна). 

Шепельська Ірина, викладач кафедри японської філології Київського 

національного лінгвістичного університету (035, заочна). 

Випускники юридичного факультету – уже відомі фахівці, юристи-

практики: адвокат Журавльов Максим; суддя Московського районного суду 

м. Харкова Олійник Олександр. 

Павленко Віталій, оперуповноважений сектору кримінальної поліції 

Харківського району Управління поліції No2 (081, заочна) та ін. 

Серед аспірантів-першокурсників переважна більшість має наукові 

публікації. 

20 вересня 2021 року в Університеті відбувся традиційний щорічний 

захід – Посвята в аспіранти та докторанти. На захід уже вдруге завітали 

головиня РМУ при МОН України Олеся Ващук, яка нагородила переможців 

університетського конкурсу написання есе «Моя академічна доброчесність», 

та головиня РМУ при ХОДА Олександра Мандич.  

Для зручності комунікації з аспірантами та інформування про заходи 

Університету або надання нагальних оголошень щодо освітньо-наукової 

діяльності ще на початку 2020 р. було створено групи у мобільних 

месенджерах «Viber» i «Telegram». Аспіранти постійно отримують необхідну 

інформацію або консультації стосовно організації освітнього-наукового 

процесу. 

 



ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Основною формою підготовки НПП, яка дозволяє проводити оновлення 

кадрів, є АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА. 

Сьогодні за 10 ліцензованими спеціальностями в аспірантурі 

Університету навчається 358 аспірантів та 13 докторантів: 

на денній формі – 170; 

вечірній – 76; 

заочній – 112. 

З кожним роком збільшується попит на заочну форму навчання (хоча 

навчання тільки за контрактом).  

Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі 

становить 4 роки, а підготовка доктора наук у докторантурі – 2 роки. 

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної 

освітньо-наукової програми за певною спеціальністю та проведення власного 

наукового дослідження. В Університеті 10 ОНП: 

011 – Освітні, педагогічні науки  

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)  

017 – Фізична культура і спорт  

032 – Історія і археологія  

033 – Філософія  

035 – Філологія  

052 – Політологія  

053 – Психологія 

081 – Право 

091 – Біологія  

 



АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ 

У 2021 році успішно пройшли акредитацію шість освітньо-наукових 

програм: «Психологія», «Політологія», «Біологія», «Освітні, педагогічні 

науки», «Професійна освіта», «Філологія». Об’єктивна оцінка Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти підтверджує якісну підготовку 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та високий 

професіоналізм колективу Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. ОНП «Право» чекає на експертну групу 

НАЗЯВО. 

Під час підготовки до акредитації PhD програм зусиллями ректорату, 

кафедр, відділу аспірантури і докторантури, Центром ліцензування та 

акредитації,  усіх підрозділів Університету було проведено велику роботу. 

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.  

Розроблено план заходів щодо реалізації рекомендацій Еспертних груп 

та Галузевих експертних рад НАЗЯВО з акредитації ОНП для  поліпшення 

організації освітньо-наукового процесу за третім рівнем вищої освіти. 

19 березня цього року з гарантами ОНП зустрілися представники 

Національного агенства із забезпечення якості освіти: доктор економічних 

наук, проф. Длугопольський О.В.; доктор економічних наук, професор 

Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська 



політехніка» Олексів І.Б. та доктор економічних наук, доц., радник ректора 

Національного університету «Львівська політехніка» Шуляр Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.31. Фрагменти нарад для гарантів ОНП 

 

Було проведено декілька спільних із ЗВО України вебінарів, наприклад, 

«Досвід впровадження інституційної моделі управління якістю підготовки 

майбутнього фахівця в педагогічному університеті» з Тернопільським 

національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка. 

За підтримки структурних підрозділів університету, які забезпечують 

освітнє середовище і реалізацію ОНП, проходили робочі наради, зустрічі 

«Творимо історію університету разом» з гарантами ОНП, завідувачами 

кафедр, здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Розглянуто на нарадах та зустрічах, націлених на поліпшення організації 

освітньо-наукового процесу здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти такі питання, як: 

• стратегія і проблеми інтернаціоналізації; 

• моніторинг якості освіти в Університеті; 

• використання електронних інформаційних ресурсів наукової 

бібліотеки в дослідницькій діяльності здобувачів вищої освіти; 

• робота з базою даних Scopus та Web of Science 

• зарахування неформальної та інформальної освіти для здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

• роль Асоціації випускників, психологічній служби, відділу 

зв’язків з громадськістю та ЗМІ у поліпшенні ОПН; 



• робота по профілактиці дискримінації та сексуальних домагань, 

запобігання та виявлення корупції, мобінгу; 

• питання з надзчичайних ситуацій і цивільного захисту. 

Останнім часом в Університеті активізувалася співпраця НПП, 

докторантів та аспірантів Університету з представниками світової наукової 

спільноти. Серед нових форм роботи можна назвати індивідуальні 

консультації аспірантів іноземними науковцями, наприклад, індивідуальна 

онлайн-консультація аспірантки 2-го курсу ОНП «Професійна освіта» Тетяни 

Свиридової з питання щодо сімейної освіти в країнах світу з Котором Асаром 

– кандидатом соціальних наук Університету професійної підготовки і 

розвитку підприємництва, м. Кумасі, Ганата консультацію для аспірантки 

ОНП «Освітні, педагогічні науки» Ірини Єсікової пані ТАН ТАЙ – деканом 

факультету корекційної педагогіки і психології Інституту розвитку дітей до 10 

років Ханойського Університету, м. Ханой, В’єтнам.  

Із 28 вересня до 1 жовтня 2021 року на базі Університету проведено ІІІ 

Осінню школу Сковородинівської академії молодих ученихдля молодих 

науковців і освітян. 

 

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; 

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


- з ініціативи РМУ було затверджено 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 освітніх програм, НПП Університету щодо академічної / 

дослідницької доброчесності.  

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТА РАЗОВІ РАДИ 

У звітний період в Університеті працювало дві спеціалізовані вчені 

ради:  

Д 64.053.04 (педагогічні науки) 

К 64.053.05 (філологічні науки – мова), у яких було проведено 

12 захистів: захищено 5 докторських (Черкашин С.В., Мкртічян О.А., 

Прокопенко І.А. – наші викладачі; Лутаєва Т.В., Таймасов Ю.С. – 

представники інших ЗВО) і 7 кандидатських дисертації. На засіданнях 

разових рад було захищено 27 дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії. 

 

 
Рис. 32. Фрагмент захисту дисертації на здобуття вченого ступеня доктор філософії 

 

6 докторських дисертацій у 2021 році було захищено НПП Університету 

в інших закладах вищої освіти (Корнільєва Л.М., Осіпова Т.Ф., 

Влащенко А.С., Лепетюха А.В., Собченко Т.М., Кін О.М.) та 12 дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. Усього за звітний період 

нашими співробітниками було захищено 47 дисертацій, у т.ч. 9 докторських. 

 



 
Рис. 33 Фрагмент захисту дисертації на здобуття вченого ступеня доктор філософії 

 

Серед наукових консультантів та керівників хотілося б відмітити тих, 

хто підготував молодих докторів наук та докторів філософії: Голобородько 

К.Ю., Зеленська Л.Д., Ткаченко Л.П., Комісова Т.Є. 

 

РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 

За звітний період було проведено 13 засідань, на яких були розглянуті 

різнопланові питання щодо діяльності Університету згідно зі 

статтею 36 закону України «Про вищу освіту», «Статуту Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди», «Стратегії 

розвитку Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди на 2021-2025 рр.» та перспективних напрямів розвитку освітньої, 

наукової, інноваційної та виховної діяльності Університету. Зокрема на 

Вченій раді Університету були розглянуті такі питання:  

Щодо якості освіти в Університеті:  

• затвердження освітніх програм першого (бакалаврського), 

третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти 2021-2024 н.р. для всіх 

спеціальностей;  другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. 

для всіх спеціальностей; 

• затвердження навчальних планів для здобувачів першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) 

рівнів вищої освіти на 2021-2022 н.р.  

• затвердження додатків до навчальних планів освітніх програм для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання 

на 2021-2022 навчальні роки для всіх спеціальностей; 

• затвердження лімітів стипендій на 1 семестр 2021/2022 н.р.; 

• затвердження кандидатів, рекомендованих стипендіальними 

комісіями факультетів для здобуття академічних, іменних стипендій на 

2021/2022 н.р. за результатами літньої підсумкової атестації 2020/2021 н.р. 

Щодо здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти:  



• про затвердження плану набору до вступу до аспірантури на 

2021/2022 н.р.; 

• про зарахування до аспірантури та докторантури;  

• про відрахування з аспірантури та докторантури; 

• про надання академічної відпустки аспірантам; 

• про зміну наукових керівників добувачам третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти;  

• про затвердження другого наукового керівника здобувачам 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

• про затвердження тем дисертаційних досліджень;  

• про визначення кафедр та призначення рецензентів для 

проведення попередніх експертиз дисертаційних робіт; 

• про утворення разових рад для проведення захистів дисертацій 

наукового ступеня доктора філософії; 

• про видачу дипломів докторам філософії.  

Щодо видавничої діяльності співробітників та здобувачів 

Університету, зокрема було рекомендувано до друку: навчально-методичні 

посібники, навчальні видання, монографії, електронний та друкований 

варіанти наукового журналу «Professional Art Education», розповсюдження в 

мережі «Інтернет» електронного журналу «Астрея» та інші.  

Щодо змін у штатній структурі Університету та об’єднань 

університетської спільноти:  

• створено/реорганізовано/перейменовано такі штатні структурні 

підрозділи Університету: «Інститут підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту освіти» перейменовано на «Інститут 

післядипломної освіти; «природничий факультет» перейменовано на 

«факультет природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти»; 

«кафедру педагогіки» – на «кафедру освітології та інноваційної педагогіки»; 

«центр міжнародної освіти і міжнародної діяльності» – на «відділ по роботі з 

іноземними здобувачами вищої освіти»; «кафедру філософсько-психологічної 

антропології» – на «кафедру психологічної і педагогічної антропології»; 

«дирекцію з експлуатації комплексу спортивних споруд» – на «відділ з 

експлуатації комплексу спортивних споруд»; «кафедру фізики і кіберфізичних 

систем» – на «кафедру фізики»; «Центр ліцензування, акредитації і контролю 

якості освіти» на «Центр забезпечення якості освіти»; «консультаційний центр 

з підготовки абітурієнтів» – на «відділ кар’єрного зростання»; «Інститут 

інформатизації освіти» реорганізовано у «Центр інформатизації освіти»; 

«центр міжнародної, інноваційної діяльності» у «відділ наукової та 

інноваційної діяльності» та «центр міжнародної діяльності»; «відділ з питань 



надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення» – у «відділ з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, режиму і безпеки», 

шляхом реорганізації також створено кафедру дошкільної педагогіки і 

фахових методик; кафедрі зарубіжної літератури та слов’янських мов надано 

ім’я професора Михайла Гетманця; 

• створено/реорганізовано/перейменовано такі об’єднання 

університетської спільноти: створено науково-дослідний інститут 

експериментальної дидактики; науково-дослідну лабораторію «Дидактика 

сучасної освіти. Нова українська школа», «Дидактика НПП «Інтелект 

України», «Шкільна медицина та психологія»; музей історії науки 

«FMF OPEN SPACЕ» на  фізико-математичному факультеті та виставкову 

залу «Музей букваря та прописів» на факультеті початкового навчання; 

науково-методичну лабораторію інновацій в освіті; еколого-біоетичний центр 

природничого факультету; науково-методичнулабораторію духовно-

інтелектуального виховання та навчання; науково-дослідну психологічну 

лабораторію; центр освіти дорослих; студентський АРТ-ХАБ, дитячу студію 

«Legolend – HUB» на дошкільному факультеті та дитячий простір 

«KinderHUB» на факультеті початкового навчання; перейменовано 

«навчально-методичний інклюзивний центр» на «центр інклюзивної освіти», 

«лабораторію кінезіології» – на «лабораторію біофізики, біомеханіки та 

кінезіології», науково-дослідний інститут з вивчення спадщини 

Григорія Сковороди» – на «Інститут Григорія Сковороди». 

На Вченій раді у 2021 році затверджено такі організаційно-

розпорядчі документи Університету: 

• Стратегія розвитку Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди на 2021-2025 рр.; 

• Стратегія цифровізації Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди на 2021-2025 рр.; 

• Програма реалізації концепції педагогічної освіти в Університеті; 

• Комплексна програма створення здоров’язбережувального 

освітнього простору в Університеті з метою зміцнення здоров’я здобувачів 

освіти, формування мотивації щодо ведення здорового способу життя, 

покращення якості життя та якості освіти; 

• Концепція виховної роботи Університету на 2021-2025 рр.; 

• Положення про автономію та академічну свободу учасників 

освітнього процесу в Університеті; 

• Положення про формування softskills в учасників освітнього 

процесу Університету; 



• Положення про рейтингове оцінювання діяльності педагогічних і 

науково-педагогічних працівників в Університеті; 

• Положення про систему та види заохочень Університеті; 

• Положення про структурні підрозділи Університету. 

• Положення про структурні підрозділи Університету тощо. 

 

На Вченій раді були розглянуті питання щодо представлення до 

вчених звань:  

• професорів (Н.М. Левченко, В.В. Тушева, К.І. Фоменко); 

• доцентів (А.В. Боярська-Хоменко, О.С. Кабанська, В.В. Масич, 

О.В. Гресь, М.М. Данилюк, І.В. Ревенко, О.В. Лямпрехт, Д.О. Новіков, 

О.В. Варенікова, Т.В. Веретюк, В.В. Глушич, Г.О. Князь, Ю.О. Олійник, 

О.А. Чухно, О.В. Халіман, Г.О. Крапівник, Т.В. Куценко, О.Д. Чібісов, 

А.В. Ковтун ). Усі атестаційні справи були успішно затвердженні в МОН 

України. 

 

Вчена рада провела голосування щодо обрання за конкурсом на 

посади завідувачів кафедрами, професорів кафедр, доцентів кафедри наукових 

основ управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 34. Фрагмент  вручення диплому   Рис 35. Почесний доктор 

Почесного доктора голові фундації   ХНПУ імені Г.С. Сковороди, д. іст. наук, 

«Україна– Польща» Ф. Шльосеку.   проф., ректор НУА К. Астахова 

 

Диплом Почесного доктора (HONORIS CAUSA) 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди у 2021 році було присвоєно доктору історичних 



наук, професору, ректору НУА Астаховій К.В. та доктору хабілітованому, 

голові фундації «Україна – Польща» Франтішеку Шльосеку. 

 

НАУКОВІ ШКОЛИ 

Відповідно до «Положення про наукові школи 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди» було створено Комісію з реєстрації наукових 

шкіл. Голова комісії – Іонова О.М. (доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних 

дисциплін у дошкільній, початковій, початковій і спеціальній освіті). 

На сьогодні зареєстровано 16 наукових шкіл, а саме:  

1) «Наукова школа економічної освіти» (керівник – 

І.Ф. Прокопенко). І.Ф. Прокопенко був обраний дійсним членом НАПН 

України та членом її Президії в 1992 р. І.Ф. Прокопенко – академік, засновник 

НАПН України. Академік І.Ф. Прокопенко обіймав посаду ректора 

Університету з 1980 до 2020 р. І.Ф. Прокопенко – відомий науковець у галузі 

економічної освіти, під його керівництвом захищено 13 докторських 

дисертацій. Бібліографія містить понад 600 праць. 

2) «Наукова школа цілісного підходу до розвитку творчої 

особистості» (керівник – В.І. Лозова). Під керівництвом В.І. Лозової 

захищено 13 докторських і 53 кандидатських дисертацій. Більшість докторів 

педагогічних наук – учнів В.І. Лозової – утворює свої наукові школи, 

продовжуючи та примножуючи традиції й цінності школи В.І. Лозової. Під 

керівництвом представників школи захищено 404 дисертації, із них 

80 – докторські, 324 – кандидатські (за останні 5 років: захищено 

81 дисертацію, із них 35 – докторські, 46 – кандидатські). 

3) «Наукова школа з педагогіки здоров’я і безпеки» (керівник –

Ю.Д. Бойчук). За останні 5 років під керівництвом Ю.Д. Бойчука захищено 

13 дисертацій, із них 5 – докторські, 8 – кандидатські. Реалізовано програми 

Еразмус+ К107 з академічної мобільності до університетів Братислави 

(Словаччина) та Тарту (Естонія), грантовий проєкт «Інклюзивний ART-HUB» 

за підтримки Українського культурного фонду, взято участь у 

Всеукраїнському науково-педагогічному проєкті «На урок» тощо. 

4) «Наукова школа культурно-антропологічно та соціально-

антропологічно орієнтованої філософії освіти» (керівник – 

М.Д. Култаєва). Під керівництвом М.Д. Култаєвої захищено 21 докторську та 

26 кандидатських дисертацій. Під керівництвом представників школи (разом 

із М.Д. Култаєвою) захищено 81 дисертацію, із них 27 – докторські, 

54 – кандидатські, зокрема за останні 5 років 8 докторських та 

14 кандидатських. 



5) «Наукова школа інноваційних освітніх технологій» (керівник – 

В.І. Євдокимов). Під керівництвом В.І. Євдокимова захищено 6 докторських 

та 28 кандидатських дисертацій. Наукові здобутки відображено в 

понад 500 працях. 

6) «Наукова школа створення освітньо-виховного середовища» 

(керівник – А.В. Троцко). Під керівництвом А.В. Троцко захищено 

6 докторських та 35 кандидатських дисертацій. Наукові здобутки відображено 

в понад 300 працях. 

7) «Наукова школа інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті» (керівник – Л.І. Білоусова). Під керівництвом Л.І. Білоусової 

захищено 22 кандидатські дисертацій. Є науковим консультантом 

5 докторських дисертацій. 

Найбільш вагомі результати за час існування школи. Опубліковано 

21 монографію, 5 підручників, 30 навчально-методичних посібників, близько 

650 статей у наукових виданнях, з них майже 350 – у міжнародних, узято 

участь у майже 500 науково-практичних конференціях різного рівня, 

підготовлено близько 50 навчально-методичних рекомендацій. 

Представники школи є членами журі турнірів, конкурсів наукових робіт 

школярів у рамках Малої академії наук, регіональних, обласних та 

всеукраїнських етапах конкурсу «Учитель року», конкурсах Департаменту 

освіти Харківської міської ради на кращу модель інформатизації навчального 

закладу «Шкільний інформаційний світ», на кращий дистанційний курс. 

Найбільш вагомі результати за останні 5 років. Опубліковано 

4 монографії, фахові статті – 65 (10 статей у базах Web of Science, Scopus), 

методичних рекомендацій – 5, проведено щорічні міжнародні науково-

практичні, всеукраїнські конференції. Під керівництвом представників школи 

на кафедрі інформатики діє наукова лабораторія «Лабораторія STREAM 

освіти», головною метою діяльності якої є створення організаційно-

педагогічних умов для науково-практичної підготовки студентів відповідно до 

проєкту Концепції STEM-освіти. 

8) «Школа особистісно-професійного розвитку фахівця» (керівник – 

В.М. Гриньова). Під керівництвом В.М. Гриньової захищено 77 дисертацій, 

із них: 15 – докторські (11 за останні 5 років) і 62 (5 за останні 5 років) – 

кандидатські. 

Найбільш вагомі результати за час існування школи. Під керівництвом 

представників школи захищено 42 дисертації, із них 3 – докторські, 

37 – кандидатські, 2 – доктор філософії. Опубліковано: посібники, підручники, 

монографії – 80; фахові статті – 260; статті в базах Web of Science та Scopus – 

48, тези конференцій – 259. 



Найбільш вагомі результати за останні 5 років. Під керівництвом 

представників школи захищено 28 дисертацій, із них 3 – докторські, 

23 – кандидатські, 2 – доктор філософії. Опубліковано посібники, підручники, 

монографії – 80; фахові статті – 160; статті в базах Web of Science та Scopus – 

48; тези конференцій – 109. Організовано та проведено 4 науково-практичні 

фахові конференції. Участь у міжнародних наукових проєктах – 5. 

9) «Наукова школа інтелектуально-емоційної дидактики» (керівник 

– С.Т. Золотухіна). Під керівництвом С.Т. Золотухіної захищено 

66 дисертацій, із них 13 – докторські (6 за останні 5 років) і 53 – кандидатські. 

Найбільш вагомі результати за час існування школи. Опубліковано 

21 монографія, 3 підручники, 2 посібники, 100 навчально-методичних 

рекомендацій, близько 700 статей у наукових виданнях, з них майже 250 – у 

міжнародних, узято участь у майже 400 науково-практичних конференціях 

різного рівня. 

Найбільш вагомі результати за останні 5 років. Опубліковано 

6 монографій, 2 навчальних посібники, проведено щорічні міжнародні 

науково-практичні конференції, опубліковано 200 статей у науково-фахових 

виданнях, 5 статей у базах Web of Science, Scopus.  

10) «Наукова школа антропософськи-орієнтованої педагогіки» 

(керівник – О.М. Іонова). Під керівництвом О.М. Іонової захищено 

32 дисертації, із них 5 – докторські (4 за останні 5 років) і 27 – кандидатські. 

Найбільш вагомі результати за час існування школи. Під 

інфраструктурою Університету керівництвом представників школи захищено 

55 дисертацій, із них 10 – докторські, 44 – кандидатські, 1 – доктор філософії. 

Опубліковано посібники, підручники, монографії – 64; методичні 

рекомендації – 78; фахові статті – 270; статті в базах Web of Science та Scopus 

– 55. Організовано та проведено 27 науково-практичних фахових конференцій. 

Найбільш вагомі результати за останні 5 років. Під керівництвом 

представників школи захищено 23 дисертації, із них 9 – докторські, 

13 – кандидатські, 1 – доктор філософії. Опубліковано посібники, підручники, 

монографії – 42; методичні рекомендації – 11; фахові статті – 54; статті в базах 

Web of Science та Scopus – 38; тези конференцій – 100. Організовано та 

проведено 18 науково-практичних фахових конференцій. Отримано 

10 свідоцтв про реєстрацію авторського права. 

11) «Наукова школа інновацій в галузі освіти» (керівник – 

О.В. Попова). Під керівництвом О.В. Попової захищено 33 дисертації, із них 

4 – докторські (3 за останні 5 років) і 29 (9 за останні 5 років) – кандидатські. 

Найбільш вагомі результати за час існування школи. Опубліковано 

41 монографію, 5 підручників, 32 навчальні посібники, близько 400 статей у 



наукових виданнях, з них майже 200 – у міжнародних, узято участь у майже 

300 науково-практичних конференціях різного рівня, підготовлено близько 

90 навчально-методичних рекомендацій. 

Найбільш вагомі результати за останні 5 років. Опубліковано 

31 монографію, 3 підручникиа, 22 навчальні посібники, узято участь у майже 

170 науково-практичних конференціях різного рівня, опубліковано близько 

160 статей у науково-фахових виданнях, 18 статей у базах Web of Science, 

Scopus. 

12) «Наукова школа трудового права» (керівник – 

О.І. Процевський). Підготував понад 40 кандидатів юридичних наук та 

8 докторів наук. Науковий доробок О. І. Процевського: 280 праць, із них 

9 монографій, 2 підручники, 15 навчальних посібників, а також 2 коментарі до 

Кодексу законів про працю України.  

Найбільш вагомі результати за останні 5 років. Під керівництвом 

представників наукової школи було захищено 9 дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії). 

Традиційним стало проведення на базі юридичного факультету Університету 

щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених дню 

народження О. І. Процевського. Опубліковано 7 підручників, 61 фахову 

статтю, 16 статей у базах Web of Science, Scopus. Узято участь у майже 

150 науково-практичних конференціях різного рівня. 

13) «Наукова школа літературознавчих досліджень від бароко до 

постмодерну» (керівник – Л.В. Ушкалов).  

Найбільш вагомі результати за час існування школи. Під керівництвом 

представників школи захищено 16 дисертацій, із них 2 – докторські, 

14 – кандидатські. 

Опубліковано посібники, підручники, монографії – 46; методичні 

рекомендації – 8; фахові статті – 425; статті в базах Web of Science та Scopus – 

11. Організовано та проведено 17 науково-практичних фахових конференцій. 

Найбільш вагомі результати за останні 5 років. Під керівництвом 

представників школи захищено 7 дисертацій, із них 1 – докторська, 

6 – кандидатські. 

Опубліковано посібники, підручники, монографії – 27; методичні 

рекомендації – 4; фахові статті – 40; статті в базах Web of Science та Scopus – 

12. Організовано та проведено 3 науково-практичних фахових конференцій.  

14) «Наукова школа історико-педагогічної компаративістики» 

(керівник – Л.А. Штефан). Під керівництвом Л.А. Штефан захищено 

16 кандидатських дисертацій. 



Найбільш вагомі результати за час існування школи. Опубліковано 

22 монографії, 2 підручники з грифон МОН, 2 хрестоматії. Опубліковано 

понад 500 статей у наукових виданнях, з них – понад 300 у міжнародних 

виданнях. Узято участь у понад 500 науково-практичних конференціях різного 

рівня. Опубліковано близько 30 науково-методичних рекомендацій.  

Найбільш вагомі результати за останні 5 років. Під керівництвом 

представників школи захищено 5 докторських та 11 кандидатських 

дисертацій, 1 – доктор філософії. Опубліковано 11 монографій, 

15 – методичних рекомендацій. Підготовлено 10 збірок наукових праць 

«Теорія та методика навчання та виховання». Понад 200 статей у фахових 

виданнях. 15 статей у наукометричних базах Web of Science та Scopus. 

Проведено наукові щорічні конференції, присвячені спадщині 

В. Сухомлинського, А. Макаренка, Г. Сковороди, питанням організації освіти 

дорослих як в Україні, так і в провідних країнах світу.  

15) «Наукова школа історії України імені В.Я. Білоцерківського» 

(фундатор – В.Я. Білоцерківський; керівник – О.М. Богдашина).  

Найбільш вагомі результати за час існування школи. За час існування 

школи було захищено 22 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата 

історичних наук, випущено 3 підручники з грифом МОН, 16 навчальних і 

навчально-методичних посібників, 4 монографії (3 – одноосібні). 

Найбільш вагомі результати за останні 5 років. Підготовлено 3 

кандидати історичних наук. Опубліковано 2 монографії (1 – одноосібна), 32 

статті у фахових виданнях України, 18 статей у закордонних виданнях, 2 статті 

у виданнях, що входять до переліку наукометричних баз Scopus, 110 тез 

доповідей на наукових конференціях. 

16) «Наукова школа комплексного дослідження української мови в 

діахронійно-синхронійному вимірі: від мовознавчих доробків 

представників і послідовників Харківської філологічної школи до 

сучасних наукових парадигм вивчення мови» (керівник – Л.А. 

Лисиченко).  

Л.А. Лисиченко підготувала 4 доктори і 29 кандидатів філологічних 

наук.  

Найбільш вагомі результати за час існування школи. Під керівництвом 

фундатора й представників школи захищено 73 дисертації, із них 5 – 

докторські, 68 – кандидатські. Опубліковано посібники, підручники, 

монографії – 64; методичні рекомендації – 84; фахові статті – 320; статті в 

базах Web of Science та Scopus – 10. Проведено 35 науково-теоретичних і 

науково-практичних фахових конференцій та наукових семінарів.  



Найбільш вагомі результати за останні 5 років. Під керівництвом 

представників школи захищено 11 дисертацій, із них 1 – докторська, 

10 – кандидатські. Опубліковано посібники, підручники, монографії – 64; 

методичні рекомендації – 84; фахові статті – 320; статті в базах Web of Science 

та Scopus – 10. Проведено 35 науково-теоретичних і науково-практичних 

фахових конференцій та наукових семінарів. 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Згідно з операційною ціллю Стратегічного розвитку вищої освіти в 

Україні на 2021-2031 рр., а саме Інтерназіоналізацією науково-освітнього 

процесу, Університет активно працює у напрямку розширення і розвитку 

міжнародних зв’язків. Стратегічні інструментарії нашого Університету 

покликані підтвердити власну активну позицію у цьому напрямі діяльності, 

посилити конкурентоспроможність у національному та міжнародному 

академічному середовищі. 

Реалізація міжнародного співробітництва відбувається у вигляді 

міжнародних стажувань, міжнародної академічної мобільності НПП та 

здобувачів вищої освіти, «гостьових лекцій» закордонних провідних учених. 

Це надає змогу представникам Університету брати участь у міжнародних 

проєктах та освітніх програмах, підвищувати кваліфікацію, проводити 

дослідження в сучасних лабораторіях, брати участь у міжнародних наукових 

конференціях, семінарах, форумах. Перспективи розвитку міжнародного 

співробітництва: 

1) налагодження та розвиток зв’язків із міжнародними організаціями та 

фондами з метою можливого залучення коштів останніх для реалізації освітніх 

програм і наукових проєктів щодо вдосконалення підготовки здобувачів 

освіти та покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього 

процесу; 

2) продовження співробітництва із закордонними ЗВО щодо 

проходження стажувань, обміну НПП, участі в наукових заходах, які 

відбуватимуться на базі закладів освіти; 

3) налагодження контактів із закордонними ЗВО із метою укладання 

угод для проведення спільних наукових досліджень, академічної мобільності 

НПП, обміну науково-методичними матеріалами, проведенню двосторонніх 

науково-практичних заходів. 

Університетом у 2021 році було укладено 14 угод із закордонними 

закладами вищої освіти: 



17.02.2021 р. Угода про співпрацю із Університетом третього віку в 

Громадці (Польща). Угода має на меті встановлення принципів взаємної 

допомоги у науковій, навчальній та культурній сферах. 

23.02.2021 р. Угода про міжнародний обмін із Шаосінським 

університетом (співробітництво між університетами обох сторін у сфері 

освіти, науки; реалізація програм академічної мобільності). 

28.02.2021 р. Угода про співпрацю із Резекненською академією (РТА) 

(Республіка Латвія) – співпраця в освітній та науковій сферах; реалізація 

програм академічної мобільності. 

11.03.2021 р. Угода про співпрацю із Поморською академією в Слупську 

(м. Слупськ, Польща) – обмін інформацією та досвідом навчання, обмін 

науковими кадрами для проведення лекцій; реалізація програм академічної 

мобільності. 

17.03.2021 р. Угода про партнерство з LUMEN Association (Румунія) 

щодо спільних організацій семінарів/конференцій із подальшою індексацією в 

базі Web of science та наукових, освітніх, освітніх, редакційних та культурних 

заходів; сприяння формуванню громадського іміджу та спільному 

утвердженню цінностей. 

26.04.2021 р. Угода про співпрацю із Університетом Айдин м. Стамбул 

(Туреччина). Угода має на меті встановлення принципів взаємної допомоги у 

науковій, навчальній та культурній сферах. 

28.04.2021 р. Угода про співпрацю із Університетом Абан Ізет Баязал м. 

Болу (Туреччина). Угода має на меті встановлення принципів взаємної 

допомоги у науковій, навчальній та культурній сферах. 

31.05.2021 р. угода про співпрацю та угода про обмін студентами із 

Університетом Цзинань (Китай). Угоди мають на меті встановлення 

принципів взаємної допомоги в науковій, навчальній і культурній сферах; 

реалізація програм академічної мобільності; встановлення умов і термінів, за 

якими відбуватиметься обмін студентами між Харківським національним 

педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди та Університетом Цзинань 

(«Програма обміну»). 

23.06.2021 р. Угода про співпрацю із Університетом професійної 

підготовки та розвитку підприємства імені Акентен Аппіа-Менка (Гана, 

Кумасі). Угода має на меті встановлення принципів взаємної допомоги у 

науковій, навчальній та культурній сферах; реалізація програм академічної 

мобільності. 

10.09.2021 р. Угода про співпрацю із Стамбульським університетом 

(Туреччина). Угода має на меті співпрацю в освітній та науковій сферах; 

реалізація програм академічної мобільності. 



11.10.2021 р. Угода про співпрацю із Сілезьким університетом в Опаві, 

факультет державної політики (Чеська Республіка, м. Опава). Цю угоду 

укладено для встановлення взаємовигідної співпраці у навчальній, науково-

дослідній та викладацькій діяльності у сфері освіти та науки. 

11.11.2021 р. Угода про співпрацю із Державним закладом вищої освіти 

ім. С. Баторія (Республіка Польща). Угоду укладено з метою подальшого 

розвитку та співпраці у сфері дошкільної, повної загальної середньої та 

педагогічної освіти України й республіки Польща. 

23.11.2021 р. Угода про кооперацію із Німецьким культурним центром 

Goethe-Institut в Україні при посольстві Федеративної Республіки Німеччини 

в Україні про співробітництво у підготовці та підвищенні кваліфікації 

викладачів з німецької мови, а також у сприянні поширенню німецької мови у 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

15.12.2021 р. Угода про співпрацю із Бразильським середньо-західним 

університетом – обмін інформацією та досвідом навчання – методик вивчення 

української, польської та англійської мов. 

Більш детальну інформацію щодо міжнародних договорів, угод та 

меморандумів можна отримати за посиланням: http://hnpu.edu.ua/uk/ugody-pro-

spivpracyu-hnpu-imeni-gs-skovorody. 

 

ТЕМАТИКА СПІВРОБІТНИЦТВА ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ 

ПАРТНЕРАМИ 

 

№ 

Країна-

партне

р 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1.  Бразилі

я 

Бразильський 

середньо-

західний 

університет 

Mid-West 

State 

University – 

UNICENTRO 

Зарубіжні 

письменники у 

контексті світової 

літератури, 

польська 

література, 

викладання 

української мови 

та літератури, 

методика 

навчання 

англійської мови. 

Угода  про 

співпрацю,  

15.12.2021 р. – 

15.12.2026 р. (угода  

може бути 

подовжена) 

 

Круглийстіл ««Нестача» і 

«бажання» як прагнення 

зберегти 

«коріння»:українське/слов’я

нськеу 

бразильськійкультурі».  

Вебінар у межах науково-

методичного 

семінару  «Сучасна 

академічна комунікація». 

Участь у роботі міжнародної 

конференції Бразильського 

університету. Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, 

UNICENTRO  «VI Simpósio 

Internacional de Estudos 

Eslavos». 

2.  Гана, 

Кумасі 

Університет 

професійної 

підготовки та 

розвитку 

підприємства 

Встановлення 

принципів 

взаємної 

допомоги у 

науковій, 

Угода про співпрацю, 

23.06.2021 р. – 

23.06.2026 р. 

Обговорення можливості 

міжнародної академічної 

мобільності студентів 

університетів. 

http://hnpu.edu.ua/uk/ugody-pro-spivpracyu-hnpu-imeni-gs-skovorody
http://hnpu.edu.ua/uk/ugody-pro-spivpracyu-hnpu-imeni-gs-skovorody


імені Акентен 

Аппіа-Менка  

навчальній та 

культурній 

сферах; реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

3.  Греція, 

Афіни 

Дослідний 

центр 

прикладних 

мов і 

лінгвістики  

Багатовекторне 

співробітництво, 

підвищення 

мовної 

кваліфікації 

викладачів ХНПУ 

імені Г. С. Сковор

оди 

Угода про наукову 

співпрацю,  

12.04.2018 р. – 

12.04.2028 р. 

Підготували пропозиції для 

співпраці стосовно розвитку 

прикладної лінгвістики у 

ХНПУ імені  Г. С. Сковород

и. 

Проінформували про 

діяльність наукової 

лабораторії лінгвістичних 

експертиз українського 

мовно-літературного 

факультету імені 

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. 

Підготували пропозиції 

стосовно порівняльного 

вивчення української та 

новогрецької мов. 

4.  Грузія  Телавський 

державний 

університет 

імені Якоба 

Гогебашвілі  

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності, 

підвищення 

мовної 

кваліфікації 

викладачів ХНПУ 

імені 

Г.С. Сковороди 

Меморандум про 

наукову співпрацю, 

02.05.2019 р. – 

02.05.2019 р. (може 

бути продовжений за 

взаємною згодою) 

26.04.2021 та 17.05.2021 

проведено онлайн круглі 

столи з проблем 

педагогічної освіти за участі 

представників 

професорсько-

викладацького складу 

Телавського державного 

університету імені Якоба 

Гогебашвілі. Відбувся обмін 

навчально-методичною 

документацією і 

практичними розробками. 

У Міжнародних круглих 

столах взяли участь 

професори Л. Тавдгірідзе, Н. 

Басіладзе, Т. Сірадзе, канд. 

пед. наук, доц. Н. Шерозія. 

Учасниками ХVІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Методологія сучасних 

наукових досліджень» стали 

14 грузинських вчених. 

5.  Грузія, 

Батумі 

Батумський 

державний 

університет 

імені Шота 

Руставелі  

Співробітництво 

щодо наукової та 

методичної 

роботи, спільних 

наукових проєктів 

у галузі 

педагогіки та 

методики 

викладання. 

Проведення 

спільних 

наукових і 

науково-

практичних 

заходів, 

видавнича 

діяльність, 

Меморандум про 

наукову співпрацю, 

03.05.2019 р. – 

03.05.2024 р. (може 

бути продовжений за 

взаємною згодою) 

26.04.2021 та 17.05.2021 

проведено онлайн круглі 

столи з проблем 

педагогічної освіти за участі 

представників 

професорсько-

викладацького складу 

Батумського державного 

університету імені Шота 

Руставелі. Відбувся обмін 

навчально-методичною 

документацією і 

практичними розробками.  

До складу оргкомітету ХVІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Методологія сучасних 



експертиза і 

рецензування 

освітніх програм 

наукових досліджень» 

включено доктора пед. наук, 

асоційованого професора Н. 

Басиладзе, канд. істор. наук 

, асоційованого професора 

Дж. Каралідзе. У роботі 

конференції взяв участь 

проф. Н. Басиладзе. 

У Міжнародних круглих 

столах взяли участь 

професори Л. Тавдгірідзе, Н. 

Басіладзе, Т. Сірадзе, канд. 

пед. наук, доц. Н. Шерозія. 

6.  Італія Університет 

міст К’єті та 

Пескари  

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Меморандум про 

наукову співпрацю, 

30.12.2016 р. – 

30.12.2021 р. (з 

правом на 

автоматичне 

продовження на 

наступні 5 років) 

Розглянуті можливості 

програми обміну науково-

педагогічних працівників 

Університетів. Обмін 

досвідом організації вищої 

освіти Університетів. 

7.  Канада Університет 

Далхаузі 

Галіфакс 

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності, 

підвищення 

мовної 

кваліфікації 

викладачів ХНПУ 

імені 

Г.С.Сковороди 

Угода про 

співпрацю,01.11.2019

 р. – 01.11.2024 р. 

(угода  може бути 

подовжена) 

Обмін досвідом організації 

вищої освіти у країнах-

партнерах та його 

впровадження. Участь 

науково-педагогічних 

працівників у мовних 

курсах. 

8.  Китай Ханшанський 

педагогічний 

університет 

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про наукову 

співпрацю,  

24.05.2019 р. – 

24.05.2026 р.  

Обмін досвідом щодо 

проведення наукових 

заходів. Поширення 

інформації про методичні 

розробки. 

9.  Китай Хейлунцзянсь

кий 

університет  

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про наукову 

співпрацю,  

29.05.2019 р. – 

29.05.2024 р. 

Обговорення можливості 

стажування, проходження 

курсів підвищення 

кваліфікації та мовної 

компетенції для науково-

педагогічних працівників 

Університетів.  

10.  Китай Гебейський 

інститут 

міжнародного 

бізнесу та 

економіки  

Багатовекторне 

співробітництво, 

організація 

програм 

академічної 

мобільності для 

студентів і 

співробітників 

університету 

Договір,  

01.07.2018 р. – 

01.07.2025 р. 

Обмін досвідом щодо 

проведення наукових 

заходів. Поширення 

інформації про методичні 

розробки. 

11.  Китай Професійна 

академія 

мистецтв 

провінції 

Чжецзян  

Багатовекторне 

співробітництво 

Угода про 

співпрацю, 

червень 2019 р. – 

2024 р. (угода може 

бути подовжена) 

Надана інформація щодо 

можливостей участі в 

наукових, освітніх та 

культурних проєктах, які 

були реалізовані на базі 

Університетів. 

12.  Китай ТОВ 

«Zhejiang 

Xipei 

Education 

Співпраця за 

навчальними 

планами і 

освітніми 

Договір про 

співпрацю, 

21.12.2020 р. – 

31.12.2021 р. 

Реалізація програм 

академічної мобільності. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Centr_mijnarod_spiv/Ugoda/17Hanshanskiy%20pedagogichniy%20universitet.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Centr_mijnarod_spiv/Ugoda/17Hanshanskiy%20pedagogichniy%20universitet.pdf


Technology 

Co., Ltd.»  

програмами 

підготовчих 

курсів 

Університету для 

іноземних 

громадян 

(вважається 

автоматично 

пролонгованим на 

наступний рік) 

13.  Китай Шаосінський 

університет  

Співробітництво 

між 

університетами 

обох Сторін у 

сфері освіти, 

науки; 

реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про 

співпрацю, 

23.02.2021 р. – 

23.02.2026 р. 

Обговорено можливість 

програм академічної 

мобільності. 

14.  Китай Університет 

Цзинань  

Встановлення 

принципів 

взаємної 

допомоги в 

науковій, 

навчальній і 

культурній 

сферах; реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про співпрацю, 

31.05.2021 р. – 

31.05.2026 р. (угода 

може бути 

подовжена) 

Здійснюються переговори 

щодо стажування науково-

педагогічних працівників та 

реалізації методичних 

програм. 

15.  Китай Університет 

Цзинань  

Встановлення 

умов і термінів, за 

якими 

відбуватиметься 

обмін студентами 

між Харківським 

національним 

педагогічним 

університетом 

імені 

Г. С. Сковороди 

та Університетом 

Цзинань 

(«Програма 

обміну»). 

Угода про обмін 

студентами,  

31.05.2021 р. – 

31.05.2026 р.   

Обговорення можливості 

міжнародної академічної 

мобільності студентів 

Університетів. 

16.  Китай GUANGDON

G SHUNDE 

FOREIGN 

TRADE 

DEVELOPME

NT CO.,LTD  

Організація 

партнерства та 

співпраця Сторін; 

реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про співпрацю, 

17.01.2018 р. Діятиме 

впродовж 1 року 

(вважається 

пролонгованою на 

такий же термін) 

Розроблено кваліметричні 

моделі, протоколи 

оцінювання з питань 

управління організацією, 

персоналом організації. 

17.  Литва Університет 

Миколаса 

Ромеріса  

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про наукову 

співпрацю, 

07.04.2017 р. – 

07.04.2022 р.   

Стажування науково-

практичних працівників 

університету. 

18.  Нідерла

нди 

Tilburg 

University, the 

Netherlands, 

Erasmus+ (NL 

TILBURG01) 

Dr. Win 

B. H. J. van de 

Donk, Rector 

Magnificus/Pre

sident – 

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

23.12.2020 р.  – 

23.12.2023 р.   

Потенційна участь у 

програмі Erasmus+. 



inter- institutio

nal agreement 

19.  Німеччи

на 

Німецький 

культурний 

центр Goethe-

Institut в 

Україні при 

посольстві 

Федеративної 

Республіки 

Німеччина в 

Україні 

Інтенсифікація 

відносин у формі 

співробітництва, 

що має на меті 

сприяння 

розвитку та 

популяризації 

німецької мови у 

ХНПУ 

імені Г. C. Сковор

оди 

угода про 

кооперацію, 

23.11.2021 р. – 

23.11.2024 р.  (продов

жується за 

замовчуванням 

відповідно на 1 рік) 

Реалізація програми з 

методики викладання 

німецької мови. Потенційна 

можливість стажувань 

науково-педагогічних 

працівників. 

20.  Німеччи

на, 

Кельн 

Europen Global 

Educational 

Academy та 

Interkulturelles 

Zentrum Atlant 

e.V. 

Менеджмент 

організацій 

Угода про 

співробітництво,  

08.10.2020 р. 

(пролонговано на рік) 

Сертифіковане науково-

педагогічне стажування 

викладачів кафедри , 

студентів , випускників 

ІПКППМО. 

21.  Норвегі

я 

Арктичний 

університет 

Норвегії  

Багатовекторне 

співробітництво, 

в галузі біології та 

здоров’язбережув

альних 

технологій, 

реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Меморандум про 

наукову співпрацю, 

22.05.2019 р. –  

22.05.2024 р.  (може 

бути продовжений за 

взаємною згодою) 

Участь Сіссель  Соллід – 
доктора  філософії,  
професора  педагогіки, та 
Сірі  Соллід  Мадсен – 
доктора  філософії,  
асоційованого  професора 
кафедри  дошкільного  
виховання Арктичного 
університету в пленарному 
та секційних засіданнях 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Психолого-педагогічні 
проблеми вищої і середньої 
освіти в умовах сучасних 
викликів: теорія і практика» 

22.  Республ

іка 

Білорус

ь 

Білоруський 

державний 

університет  

Співробітництво 

між історичними 

факультетами 

університетів 

Угода про наукову 

співпрацю, 

01.09.2013 р. – 

01.09.2023 р. 

Обмін досвідом щодо 

проведення наукових 

заходів. Поширення 

інформації про методичні 

розробки.   

23.  Республ

іка 

Білорус

ь 

Мозирський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені 

І.П. Шамякіна  

Видавнича 

діяльність; 

організація 

міжнародних 

конференцій, 

круглих столів, 

реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про наукову 

співпрацю,  

04.11.2013 р. – 

01.07.2023 р. 

26.04.2021 та 17.05.2021 

проведено онлайн круглі 

столи з проблем 

педагогічної освіти за участі 

представників 

професорсько-

викладацького складу 

Мозирського державного 

педагогічного університету 

імені І.П. Шамякіна. 

Відбувся обмін навчально-

методичною документацією 

і практичними розробками. 

До складу рецензентів 

збірника наукових праць 

«Засоби навчальної та 

науково-дослідної роботи» 

включено д-ра пед. наук, 

проф. В.С. Болбаса.  

До складу оргкомітету ХVІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 



«Методологія сучасних 

наукових досліджень» 

включено д-ра пед. наук, 

проф. В.С. Болбаса і канд. 

пед. наук, доц., проректор з 

наукової роботи Т. Палієву.  

Учасниками ХVІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Методологія сучасних 

наукових досліджень» стали 

7 викладачів Мозирського 

державного педагогічного 

університету імені 

І.П. Шамякіна. 

24.  Республ

іка 

Білорус

ь 

ТОВ «Хім 

ТТК-Транс» 

 

Організація 

партнерства та 

співпраця Сторін; 

реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про співпрацю,  

18.04.2018 р. (діятиме 

впродовж 1 року, 

вважається 

пролонгованою на 

такий же термін) 

Розроблено кваліметричні 

моделі, протоколи 

оцінювання з питань 

управління організацією, 

персоналом організації. 

25.  Республ

іка 

Латвія 

Резекненська 

академія 

технологій 

(РТА) 

Співпраця в 

освітній та 

науковій сферах; 

реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про 

співпрацю, 

28.02.2021 р.(безстро

ково) 

Обговорено можливість 

програм академічної 

мобільності. 

26.  Республ

іка 

Польща 

Генеральне 

консульство 

Республіки 

Польща, 

Харківська 

районна рада 

Харківської 

області  

Співробітництво 

та організація 

взаємовідносин 

21.11.2012 р. 

(безстроково) 

Спільне проведення заходів 

у рамках польського 

культурного центру. 

27.  Республ

іка 

Польща 

Приватний 

вищий 

навчальний 

заклад з 

охорони 

навколишньог

о середовища  

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про наукову 

співпрацю, 

27.04.2015 р. – 

01.07.2025 р.  

Обмін досвідом щодо 

організації та методики 

проведення занять, 

використання освітніх 

технологій. Поширення 

інформації про методичні 

розробки.   

28.  Республ

іка 

Польща 

Краківська 

академія  

ім. Анджея 

Фріча 

Моджевськог

о 

Розвиток 

партнерських 

відносин між ЗВО 

в галузі навчання 

та наукових 

досліджень. 

Наукова 

діяльність. 

Тема: 

«Трансформація 

середньої та 

вищої школи: від 

нового виховання 

до сьогодення». 

Договір про 

співпрацю, 

01.08.2016 р. 

(невизначений 

термін) 

Укладання нової редакції 
угоди із новим керівництвом 
Університету. Перемовини 
щодо можливостей 
стажування науково-
педагогічних працівників та 
реалізації методичних 
програм. 

29.  Республ

іка 

Польща 

Університет 
третього віку в 
Громадці 

Встановлення 
принципів 
взаємної 
допомоги у 

Угода про співпрацю, 

17.02.2021 р. –  
17.02.2026 р.  (угода  

Гостьова лекція доктора 

філософії, Дарія Павліщи 

для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за участі (02 



науковій, 
навчальна та 
культурній 
сферах; 
реалізація 
програм 
академічної 
мобільності  

може бути 
подовжена) 

березня 2021р.). 

Участь Дарія Павліщи в V 

Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика» 

Університет-партнер 
виступив співорганізатором 
ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
«Духовно-інтелектуальне 
виховання та навчання 
молоді в ХХІ столітті» 

30.  Республ

іка 

Польща 

Державний 

заклад вищої 

освіти 

ім. Стефана 

Баторія 

 

Подальший 

розвиток та 

співпраця у сфері 

дошкільної, 

повної загальної 

середньої та 

педагогічної 

освіти України й 

республіки 

Польща 

Угода про співпрацю, 

11.11.202111.11.2026(

угода може бути 

подовжена) 

Здійснюються переговори 

щодо співпраці у сфері 

дошкільної, повної 

загальної, середньої та 

педагогічної освіти. 

31.  Республ

іка 

Польща, 

Варшав

а 

Варшавський 

університет 

фінансів та 

управління  

Співробітництво 

в організаційній, 

навчальній та 

науково-

дослідній сфері 

Договір про наміри, 

08.12.2014 р. 

(безстроково) 

Обмін досвідом організації 

вищої освіти у країнах-

партнерах та його 

впровадження. 

32.  Республ

іка 

Польща, 

Вроцлав 

Вроцлавський 

університет  

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про наукову 

співпрацю, 

27.10.2011 р. 

(безстроково) 

Здійснювалася наукова 

співпраця науково-

педагогічних працівників 

Університетів на 

персональному рівні щодо 

наукових конференцій, 

новинок наукової 

літератури, грантових 

пропозицій. Обмін досвідом 

щодо проведення наукових 

заходів. 

33.  Республ

іка 

Польща, 

Гданськ 

Академія 

фізичної 

культури і 

спорту  

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про наукову 

співпрацю, 

26.10.2017 р. (угода 

підписана на 

невизначений період 

часу) 

Стажування науково-

педагогічних працівників та 

реалізації методичних 

програм. Опубліковано 

низку спільних статей, 2 з 

яких проіндексовано у 

наукометричній базі Web of 

Science та 1 у Scopus. 

34.  Республ

іка 

Польща, 

Гданськ 

Institute of 

Education, 

Erasmus 

Faculty 

Coordinator: 

Faculty of 

Education– 

inter-

institutional 

agreement  

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода по програмі 

Erasmus+, 

25.02.2019 р. (угода 

підписана на 

невизначений період 

часу) 

Участь у програмі Erasmus+: 

було проведено чотири 

лекції доцентом кафедри 

всесвітньої історії ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди  із 

студентами та здобувачами 

доктора філософії Інституту 

освіти (Гданськ). 

35.  Республ

іка 

Польща, 

Краків 

Академія 

Ignatianum  

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про наукову 

співпрацю, 

04.09.2018 р. – 

04.09.2023 р.  

Модернізація та поширення 

нових навчальних програм, 

методів викладання. Участь 

науково-педагогічних 



працівників Університетів у 

мовних курсах. 

36.  Республ

іка 

Польща, 

Опола 

Вища школа 

управління та 

адміністрації  

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності для 

співробітників 

університету 

Угода про наукову 

співпрацю, 

27.03.2018 р. – 

31.12.2023 р. 

(автоматично 

пролонгується на 

наступні 5 років) 

Спільна організація 

міжнародної науково-

практичної конференції 

(весна 2022 року). 

37.  Республ

іка 

Польща, 

Познань

, 

Інститут 

суспільних 

наук  

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про наукову 

співпрацю,  

17.09.2008 р.  (безстр

оково) 

Участь науково-

педагогічних працівників 

Університетів у мовних 

курсах. Обмін досвідом 

організації вищої освіти 

Університетів. 

38.  Республ

іка 

Польща, 

Ржешов 

Університет 

м. Ржешов  

Багатовекторне 

співробітництво, 

організація 

програм 

академічної 

мобільності для 

співробітників 

університету 

Меморандум про 

наукову співпрацю; 

реалізація програм 

академічної 

мобільності, 

06.04.2016 р. 

(безстроково) 

Обмін досвідом щодо 

проведення наукових 

заходів. 

39.  Республ

іка 

Польща, 

Слупськ 

Поморська 

академія 

Співробітництво  

в галузі біології та 

здоров’язбережув

альних 

технологій, обмін 

інформацією та 

досвідом 

навчання , обмін 

науковими 

кадрами для 

проведення 

лекцій; 

реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про співпрацю,  

11.03.2021 р. – 

11.03.2026 р. 

(угода  може бути 

подовжена) 

Проведення спільних 

конференцій,  академічний 

обмін студентами, 

стажування викладачів. 

40.  Республ

іка 

Польща, 

Ченстох

ов 

Академія ім. 

Яна Длугоша  

Багатовекторне 

співробітництво, 

організація 

програм 

академічної 

мобільності для 

співробітників 

університету 

Договір про наукову 

співпрацю, 

17.07.2017 р. – 

17.07.2022 р. 

(угода може бути 

подовжена) 

Організація стажувань 

науково-педагогічних 

працівників університету. 

Участь науково-

педагогічних працівників 

Університетів у мовних 

курсах. 

41.  Румунія LUMEN 

Association 

Партнерське 

співробітництво у 

науковій галузі 

Partnership Agreement 

Lumen Association, 

17.03.2021 р. – 

17.03.2026 р. 

Опубліковано низку статей, 

2 з яких проіндексовано у 

наукометричній базі Web of 

Science: 

https://doi.org/10.18662/po/12

.1Sup1/279 

https://doi.org/10.18662/rrem/

13.1/378 

42.  Словаць

ка 

Республ

іка, Нітр 

Інститут 

К. Філософа  

Багатовекторне 

співробітництво, 

реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про наукову 

співпрацю,  

08.04.2004 р. 

(безстроково) 

Потенційна можливість 

стажувань науково-

педагогічних працівників. 

Обмін досвідом щодо 

проведення наукових 

заходів. 

https://doi.org/10.18662/po/12.1Sup1/279
https://doi.org/10.18662/po/12.1Sup1/279
https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/378
https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/378


43.  Туреччи

на 

Університет 

Мугла Ситки 

Кошман 

Багатовекторне 

співробітництво 

в рамках 

програми 

MEVLANA 

Договір про 

співпрацю, 

05.07.2019 р. –  

05.07.2024 р. 

Академічна мобільність 

здобувачів вищої освіти в 

рамках програми 

MEVLANA. 

44.  Туреччи

на 

Газіантепськи

й університет 

Багатовекторне 

співробітництво 

в рамках 

програми 

MEVLANA 

Договір про 

співпрацю, 

26.06.2019 р. – 

26.06.2024 р. 

Академічна мобільність 

здобувачів  вищої освіти в 

рамках програми 

MEVLANA. 

45.  Туреччи

на 

Університет 

Аксарай 

Багатовекторне 

співробітництво в 

рамках програми 

MEVLANA, 

академічна 

мобільність 

викладачів та 

студентів 

Договір про 

співпрацю, 

03.06.2020 р. – 

03.06.2025 р. 

Академічна мобільність 

здобувачів вищої освіти в 

рамках програми 

MEVLANA. 

46.  Туреччи

на 

Університет 

Айдин місто 

Стамбул  

Встановлення 

принципів 

взаємної 

допомоги у 

науковій, 

навчальній та 

культурній 

сферах; реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про співпрацю, 

26.04.2021 р. –

26.04.2026 р. (угода 

може бути 

подовжена) 

Потенційна академічна 

мобільність для здобувачів 

вищої освіти Університетів. 

47.  Туреччи

на 

Університет 

Абан Ізет 

Баязал місто 

Болу  

Встановлення 

принципів 

взаємної 

допомоги у 

науковій, 

навчальній та 

культурній 

сферах; реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про співпрацю, 

28.04.2021 р. – 

28.04.2026 р. (угода 

може бути 

подовжена) 

Здійснюються переговори 

щодо стажування науково-

педагогічних працівників та 

реалізації методичних 

програм. 

48.  Туреччи

на 

Стамбульськи

й університет  

Реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Співпраця в 

освітній та науковій 

сферах, 

10.09.2021 р. – 

10.09.2026 р. (угода 

може бути 

подовжена) 

Розробляється програма 

двостороннього 

академічного обміну 

здобувачів і науково-

педагогічних працівників. 

49.  Чеська 

Республ

іка, 

м. Опав

а 

Сілезький 

університет 

(м. Опава) 

Співробітництво 

у сфері культури, 

науки й освіти 

Угода про співпрацю, 

11.10.2021 р. – 

11.10.2026 р. (із 

автоматичним 

продовженням на 

наступні 5 років) 

Спільна організація 

науково-практичної 

конференції та конгресу 

(весна-літо 2022 р.). 

Потенційна участь у 

програмі Еразмус+. 

50.  Чехія, 

Прага 

Празький 

інститут 

підвищення 

кваліфікації  

Багатовекторне 

співробітництво, 

реалізація 

програм 

академічної 

мобільності 

Угода про наукову 

співпрацю,  

28.02.2017 р. – 

01.07.2023 р. 

Обмін досвідом організації 

вищої освіти Університетів 

та проведення науково-

практичних заходів. 

 



МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ НПП 

Важливим чинником якісного розвитку української вищої освіти у добу 

глобалізації є міжнародна академічна мобільність. Вона сприяє пожвавленню 

контактів із закордонними науковими середовищами; створює умови для 

трансферу нових знань, а також – методик і технологій навчальної та наукової 

діяльності; забезпечує інтеграцію українських університетів до світового 

освітнього простора. 

Упродовж 2021 року пройшли міжнародні стажування282 особи, з них 

117 – за кордоном (у минулому році – 112 осіб, із них 57 – за кордоном ). 

Значно розширилась географія стажування викладачів. Науковці Університету 

підвищили свою кваліфікацію в Польщі, КНР, Ізраїлі, Словенії, Німеччині, 

Туреччині, Латвії,  Естонії, Болгарії, Мальті, Фінляндії. 

Найбільш активними в проходженні міжнародних стажувань у звітному 

періоді були кафедри:  

• наукових основ управління – 83% НПП кафедри;  

• освітології та інноваційної педагогіки – 68%;  

• зарубіжної літератури та слов’янських мов – 40%;  

• історії України – 37%;  

• здоров’я людини, реабітології і соціальної психології – 33%;  

• математики – 33%;  

• цивільно-правових дисциплін і трудового права імені О.І. 

Процевського – 23%; 

• всесвітньої історії – 22,2 %.  

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

здобувачів третього освітньо-наукового рівня (із 4 у 2020 р. до 41 у 2021 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.  

На базі Університету пройшло стажування 69 викладачів з інших ЗВО. 

 

Міжнародна академічна мобільність 

5 НПП та здобувачів вищої освіти пройшли навчання в Університеті 

Адама Міцкевича м. Познань; 8 здобувачів вищої освіти – в Університеті 

Цзинань за програмою «Міста-побратими» Харківської міської адміністрації. 

 



 

Рис.36. Фрагмент участі в міжнародній програмі Erasmus+ (Гданський університет) 

 

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 

2022 році. Доцент кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов 

Карпенко О.П. у рамках програми «MEVLANA» викладає курс російської 

мови в Ардаханському університеті (Туреччина). 

Триває набір кандидатів – здобувачів для участі у програмі обміну 

студентами з Університету ім. Адама Міцкевича для навчання у 2-му семестрі 

2021/2022 року; для участі у програмі обміну студентами з Поморською 

Академією, м. Слупськ, Польща, для навчання у 2-му семестрі 2021/2022 року. 

Успішно пройдено конкурс на участь у проєкті «Методики для 

професійної майстерності майбутніх учителів англійської мови», що 

здійснюється МБО «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в 

Україні» за підтримки Посольства США в Україні (підписання меморандуму і 

початок проєкту у грудні 2021 року). Направлено запит Посольства США в 

Україні на запрошення до ХНПУ імені Г.С. Сковороди викладача зі США на 

період 10 місяців (наступний академічний рік). 

 

СТУДЕНТСЬКІ СТАЖУВАННЯ 

 

 

Кількість студентів, 

які пройшли 

стажування 

З них пройшли 

стажування у 

Харківській області 

З них пройшли 

стажування за 

кордоном 

 
2018\ 

2019 

2019\ 

2020 

2020\ 

2021 

2018\ 

2019 

2019\ 

2020 

2020\ 

2021 

2018\ 

2019 

2019\ 

2020 

2020\ 

2021 

Інститут 

післядипломної освіти і 

менеджменту 

0 0 11 0 0 0 0 0 11 

Факультет іноземної 

філології 
4 6 4 0 0 0 4 6 4 



Фізико-математичний 

факультет 
0 20 29 0 0 1 0 4 3 

Факультет мистецтв 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Факультет природничої, 

спеціальної і 

здоров’язбережувальної 

освіти 

11 6 

2 в 

режи

мі 

онла

йн 

0 0 0 11 6 

2 в 

режи

мі 

онла

йн 

Історичний факультет 5 3 0 0 0 0 5 3 0 

Загальна кількість 213 35 46 0 0 1 21 19 31 

 

Доброю традицією в нашому Університеті є проведення гостьових 

лекцій за участі НПП, провідних фахівців українських і зарубіжних закладів 

вищої освіти, організацій. У звітному періоді були прочитані такі лекції: проф. 

Вроцлавського університету (Польща) Агнешка Матусяк – «Вийти з мовчання. 

Деколоніальні змагання української культури та літератури ХХІ ст. з 

посттоталітарною травмою»; доц. Люблінського католицького університету 

(Польща) Альберт Новацький – «Образ жінки в українській літературі: від 

традиції до новаторства»; ад’юнкт факультету суспільних наук Гданьського 

університету (Польща) Войцех Сєгєнь – «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 Університеті 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).  

 

РОБОТА МІЖНАРОДНИХ КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ 

На базі Університету працює 6 міжнароднихкультурних центрів: 

• Ізраїльський культурний центр  

• Іранський культурний центр  

• Китайський культурний центр  

• Регіональний центр польської мови, культури і науки 

• Турецький культурний центр  

• Регіональний центр японської культури і освіти  

 



 

 

ТУРЕЦЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР 

 

У 2021 році центр проводив роботу за такими 

напрямами: 

1. Організація заходів, пов’язаних з мовою, 

історією та культурою Туреччини. 

Дні турецького кіно (онлайн), які проводились 

щомісяця. 

Організація онлайн-семінару «Автентичні східні 

ремесла». Лектор – Скразловська І.А. 

Майстер-клас зі створення листівки турецькою 

мовою до Дня закоханих (онлайн). 

День турецького національного гімну. 

Відеочитання турецького гімну студентами Університету. 

Онлайн-лекція доцента Університету імені Йилдирима Беязита м. 

Анкари історика Хасана Ишика «Імідж турків в очах іноземців». 

Організація студентського семінару «Дива Туреччини», присвяченого 

Дню молоді і спорту Туреччини. 

Відкрита лекція професора Університету імені 9 вересня (м. Ізмір) Фуата 

Акденізлі «Сучасне мистецтво Туреччини». 

Допомога в організації та проведенні виставки друкованої графіки 

професора Університету імені 9 вересня (м. Ізмір). 

Лекція доцента Гамбурзького університету д-ра М. Латіфа Дурланика 

«Турецька мова. Своєрідність та особливості». 

Святкування Дня Турецької Республіки в онлайн-форматі. Підготовка 

відеовітань від студентів турецького відділення Університету. Відповідальна 

– Скразловська І.А. 

День пам’яті Мустафи Кемаля Паші Ататюрка. Відкрита онлайн-лекція 

«Життя, діяльність і роль в новітній історії Туреччини Мустафи Кемаля 

Ататюрка». Лектор – Ібрахім Унсалди. 

Відкрита онлайн-лекція на тему «Відображення особистості поета 

Мехмета Акіфа Ерсоя в його творах та Гімн Республіки Туреччина», 

присвячена 100-річчю прийняття парламентом Туреччини вірша «Марш 

Незалежності». Лектор – Ібрахім Унсалди. 

Онлайн майстер-клас з турецької каліграфії, організований кафедрою 

тюркології Київського національного університету імені Т. Шевченка. 



Круглий стіл «Спільність ідей Григорія Сковороди та Джелаледдіна 

Румі». 

Онлайн-зустріч із випускницею Університету, викладачем турецької 

мови, перекладачем, відеоблогером Лалє Абдуллаєвою. 

 

 
Рис. 37. Фрагмент семінару «Дива Туреччини» 

 

2. Інформаційна підтримка заходів українських та турецьких 

освітніх і культурних закладів, залучення студентів Університету до 

участі в них 

Інформаційна підтримка курсу онлайн-лекцій з турецької культури 

Мовної та музичної школи д-ра Л. Дурланика (м. Гамбург, Німеччина). 

Інформаційна підтримка курсу онлайн-лекцій з турецької мови та 

літератури («Тюркологічні бесіди») Університету імені Дев’ятнадцятого 

травня (м. Самсун, Туреччина).  

Інформаційна підтримка «Перекладацької майстерні» Ольги 

Чичинської, присвяченої проблемам перекладу сучасних художніх творів з 

турецької мови на українську.  

Інформаційна підтримка онлайн-лекцій і заходів Посольства Туреччини 

в Україні: 

- онлайн-лекція«Юнус Емре і гуманізм». Лектор – викладач 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова д-р, доц. Самет 

Азап. 

- онлайн-лекція «Лукум і одеколон у турецькій культурі». Лектор – 

проф. Явуз Карлаллиоглу. 

Інформаційна підтримка онлайн-лекцій з тюркології провідних ЗВО 

Туреччини. 

3. Співпраця з державними установами України та Туреччини в 

галузі культури та освіти.  

Традиційна зустріч із керівництвом Харківського відділення Асоціації 

підприємців України і Туреччини. Обговорення планів співробітництва.  



Участь у міжнародному науково-практичному семінарі 

«Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: європейський контекст і 

вітчизняні практики» з доповіддю про роботу Труецького культурного центру 

при Університеті. 

4. Міжнародні програми академічної мобільності та мовного 

стажування. 

Презентація міжнародних програм Інституту імені Юнуса Емре 

(Туреччина). 

Сприяння підписанню міжвузівських угоди про академічну співпрацю з 

Університетом Айдин (м. Стамбул) та Університетом Абан Ізет Баязал (м. 

Болу). 

Презентація програм зі стажування і роботи в Туреччині. 

Зустріч студентів Університету з представниками готельного бізнесу, 

співбесіда щодо працевлаштування аніматорами для роботи з дітьми у 

мініклубах рекреаційних зон м. Анталії (Туреччина). 

5. Організація і підготовка студентів до участі у всеукраїнських 

конкурсах і олімпіадах з турецької мови. 

Підготовка студентів турецького відділення до участі у 19-му 

Міжнародному фестивалі мов і культур (м. Київ). 

 

ЯПОНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР 

 

У січні та лютому 2021 року були проведені онлайн-

семінари за участі здобувачів вищої освіти Університету 

– сходознавців за темами «Укійое – середньовічна 

японська гравюра» та «Погляд японців на прекрасне». 

Кращі доповіді були покладені в основу публікацій 

студентів, що взяли участь у науково-практичній 

конференції 19 березня 2021 року «Сходознавство. 

Актуальність та перспективи». Зокрема це Баштинська 

М., Кукленко М. «Східна філософія, втілена у гравірі»; 

Кошеленко О. «Ідейно-філософські джерела естетичного 

сприйняття японців». 

 

ІРАНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР 

Участь у міжнародних семінарах з іраністики, що проводилися за 

підтримки Посольства ІРІ за участі ЗВО України в онлайн-режимі. 

Підготовка студентів до участі у фотоконкурсі, присвяченому святу 

«Ніч Ялда»: Сусленко Анастасія (гр. 13 МСО) – 3 місце. 



«Ісламська революція та зовнішня політика Ісламської Республіки Іран». 

«Ноуруз-1400». 

 

 

Рис.38. Фрагмент заходу з нагоди Дня перської мови 

 

Захід з нагоди Дня вшанування класика перської літератури Сааді.  

Захід з нагоди Дня перської мови, приуроченого до Дня вшанування 

класиків перської літератури Абулькасима Фірдоусі та Омара Хайяма.  

«Academic Writing in the Field of Persian Language and Literature: 

Theoretical and Practical Aspects».  

Захід з нагоди Дня вшанування пам’яті Гафеза Шіразі.  

Зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом ІРІ в Україні паном 

Манучехром Мораді. Тема лекції: «Двосторонні відносини Ісламської 

Республіки Іран та важливість вивчення перської мови».  

Організація та проведення онлайн-лекції за участі нідерландського 

журналіста іранського походження, письменника пана Саната Басама. Тема 

лекції: «Історичні умови виникнення і поширення перської мови».  

Семінари з перської мови зі студентами, що вивчають перську мову, за 

участі викладача перської мови пана Хоссейна Баята, за підтримки Посольства 

ІРІ, в онлайн-режимі, 2 семестр 2020-21 н.р., щопонеділка. 

 

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР 

 

 
Рис 39. Фрагмент фестивалю івриту 



 

Інтерактивна лекція з обговоренням на тему «Сучасна ізраїльська 

молодь». Місце проведення – ХЗОСШ № 170. 

Участь у Ночі науки 2021.  

Участь у фестивалі івриту (онлайн, Натів).  

Можливості особистісного зростання (участь і вебінари щодо 

можливостей участі у програмах, організованих урядом держави Ізраїль). 

 

 
Рис 40. Фрагмент конкурсу читців  художніх текстів 

 

Зустріч старшого викладача О.В. Компанієць із учнями 9-11 класів 

ХЗОСШ № 170 щодо перспектив вивчення івриту. 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ, КУЛЬТУРИ І 

НАУКИ 

Регіональний центр польської мови, культури і науки має на меті 

сприяння популяризації вивчення польської мови, проведення культурних і 

наукових заходів за участі здобувачів вищої освіти Університету та всіх, кого 

цікавить Польща, її історія, культура, мова, традиції. 

У 2021 році центр сприяв організації таких заходів: 

- «XXІІ Крос пам’яті жертв тоталітаризму», що відбувся поблизу 

Меморіалу пам’яті жертв тоталітаризму на місці поховання розстріляних 

польських офіцерів – 18.09.2021; 

- VIII Загальноукраїнський диктант з польської мови «Ja piszę, Ty 

piszesz, My piszemy... po polsku» / «Я пишу, ти пишеш, ми пишемо… 

польською мовою» – 18.09.2021; 

- відкритий конкурс на здобуття стипендії імені Лейна Кіркланда на 

2021-2022 н.р. від польсько-американського фонду свободи та фонду «Лідери 

змін»; 

- перегляд і обговорення фільмів польською мовою (навчальних, 

мультиплікаційних, художніх); 



- залучення студентів до самостійного читання художніх текстів, 

поезії, заучування віршів напам’ять під гаслом «Мова через літературне 

слово»; 

- опубліковані посібники «Читаймо польською», «Польща знана і 

незнана» для аудиторної та самостійної роботи студентів-полоністів. 

 

КИТАЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР 

Основними завданнями Китайського культурного центру є такі: 

- популяризація китайської мови та культури в Харкові та 

Харківській області; 

- поглиблення культурних та освітніх зв’язків між ХНПУ та 

університетами КНР; 

- надання актуальної інформації про Китай; 

- надання своєчасної інформації щодо освітніх та культурних 

програм, які пропонують університети Китаю; 

- допомога випускникам китайського відділення у 

працевлаштуванні в закладах середньої освіти КНР. 

 

 
Рис.41. Фрагмент майстер-класу з китайської каліграфії 

 

У 2021 році центром було організовано та проведено такі заходи: 

- ознайомлення студентів-першокурсників з роботою ККЦ, з його 

літературою та відеотекою; 

- посвята студентів-першокурсників у китаїсти; 

- майстер-клас з китайської каліграфії та живопису для студентів-

філологів, які вивчають китайську мову; 

- підготовка та святкування китайського Нового року «Свято 

Весни»; 

- майстер-клас з каліграфії; 

- проведення Дня китайського кіно; 

- майстер-класи з чайної церемонії. 



ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ 

 

 

 

 

Викладачами Університету (Вороніна М., Рябченко О., Леонтьєв Д., 

Пінський О., Умрихіна Л., Паньок Т., Романова І.) отримано гранти від 

міжнародних фондів. 

Українським культурним фондом було підписано Договір про надання 

Університету гранту для реалізації культурно-мистецького проєкту 

«Інклюзивний ART-HUB» (координатор проєкту – завідувач кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Боярська-Хоменко А.В.), який було 

успішно реалізовано. Загальна сума гранту склала 561 683 грн. 

 

 
Рис. 42. Фрагмент занять з відвідувачами  в «Інклюзивному ART-HUB» 

 

Реалізація грантової програми сприяла створенню умов для унікального 

освітнього простору в Університеті. 

У рамках конкурсу «Наука для безпеки та сталого розвитку України» 

отримав рекомендацію до реалізації за рахунок грантової підтримки 

національного фонду досліджень України спільний науково-дослідний проєкт 

кафедри зоології ХНПУ імені Г.С.Сковороди, Національного наукового 

центру «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини» на 

тему «Вивчення циркуляції зоонотичних вірусів грипу А в природному 

резервуарі, оцінка їх епідемічних ризиків та небезпеки для здоров’я людини в 

Україні» (координатор проєкту – завідувач кафедри зоології Чаплигіна А.Б.). 



У рамках фінського проєкту «Навчаємось разом» та проєкту ЄС було 

оголошено відкритий конкурс заявок серед закладів вищої та фахової 

передвищої освіти на розроблення освітніх програм зі спеціальності 013 

Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, які готують педрацівників 

за цією спеціальністю на бакалаврському або магістерському рівнях. Програма 

реалізується за сприяння Міністерства освіти і науки України та фінансової 

підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії та Європейського 

Союзу. Для участі в програмі з підготовки тренерів буде відібрано приблизно 

10 пілотних закладів із командами розробників освітніх програм. 

Викладачі кафедри початкової і професійної освіти факультету 

початкового навчання (Довженко Т.О., Небитова І.А., Філатова Л.С.) 

розробили освітні програми для бакалаврського та магістерського рівнів вищої 

освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

і були обрані для участі у програмі навчання та розвитку ЗВО/ЗФПО проєкту 

«Навчаємось разом», яка стартує у вересні 2021 р.  

У рамках програми викладацький склад Університету отримає допомогу 

в розвитку компетентностей, пов’язаних із розробленням освітніх програм 

підготовки студентів педагогічних спеціальностей, зокрема, розробленням, 

впровадженням та оцінюванням нових освітніх програм відповідно до нових 

стандартів, у тому числі професійного стандарту вчителя. 

Загальна діяльність складається з таких елементів: 

 заходи з підтримки підготовки тренерів для тренерів, які 

розпочнуться у вересні 2021 р.; 

 три тематичні навчальні онлайн-модулі у вересні-грудні 2021 р. та 

робота на місцях до весни 2022 р. з проведенням онлайн-консультацій; 

 віртуальна навчальна поїздка до Фінляндії восени 2021 р. (на 

добровільній основі). 

Програма навчання та розвитку ЗВО/ЗФПО розпочнеться у вересні 2021 

року.  

Тримодульна програма підготовки (3 кредити) передбачає повний цикл 

навчання. Вона охопить питання розроблення та впровадження освітніх 

програм і оцінювання студентів педагогічних спеціальностей. 

Основні теми програми: 

1. Як планувати, впроваджувати та оцінювати освітню програму. 

2. Інтерактивні способи викладання / навчання. 

3. Оцінювання результатів навчання студентів педагогічних 

спеціальностей. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 



загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» 

від 14 грудня 2016 року No 988-р, підпункту 3 пункту 6 Положення про 

Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 жовтня 2014 рокуNo 630 (зі змінами), ураховуючи 

статтю 12 Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і 

науки України та The LEGO Foundation від 20.06.2019 року щодо 

упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес 

закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, звернення 

віцепрезидента The LEGO Foundation Каспера Оттоссона Канструпа (лист від 

19.05.2021) з метою формування професійних компетентностей майбутніх 

педагогів, сприяння професійному розвитку педагогів щодо застосування 

ігрових та діяльнісних методів навчання і розвитку в умовах Нової української 

школи та реалізації оновленого базового компоненту дошкільної освіти 

Університет долучився до проєкту «Сприяння освіті». 

Метою проєкту «Сприяння освіті», що реалізовується за підтримки 

МОН України та Фонду Тhe LEGO Foundation, є підвищення якості освіти 

через всебічний розвиток дитини, формування компетентностей, необхідних 

для навчання упродовж життя, а також підготовка педагога-фасилітатора, який 

прагне відійти від педагогіки копіювання, шаблонування, практики однієї 

правильної відповіді та нав’язування свого бачення дитині. В основу взаємодії 

дорослого й дитини покладено підхід «Навчання через гру». Сьогодні цей 

практичний спецкурс включили до професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта та впровадження педагогічних заходів з формування 

готовності майбутніх вчителів до використання ігрових та діяльнісних методів 

навчання LEGO (у тому числі спецкурсу «Навчання через гру»). 

Відповідно до Плану впровадження освітніх компонентів (навчальних 

дисциплін, спецкурсів, модулів) з ігрових та діяльнісних методів навчання на 

першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівняхвищої освіти за 

спеціальностями 012 Дошкільна освіта за підтримки Сковородинівської 

команди, яку очолює ректор, проф. Бойчук Ю.Д. у ХНПУ ім. Г.С.Сковороди 

на факультеті Дошкільної освіти (декан, проф. Танько Т.П.) впроваджено 

спецкурс «Навчання через гру» (2 курс денної та заочної форми навчання). 

Викладання спецкурсу забезпечують викладачі кафедри психологічної та 

педагогічної антропології (проф. Дорожко І.І., доц. Туріщева Л.В.) kaf-

anthropology@hnpu.edu.ua. 

Спецкурс «Навчання через гру» спрямований на зміну підходів 

педагогіки копіювання у дошкільній освіті та переорієнтації освітнього 

процесу на ігрові та діяльнісні методи навчання, спрямовані на всебічний 



розвиток дитини, що є передумовою вибудови наступності з новою 

українською початковою школою. 

18 березня 2021 р. проф. Дорожко І.І., доц. Малихіна О.Є., доц. Туріщева 

Л.В. взяли участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Шкільна 

математична освіта і обдарованість», організованим Інститутом обдарованої 

дитини НАПН України та Інститутом прикладної математики і механіки НАН 

України. Мета семінару – обговорення педагогічних проблеми розвитку 

обдарованості та місця математики в освіті обдарованих; представлення 

методів і форм залучення обдарованих дітей і молоді до дослідницької 

діяльності; презентація інноваційних форм роботи з обдарованими учнями та 

студентами закладів вищої освіти. Викладачі кафедри на пленарному засіданні 

виступили з доповіддю на тему «Фасилітативні вміння вчителя як чинник 

розвитку обдарованості учнів». 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4071645976214139&id=829967087

048727. 

03 червня 2021 р. Університет брав участь у Всеукраїнському фестивалі 

гри, навчання i натхнення PLAY FEST-2021. 

З ініціативи Міністерства освіти та науки України і LEGO 

FOUNDATION фестиваль об’єднав представників дошкільної, початкової, 

середньої, вищої та післядипломної освіти в одну потужну спільноту. 

Факультет дошкільної освіти долучився до участі у фестивалі з 

проєктною діяльністю на тему: «Садок майбутнього у світі емоцій» (декан – 

Танько Т.П., зав.каф. – Дорожко І.І.). Факультет був нагороджений у номінації: 

«Від творців книг до творців майбутнього» за активну участь та представлений 

проєкт. 

Команда The LEGO FOUNDATION привітала Університет з перемогою 

у Всеукраїнському фестивалі гри, навчання і натхнення PLAY FEST-2021 р. 

Кафедра психологічної та педагогічної антропології плідно займається 

науковою діяльністю, сприяє професійному розвитку педагогів щодо 

застосування ігрових та діяльнісних методів навчання і розвитку в умовах 

Нової української школи. 

Надруковані роботи:  

1. Стаття в колективній монографії Psychological support of a person in 

the context of competency-based approach (with the use of LEGO construction 

//Theory and Practice of Future Teacher,s Training for Work in  New Ukrainian 

School / Monograph / edit. I.F. Prokopenko, I. M. Trubavina. – Prague, OKTAN 

PRINT s.r.o., 2020. (Дорожко І.І., Малихіна О.Є., Туріщева Л.В.). 

2. Дорожко І.І., Туріщева Л.В., Малихіна О.Є. Методичний посібник. 

Заняття з використанням конструктора 1-4 класи. Х.: ВГ «Основа», 2021 р. 144 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4071645976214139&id=829967087048727
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4071645976214139&id=829967087048727


с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108515 від 

07.10.2021 р.). 

3. Дорожко І.І., Туріщева Л.В., Малихіна О.Є. Набір корекційно-

розвивальних ігор для розвитку пізнавальних процесів у дітей дошкільного 

віку (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107529 від 

19.08.2021 р. (опис гри з ілюстраціями). 

4. Дорожко І.І., Туріщева Л.В., Малихіна О.Є. Використання Lego-

технології при корекції мислення у молодших школярів із затримкою 

психічного розвитку (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№108514 від 07.10.2021 р. (наукова стаття). 

5. Ходикіна Ю.Ю. Кроскультурне дослідження DigiCross у співпраці 

з Арктичним університетом Норвегії (м. Тромсе) з метою вивчення цифрової 

практики в освіті: http://hnpu.edu.ua/uk/division/novyny-kafedry-

psyhologichnoyi-ta-pedagogichnoyi-antropologiyi. 

Успішно пройдено конкурс на участь у проєкті «Методики для 

професійної майстерності майбутніх вчителів англійської мови», що 

здійснюється МБО «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в 

Україні» за підтримки Посольства США в Україні (підписано меморандум). 

З 2021 року на базі Університету реалізуються програми Erasmus+ 

спільно з Гданським та Тільбурзьким університетом.   

В Університеті на постійній основі працюють викладачі-волонтери з 

Німеччини, Туреччини, Франції. 

 

Освіта здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян та осіб 

без громадянства 

В Університеті на сьогодні навчається 332 іноземних здобувачі вищої 

освіти з 17 країн світу. Здійснено набір 45 слухачів на підготовче відділення. 

На додаткових курсах з української мови пройшли навчання 20 слухачів. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

http://hnpu.edu.ua/uk/division/novyny-kafedry-psyhologichnoyi-ta-pedagogichnoyi-antropologiyi
http://hnpu.edu.ua/uk/division/novyny-kafedry-psyhologichnoyi-ta-pedagogichnoyi-antropologiyi


Загальна кількість іноземних здобувачів вищої освіти,які 

навчаються в Університеті 

 

Курс Кількість Кількість за країнами походження 

Підготовче відділення 45 

Індія – 1  

Камерун – 3  

КНР ‒ 1 

Конго ‒ 5 

Мексика – 1  

Нігерія ‒ 24 

Пакистан – 5 

Туреччина ‒ 5 

Бакалаврат 201 

КНР ‒ 11 

Туреччина ‒ 28 

Туркменістан – 147 

Азербайджан – 3 

Грузія – 1 

Російська Федерація – 1 

Марокко – 1 

Таджикистан – 2 

Узбекистан – 7  

Магістратура 57 

КНР ‒ 41 

Туркменістан ‒ 12 

Азербайджан – 3 

Ізраїль – 1 

Аспірантура 74 
КНР ‒ 73 

ОБГ Палестина – 1  

 

Загальна кількість здобувачів вищої освіти – іноземців за 

факультетами 

 

Факультет Курс (денна/заочна) 

Український мовно-

літературний 
 1/0 2/0 14/2 2/0  

Іноземної філології 2/0   13/0 2/2  

Юридичний 4/7 1/0 7/0 19/1 1/3 1/0 

Фізико-математичний  1/0 2/0 20/0  6/0 

Мистецтв 0/1  2/0 5/0 4/21 8/0 

Психології та соціології 1/0      



Історичний 1/0 3/0 4/0 19/0  1/0 

Природничий  2/0 17/0 29/0  0/1 

Фізичного виховання   2/0 5/0   

Початкового навчання  0/2 2/1 5/0 2/1 2/0 

Дошкільної освіти    2/2   

Всього 16 10 39 136 38 19 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

Упродовж 2021 року науково-педагогічними працівниками 

Університету видано 3519 публікацій загальним обсягом 3367,2 друкованих 

аркушів. З них 50 монографій, 4 підручники; 1019 навчальних та науково-

методичних посібників; 1219 наукових статей; інші видання – 1227 публікацій. 

Науково-педагогічні працівники з 23 кафедр Університету опублікували 

50 монографій. З них 31 видана в Україні (7 – одноосібні, 24 – колективні); 

науковці Університету взяли участь у 19 колективних монографіях, виданих 

за кордоном (видавництва США, Чехії, Німеччини, Грузії та ін. країн світу). 

2021 року авторами Університету видано 4 підручники. На кафедрі 

англійської філології 2: Корнільєва Л.М. підготувала електронний підручник 

«Step Sequence» для студентів. Філологія. Частина 1., Тучина Н.В. – підручник 

з англійської мови (у співавторстві з Сазоновою Я.Ю. та Невською Ю.В. 

(кафедра англійської фонетики і граматики) «A Way to Success: English 

Grammar for University Students. Year 2 (Student’s Book)». 2 – на кафедрі теорії 

і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і 

спеціальній школі: Коваленко О.М. та Ємець А.А. видали підручник 

«Українська мова та читання»: підруч. для 4 кл. з закл. загал. серед. освіти (у 

2-х частинах, з аудіосупроводом): Ч 1. та «Українська мова та читання»: 

підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом): 

Ч 2. 

Навчальних посібників – 1018, основну кількість з яких видала 

Гавриш І.В. (директор науково-дослідного інституту експериментальної 

дидактики, професор кафедри теорії і методики викладання природничо-

математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті), це 

навчальні посібники з викладання різних предметів у проєктних класах 

«Інтелект України». Окрім цих посібників, авторами Університету видано 58 

посібників з 19 кафедр. 



Гриф МОН (№2.0344-2021, УДК 37.011. – 051:004.5) отримав навчально-

методичний посібник для педагогічних працівників «Онлайн-безпека 

учасників освітнього процеу в умовах дистанційного і змішаного навчання» 

(автори – доктор педагогічних наук, доц. С.О. Доценко, доктор педагогічних 

наук, проф. В.В. Ворожбіт-Горбатюк, доктор педагогічних наук, доцент Т.О. 

Собченко). 

Наукових статей, які опублікували науковці Університету, – 1219. З них 

в Україні – 864, за кордоном –355. 

До інших публікацій увійшли такі видання: методичні рекомендації – 

111, автореферати – 29, курси лекцій – 2, довідники – 8, словники – 6, 

хрестоматії – 55, тези – 1016 (усього – 1227). 

Найбільший обсяг публікацій за підсумками звітів на кафедрах: теорії і 

методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, 

початковій і спеціальній освіті (завідувач – Іонова О.М.) – 1079 публікацій 

загальним обсягом 1502,5 друк.арк., з них більшу кількість видань складають 

видання у рамках проєкту «Інтелект України» (особистий внесок у кількісний 

показник публікацій кафедри належить Гавриш І.В. – 1040 публ./1470,3 

друк.арк.); початкової і професійної освіти (завідувач – Ушмарова В.В.) – 103 

публ./138,3 друк.арк.; освітології та інноваційної педагогіки (завідувач – 

Боярська-Хоменко А.В.) – 225 публ./94,4 друк.арк.; кафедра англійської 

філології (завідувач – Тучина Н.В.) – 37 публ./88,6 друк.арк.; психології 

(завідувач – Хомуленко Т.Б.) – 135 публ./83,8 друк.арк.. Найменший обсяг 

публікацій на таких кафедрах: дизайну (завідувач – Григорова Л.С.) – 11 

публ./11,3 друк.арк.; філософії (завідувач – Култаєва М.Д.) – 36 публ./11,2 

друк.арк.; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу (завідувач – 

Голенкова Ю.В.) – 13 публ./3,4 друк.арк. 

Враховуючи кількісний науково-педагогічний склад кафедр, зроблено 

аналіз обсягу публікацій на 1 викладача. Перші сходинки за обсягом 

публікацій на 1 викладача посідають кафедри теорії і методики викладання 

природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній 

освіті  (завідувач – Іонова О.М. – 136, 6 друк.арк.); хімії (завідувач – Сидоренко 

О.В. – 16,5 друк.арк.); початкової і професійної освіти (завідувач – Ушмарова 

В.В. – 11,5 друк.арк.). Найнижчі позиції у таких кафедр Університету: 

практики англійського усного і писемного мовлення (завідувач – Коваленко 

О.А. – 1,1 друк.арк.); гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу 

(завідувач – Голенкова Ю.В. – 0,6 друк.арк.). 

Найбільший обсяг публікацій за 2021 рік у таких завідувачів кафедр: 

Тучиної Н.В. (кафедра англійської філології) – 12 публ./31,8 друк.арк.; Козіної 

Ж.Л. (кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та 



туризму) – 23 публ./31,4 друк.арк.); Леонтьєва Д.В. (кафедра ботаніки) – 10 

публ./29,6 друк.арк. Найменший обсяг серед завідувачів кафедр у Голенкової 

Ю.В. (кафедра гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу)  – 4 

публ./0,6 друк.арк.; Щербакової Н.В. (кафедра української мови) – 1 публ./0,3 

друк.арк.; Мельникова Р.В. (кафедра української літератури та журналістики 

імені професора Леоніда Ушкалова) – 1 публ./0,3 друк.арк. 

Згідно з аналізом обсягів публікацій, виданих у 2021 році науково-

педагогічними працівниками (враховуючи не тільки завідувачів кафедр, а й 

усіх працівників), найбільший особистий обсяг публікацій у доцента кафедри 

хімії Макеева С.Ю. (складає 77,94 друк.арк. (18 експериментальніих 

посібників з хімії («Інтелект України») та у доцента кафедри початкової і 

професійної освіти Філатової Л.С. (складає 37,0 друк.арк. (3 посібники та 7 

методичних рекомендацій для здобувачів вищої освіти педагогічних 

університетів за спеціальностями 013 Початкова освіта; 016 Спеціальна освіта 

та наукові статті). 

У 2021 році кількість викладачів, які не мають жодної публікації, 

складає 17 осіб на 14 кафедрах Університету (2020 р. – 19). З них 8 – кандидати 

наук, доценти (2020 р. – 11); 3 – старші викладачі; 6 – викладачі. 

Співробітниками наукової бібліотеки та редакційно-видавничого 

відділу продовжено роботу над Енциклопедичним довідником SKViki. У 2021 

році на сайті Університету розміщено такі розділи: «Ректори», «Видатні 

вчені», «Почесні доктори». 

 

Моніторинг публікаційної активності за останні п’ять років 
 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021р. 

Кількість публікацій 2568 2034 2248 2476 3518 

Загальний обсяг 3156,4 д.а. 2423,6 д.а. 2606,9 2275,8 3356,2 

Монографії (кількість) 47 47 44 44 50 

Підручники (кількість) 8 13 17 4 4 

Посібники (кількість) 245 154 187 158 1018 

Наукові статті (кількість) 1576 1089 1128 1194 1219 

Інші видання (кількість) 692 731 872 1076 1227 

 



Загальна кількість та обсяг публікацій науково-педагогічних 

кадрів кафедр Університету у 2021 році 

 Назва кафедри Прізвище завідувача кафедри Кількість Обсяг 

1.  

Кафедра теорії і методики викладання 

природничо-математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і спеціальній 

освіті 

Іонова Олена Миколаївна 

1079 1502,5 

2.  Кафедра початкової і професійної освіти 
Ушмарова Вікторія 

Володимирівна 
103 138,3 

3.  
Кафедра освітології та інноваційної 

педагогіки  

Боярська-Хоменко Анна 

Володимирівна  
225 94,4 

4.  Кафедра англійської філології Тучина Наталія Василівна 37 88,6 

5.  Кафедра психології Хомуленко Тамара Борисівна 135 83,8 

6.  Кафедра хімії Сидоренко Ольга Володимирівна 28 80,7 

7.  
Кафедра здоров’я людини, реабілітології 

і спеціальної психології 
Галій Алла Іванівна 141 72,2 

8.  
Кафедра олімпійського і професійного 

спорту, спортивних ігор та туризму 
Козіна Жаннета Леонідівна 63 60,9 

9.  

Кафедра анатомії і фізіології людини 

імені доктора медичних наук проф. 

Я.Р. Синельнікова 

Іонов Ігор Анатолійович 64 58,9 

10.  

Кафедра цивільно-правових дисциплін і 

трудового права імені професора 

О.І. Процевського 

Коваленко Олена Олександрівна 112 57,7 

11.  Кафедра ботаніки Леонтьєв Дмитро Вікторович  30 56,1 

12.  
Кафедра психологічної та педагогічної 

антропології 
Дорожко Ірина Іванівна 35 55,5 

13.  
Кафедра теорії і технологій дошкільної 

освіти та мистецьких дисциплін 
Тарарак Наталія Григорівна 86 54,2 

14.  Кафедра математики 
Жерновнікова Оксана 

Анатоліївна 
64 52,4 

15.  

Кафедра теорії і методики викладання 

філологічних дисциплін у дошкільній, 

початковій і спеціальній школі 

Ткаченко Лідія Петрівна  28 51,6 

16.  
Кафедра англійської фонетики і 

граматики 
Сазонова Ярослава Юріївна 27 45,5 

17. К Кафедра англійської мови Щебликіна Таміла Анатоліївна 27 42,4 

18.  Кафедра зоології ЧаплигінаАнжела Борисівна 125 40,6 

19.  Кафедра німецької філології Кошечкіна Тетяна Миколаївна 10 40,4 



20.  
Кафедра економічної теорії, фінансів і 

обліку 

Соляр  

Вікторія Василівна 
42 39,0 

21.  
Кафедра зарубіжної літератури та 

слов’янських мов 

Криворучко Світлана 

Костянтинівна 
93 38,5 

22.  Кафедра наукових основ управління Гречаник Олена Євгенівна 53 37,3 

23.  Кафедра української мови 
Щербакова Наталія 

Володимирівна  
36 34,2 

24.  Кафедра історії України Мартинова Ірина Станіставівна  78 32,6 

25.  
Кафедра соціальної роботи і соціальної 

педагогіки 
Васильєва Марина Петрівна 53 29,7 

26.  
Кафедра українознавства і 

лінгводидактики 
Маленко Олена Олегівна 60 27,3 

27.  
Кафедра теорії і практики англійської 

мови 
Костікова Ілона Іванівна 51 25,6 

28.  Кафедра всесвітньої історії Рябченко Ольга Леонідівна 46 25,6 

29.  Кафедра хореографії Бугаєць Наталія Анатоліївна 28 25,5 

30.  
Кафедра одноборств, фехтування і 

силових видів спорту  
Кривенцова Ірина Володимирівна  30 25,0 

31.  

Кафедра української літератури та 

журналістики імені професора Леоніда 

Ушкалова 

Мельников Ростислав 

Володимирович 
60 23,4 

32.  
Кафедра суспільно-економічних 

дисциплін і географії 
Зеленько Олександр Олегович 48 23,3 

33.  Кафедра східних мов Руда Наталія Вікторівна 30 22,9 

34.  Кафедра образотворчого мистецтва Паньок Тетяна Володимирівна 24 21,6 

35.  Кафедра спеціальної педагогіки Перетяга Людмила Євгенівна 21 21,6 

36.  
Кафедра музично-інструментальної 

підготовки вчителя 
Матвєєва Ольга Олександрівна 33 20,2 

37.  
Кафедра теорії і методики фізичного 

виховання 
Іващенко Ольга Василівна 29 20,1 

38.  
Кафедра практики англійського усного і 

писемного мовлення 
Коваленко Оксана Анатоліївна 30 19,6 

39.  

Кафедра теорії і методики мистецької 

освіти та вокально-хорової підготовки 

вчителя 

Фомін Володимир Вікторович 35 18,6 

40.  Кафедра інформатики Олефіренко Надія Василівна  118 17,5 

41.  
Кафедра державно-правових дисциплін, 

кримінального права і процесу 
Корабель Марія Георгіївна 47 17,2 



42.  
Кафедра суспільно-правових дисциплін і 

менеджменту освіти  
Олійник Олександр Миколайович 28 16,5 

43.  
Кафедра політології, соціології і 

культурології 
Безрук Олександр Олександрович 60 15,6 

44.  
Кафедра циклічних видів спорту та 

фізичного виховання 
Ляшенко Андрій Миколайович 35 15,6 

45.  Кафедра інформаційних технологій Доценко Світлана Олексіївна 58 14,8 

46.  Кафедра романської філології Лембік Сніжана Олександрівна 23 13,2 

47.  Кафедра фізики Масич Віталій Васильович 17 11,8 

48.  Кафедра дизайну Григорова Лариса Сергіївна 11 11,3 

49.  Кафедра філософії Култаєва Марія Дмитрівна  36 11,2 

50.  
Кафедра гімнастики, музично-

ритмічного виховання і фітнесу 
Голенкова Юлія Валеріївна 13 3,4 

 

Обсяг публікацій на 1 викладача на кафедрах Університету 

у 2021 році 

№ Назва кафедри Завідувач кафедри 
Кількість 

викладачів 

Загальний 

обсяг 

публікацій 

Обсяг на 1 

викладача 

1. 

Кафедра теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і спеціальній 

освіті 

Іонова Олена 

Миколаївна 

11 1502,5 136,6 

2. Кафедра хімії 
Сидоренко Ольга 

Володимирівна 
5 80,7 16,5 

3. 
Кафедра початкової і професійної 

освіти 

Ушмарова Вікторія 

Володимирівна 
12 138,3 11,5 

4. 

Кафедра анатомії і фізіології людини 

імені доктора медичних наук проф. 

Я.Р. Синельнікова 

Іонов Ігор 

Анатолійович 
6 58,9 10,0 

5. Кафедра ботаніки 
Леонтьєв Дмитро 

Вікторович  
8 56,1 7,0 

6. 

Кафедра теорії і методики 

викладання філологічних дисциплін 

у дошкільній, початковій і 

спеціальній школі 

Ткаченко Лідія 

Петрівна  
8 51,6 6,5 

7. Кафедра наукових основ управління 
Гречаник Олена 

Євгенівна 
6 37,3 6,2 

8. 
Кафедра економічної теорії, фінансів 

і обліку 

Соляр  

Вікторія Василівна 
7 39,0 5,6 

9. 
Кафедра психологічної та 

педагогічної антропології 

Дорожко Ірина 

Іванівна 
10 55,5 5,6 

10. Кафедра англійської мови 
Щебликіна Таміла 

Анатоліївна 
8 42,4 5,3 

11. Кафедра психології 
Хомуленко Тамара 

Борисівна 
16 83,8 5,3 

12. Кафедра математики 
Жерновнікова Оксана 

Анатоліївна 
10 52,4 5,3 



13. 

Кафедра здоров’я людини, 

реабілітології і спеціальної 

психології 

Галій Алла Іванівна 14 72,2 5,2 

14. Кафедра зоології 
ЧаплигінаАнжела 

Борисівна 
8 40,6 5,0 

15. Кафедра англійської філології 
Каминін Ігор 

Миколайович 
19 88,6 4,7 

16. 

Кафедра олімпійського і 

професійного спорту, спортивних 

ігор та туризму 

Козіна Жаннета 

Леонідівна 
13 60,9 4,7 

17. 

Кафедра цивільно-правових 

дисциплін і трудового права імені 

професора О.І. Процевського 

Коваленко Олена 

Олександрівна 
13 57,7 4,5 

18. 
Кафедра теорії і практики 

англійської мови 

Костікова Ілона 

Іванівна 
6 25,6 4,3 

19. 
Кафедра англійської фонетики і 

граматики 

Сазонова Ярослава 

Юріївна 
11 45,5 4,3 

20 
Кафедра одноборств, фехтування і 

силових видів спорту  

Кривенцова Ірина 

Володимирівна  
6 25,0 4,2 

21. Кафедра історії України 
Мартинова Ірина 

Станіставівна  
8 32,6 4,1 

22. 
Кафедра зарубіжної літератури та 

слов’янських мов 

Криворучко Світлана 

Костянтинівна 
10 38,5 4,0 

23. 
Кафедра освітології та інноваційної 

педагогіки  

Боярська-Хоменко 

Анна Володимирівна  
25 94,4 3,8 

24. Кафедра української мови 
Щербакова Наталія 

Володимирівна  
9 34,2 3,8 

25. 
Кафедра теорії і методики фізичного 

виховання 

Іващенко Ольга 

Василівна 
6 20,1 3,4 

26. 
Кафедра соціальної роботи і 

соціальної педагогіки 

Васильєва Марина 

Петрівна 
9 29,7 3,3 

27. Кафедра німецької філології 
Кошечкіна Тетяна 

Миколаївна  
13 40,4 3,1 

28. 

Кафедра теорії і технологій 

дошкільної освіти та мистецьких 

дисциплін 

Тарарак Наталія 

Григорівна 
19 54,2 2,9 

29. Кафедра всесвітньої історії 
Рябченко Ольга 

Леонідівна 
9 25,6 2,9 

30. 
Кафедра українознавства і 

лінгводидактики 

Маленко Олена 

Олегівна 
10 27,3 2,8 

31. 
Кафедра суспільно-правових 

дисциплін і менеджменту освіти  

Олійник Олександр 

Миколайович 
6 16,5 2,8 

32. 
Кафедра суспільно-економічних 

дисциплін і географії 

Зеленько Олександр 

Олегович 
9 23,3 2,6 

33. 
Кафедра музично-інструментальної 

підготовки вчителя 

Матвєєва Ольга 

Олександрівна 
8 20,2 2,5 

34. Кафедра інформатики 
Олефіренко Надія 

Василівна  
7 17,5 2,5 

35. Кафедра інформаційних технологій 
Доценко Світлана 

Олексіївна 
6 14,8 2,5 

36. Кафедра образотворчого мистецтва 
Паньок Тетяна 

Володимирівна 
9 21,6 2,4 

37. Кафедра фізики 
Масич Віталій 

Васильович 
5 11,8 2,4 

38. Кафедра романської філології 
Лембік Сніжана 

Олександрівна 
6 13,2 2,2 



39. Кафедра спеціальної педагогіки 
Перетяга Людмила 

Євгенівна 
11 21,6 2,0 

40. 

Кафедра української літератури та 

журналістики імені професора 

Леоніда Ушкалова 

Мельников Ростислав 

Володимирович 
12 23,4 2,0 

41. Кафедра хореографії 
Бугаєць Наталія 

Анатоліївна 
14 25,5 1,9 

42. Кафедра східних мов 
Руда Наталія 

Вікторівна 
13 22,9 1,8 

43. 

Кафедра державно-правових 

дисциплін, кримінального права і 

процесу 

Корабель Марія 

Георгіївна 
10 17,2 1,8 

44. Кафедра філософії 
Култаєва Марія 

Дмитрівна  
7 11,2 1,6 

45. 
Кафедра політології, соціології і 

культурології 

Безрук Олександр 

Олександрович 
10 15,6 1,6 

46. 
Кафедра циклічних видів спорту та 

фізичного виховання 

Ляшенко Андрій 

Миколайович 
10 15,6 1,6 

47. Кафедра дизайну 
Григорова Лариса 

Сергіївна 
8 11,3 1,4 

48. 
Кафедра практики англійського 

усного і писемного мовлення 

Коваленко Оксана 

Анатоліївна 
17 19,6 1,2 

49. 

Кафедра теорії і методики 

мистецької освіти та вокально-

хорової підготовки вчителя 

Фомін Володимир 

Вікторович 
17 18,6 1,1 

50. 
Кафедра гімнастики, музично-

ритмічного виховання і фітнесу 

Голенкова Юлія 

Валеріївна 
6 3,4 0,6 

 

Кількість та обсяг публікацій завідувачів кафедр Університету 

(персонально) у 2021 році 

№ Назва кафедри Прізвище завідувача кафедри Кіл-ть Обсяг 

1.. Кафедра англійської філології Тучина Наталія Василівна 12 31,8 

2. 
Кафедра олімпійського і професійного 

спорту, спортивних ігор та туризму 
Козіна Жаннета Леонідівна 23 31,4 

3. Кафедра ботаніки Леонтьєв Дмитро Вікторович  10 29,7 

4. Кафедра психології Хомуленко Тамара Борисівна 7 28,1 

5. 
Кафедра економічної теорії, фінансів і 

обліку 
Соляр Вікторія Василівна 11 21,8 

6. Кафедра німецької філології Кошечкіна Тетяна Миколаївна 1 21,0 

7. 
Кафедра психологічної та 

педагогічної антропології 
Дорожко Ірина Іванівна 12 17,6 

8. 
Кафедра англійської фонетики і 

граматики 
Сазонова Ярослава Юріївна 6 13,3 

9. Кафедра інформаційних технологій Доценко Світлана Олексіївна 52 10,3 

10. 
Кафедра українознавства і 

лінгводидактики 
Маленко Олена Олегівна 10 9,7 

11. 
Кафедра освітології та інноваційної 

педагогіки  

Боярська-Хоменко Анна 

Володимирівна  
13 7,0 



12. 
Кафедра теорії і методики фізичного 

виховання 
Іващенко Ольга Василівна 10 7,0 

13. 
Кафедра соціальної роботи і 

соціальної педагогіки 
Васильєва Марина Петрівна 7 6,0 

14. 
Кафедра теорії і практики англійської 

мови 
Костікова Ілона Іванівна 13 5,4 

15. 

Кафедра теорії і методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій і спеціальній 

освіті 

Іонова Олена Миколаївна 16 5,4 

16. 
Кафедра зарубіжної літератури та 

слов’янських мов 

Криворучко Світлана 

Костянтинівна 
15 5,2 

17. Кафедра всесвітньої історії Рябченко Ольга Леонідівна 7 4,8 

18. Кафедра математики 
Жерновнікова Оксана 

Анатоліївна 
13 4,6 

19. 

Кафедра анатомії і фізіології людини 

імені доктора медичних наук проф. 

Я.Р. Синельнікова 

Іонов Ігор Анатолійович 9 4,6 

20. 

Кафедра цивільно-правових 

дисциплін і трудового права імені 

професора О.І. Процевського 

Коваленко Олена 

Олександрівна 
15 4,3 

21. Кафедра наукових основ управління Гречаник Олена Євгенівна 12 4,3 

22. 

Кафедра теорії і технологій 

дошкільної освіти та мистецьких 

дисциплін 

Тарарак Наталія Григорівна 9 4,0 

23. 
Кафедра початкової і професійної 

освіти 

Ушмарова Вікторія 

Володимирівна 
8 4,0 

24. 
Кафедра суспільно-економічних 

дисциплін і географії 
Зеленько Олександр Олегович 7 3,9 

25. Кафедра інформатики Олефіренко Надія Василівна  28 3,8 

26. Кафедра фізики Масич Віталій Васильович 12 3,8 

27. Кафедра дизайну Григорова Лариса Сергіївна 5 3,5 

28. 
Кафедра музично-інструментальної 

підготовки вчителя 
Матвєєва Ольга Олександрівна 6 3,0 

29. 
Кафедра циклічних видів спорту та 

фізичного виховання 
Ляшенко Андрій Миколайович 3 3,0 

30. Кафедра англійської мови Щебликіна Таміла Анатоліївна 8 2,7 

31. Кафедра образотворчого мистецтва Паньок Тетяна Володимирівна 5 2,7 

32 Кафедра хореографії Бугаєць Наталія Анатоліївна 5 2,6 

33. 
Кафедра суспільно-правових 

дисциплін і менеджменту освіти  

Олійник Олександр 

Миколайович 
9 2,6 

34. Кафедра філософії Култаєва Марія Дмитрівна  6 2,5 

35. 
Кафедра здоров’я людини, 

реабілітології і спеціальної психології 
Галій Алла Іванівна 17 2,1 

36. Кафедра історії України Мартинова Ірина Станіставівна 4 2,1 

37. Кафедра зоології ЧаплигінаАнжела Борисівна 12 1,8 



38. 
Кафедра одноборств, фехтування і 

силових видів спорту  

Кривенцова Ірина 

Володимирівна  
9 1,8 

39. 

Кафедра теорії і методики викладання 

філологічних дисциплін у дошкільній, 

початковій і спеціальній школі 

Ткаченко Лідія Петрівна  4 1,6 

40. Кафедра спеціальної педагогіки Перетяга Людмила Євгенівна 4 1,6 

41. 

Кафедра теорії і методики мистецької 

освіти та вокально-хорової підготовки 

вчителя 

Фомін Володимир Вікторович 2 1,5 

42. 

Кафедра державно-правових 

дисциплін, кримінального права і 

процесу 

Корабель Марія Георгіївна 4 1,5 

43. Кафедра хімії 
Сидоренко Ольга 

Володимирівна 
3 1,2 

44. 
Кафедра практики англійського 

усного і писемного мовлення 
Коваленко Оксана Анатоліївна 5 1,1 

45. 
Кафедра політології, соціології і 

культурології 

Безрук Олександр 

Олександрович 
3 1,0 

46. Кафедра романської філології Лембік Сніжана Олександрівна 2 0,6 

47. Кафедра східних мов Руда Наталія Вікторівна 5 0,6 

48. 
Кафедра гімнастики, музично-

ритмічного виховання і фітнесу 
Голенкова Юлія Валеріївна 4 0,6 

49. Кафедра української мови 
Щербакова Наталія 

Володимирівна  
1 0,3 

50. 

Кафедра української літератури та 

журналістики імені професора 

Леоніда Ушкалова 

Мельников Ростислав 

Володимирович 
1 0,3 

 

Найбільший кількість та обсяг публікацій науково-педагогічних 

працівників кафедр (персонально) у 2021 році 

№ Назва кафедри П.І.Б. науковця Кіл-ть Обсяг 

1. 

Кафедра теорії і методики викладання 

природничо-математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і спеціальній освіті 

Гавриш І.В. 1041 1470,03 

2. Кафедра хімії Макєєв С.Ю. 18 77,94 

3. Кафедра початкової і професійної освіти Філатова Л.С. 14 37 

4. Кафедра англійської філології Тучина Н.В. 12 31,705 

5. 
Кафедра олімпійського і професійного 

спорту, спортивних ігор та туризму 
Козіна Ж.Л. 23 31,4 

6. 

Кафедра теорії і методики викладання 

філологічних дисциплін у дошкільній, 

початковій і спеціальній школі 

Коваленка О.М. 8 30,99 

7. Кафедра ботаніки Леонтьєв Д.В. 10 29,7 

8. Кафедра психології Хомуленко Т.Б. 7 28,1 



9. Кафедра математики Нелін Є.П. 6 27,38 

10. 
Кафедра економічної теорії, фінансів і 

обліку 
Соляр В.В. 12 21,75 

11. 

Кафедра анатомії і фізіології людини імені 

доктора медичних наук проф. 

Я.Р. Синельнікова 

Коц С.М. 33 21,57 

12. Кафедра німецької філології Кошечкіна Т.М. 1 21 

13. Кафедра української мови Голобородько К.Ю. 10 20,1 

14 
Кафедра здоров’ялюдини, реабілітології і 

спеціальної психології 
Бойчук Ю.Д. 32 17,75 

15. 
Кафедра психологічної та 

педагогічноїантропології 
Дорожко І.І. 12 17,58 

16. Кафедра англійської мови Васильєва М.П. 5 17,32 

17. 
Кафедра одноборств, фехтування і силових 

видів спорту  
Вострокнутов Л.Д. 3 15,2 

18. 
Кафедра теорії і методики фізичного 

виховання 
Єрмаков С.С. 12 15 

19. Кафедра східних мов Скразловська К.О. 7 13,32 

20. Кафедра англійської фонетики і граматики Сазонова Я.Ю. 6 13,3 

21. 
К.афедра освітології та інноваційної 

педагогіки  
Ликова І.О. 7 12,11 

22. 
Кафедра соціальної роботи і соціальної 

педагогіки 
Костіна В.В. 10 12,1 

23. 

Кафедра української літератури та 

журналістики імені професора Леоніда 

Ушкалова 

Печерських Л.О. 20 10,91 

24. Кафедра історії України Колода В.В. 14 10,9 

25. Кафедра інформаційних технологій Доценко С.О. 52 10,28 

26. Кафедра спеціальноїпедагогіки Бондар В.І. 0,5 10 

27. 
Кафедра українознавства і 

лінгводидактики 
Маленко О.О. 10 9,7 

28. 

Кафедра цивільно-правових дисциплін і 

трудового права імені професора 

О.І. Процевського 

Москаленко О.В. 5 9,46 

29. Кафедра романської філології Лепетюха А.В. 13 9,31 

30. Кафедра наукових основ управління Мармаза О.І. 13 9,261 

31. 
Кафедра теорії і технологій дошкільної 

освіти та мистецьких дисциплін 
Давидова М.О. 12 8,96 

32. Кафедра всесвітньої історії Трубчанінов М.А. 3 8,57 

33. Кафедра хореографії Волчукова В.М. 5 8,185 

34. 
Кафедра музично-інструментальної 

підготовки вчителя 
Калашник М.П. 10 8,065 



35. 
Кафедра державно-правовихдисциплін, 

кримінального права і процесу 
Головань Т.Г. 9 7,27 

36. Кафедра дизайну Житєньова Н.В. 2 6,68 

37. Кафедра теорії і практики англійської мови Вєдєрнікова Т.В. 9 6,1 

38. Кафедра зоології Маркіна Т.Ю. 25 5,84 

39. 
Кафедра зарубіжної літератури та 

слов’янських мов 
Криворучко С.К. 15 5,2 

40. 
Кафедра суспільно-правових дисциплін і 

менеджменту освіти  
Бережна С.В. 11 4,6 

41. 
Кафедра практики англійського усного і 

писемного мовлення 
Подуфалова Т.В. 3 4,5 

42. Кафедра образотворчого мистецтва Моценко П.М. 3 4,3 

43. 
Кафедра суспільно-економічних дисциплін 

і географії 
Рядинська І.А. 10 4,22 

44. 

Кафедра теорії і методики мистецької 

освіти та вокально-хорової підготовки 

вчителя 

Тушева В.В. 7 4 

45. Кафедра інформатики Пономарьова Н.О. 23 3,91 

46. Кафедра фізики Масич В.В. 12 3,768 

47. Кафедра філософії Триняк М.В. 10 3,6 

48. 
Кафедра циклічних видів спорту та 

фізичного виховання 
Ляшенко А.М. 3 3 

49. 
Кафедра політології, соціології і 

культурології 
Куц Г.М. 8 2,82 

50. 
Кафедра гімнастики, музично-ритмічного 

виховання і фітнесу 
Кравчук Т.М. 7 1,74 

 

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, РУГЛІ СТОЛИ, СЕМІНАРИ, 

ФОРУМИ ТОЩО 

Упродовж 2021 року на базі Університету було проведено 188 (у 2020 р. 

– 79) науково-практичних конференцій, з яких 97 міжнародного рівня. 

Серед найбільш значних конференцій можна виділити такі: 

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

Радою молодих учених Університету проведено ІІ Всеукраїнську науково-

практичну конференцію для студентів, аспірантів, докторантів, молодих 

учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених». 

• 13-14 травня 2021 року на кафедрі інформатики пройшла 

ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених 

«Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі».  

• 14 травня 2021 року на кафедрі анатомії і фізіології людини імені 

професора Я.Р. Синельникова пройшла конференція, присвячена 



святкуванню 100 років від дня народження доктора медичних наук, 

професора Якова Рафаїловича Синельникова. 

• 20-21 травня 2021 року відбулася XІХ Мiжнародна конференцiя 

з актуальних проблем філологічних дослiджень (пам’яті доктора 

філологічних наук, професора А.Т. Гулака). 

• З 23 по 25 червня 2021 року Університет проводив Всеукраїнську 

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

Здобутки та перспективи». 

 

 
Рис 43. Фрагмент проведення Всеукраїнської  стратегічної  сесії «Освіта України – 30. 

Національний технопарк з підвищення якості освіти». 

 

• 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. На сесії був присутній міністр освіти і науки України 

С. Шкарлет.  

• 25 червня на базі Університету відбувся підсумковий етап 

Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародної участі 

«Освіта України – 30. Здобутки та перспективи». З вітальним словом до 

організаторів та учасників конференції звернулася заступниця міністра освіти 

і науки В. Рогова. 

 

 
Рис 44. Заступник міністра освіти і науки України В. Рогова 



• 29 вересня 2021 року на базі історичного факультету Університету 

відбулась Всеукраїнська наукова конференція «Голокост в Україні: 

академічний, комеморіальний та освітній аспект», присвячена 80-тим 

роковинам від дня трагедії Бабиного Яру. 

• З 4 по 8 жовтня 2021 р. на базі Університету проходив крос-форум 

за програмою Президента України «Здорова Україна».  

• 8-9 листопада 2021 року відбувся Міжнародний круглий стіл 

«Якість сучасної освіти в контексті постнекласичної парадигми: 

методологія, теорія, практика» (Jakość współczesnej edukacji w kontekście 

postnieklasycznego paradygmatu: metodologia, teoria, praktyka).  

• 19 листопада 2021 р. на базі історичного факультет Університету 

відбулась ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми методики навчання історії, правознавства та 

суспільствознавчих дисциплін». 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ (КРУГЛІ СТОЛИ, 

СЕМІНАРИ, ФОРУМИ ТОЩО) В УНІВЕРСИТЕТІ У 2021 році 

№ Кафедри Назва заходу Дата 

Міністерства, відомства 

або установи, що є 

співорганізаторами заходу 

січень 

1.  

Кафедра інформаційних 

технологій, загальної 

педагогіки та педагогіки 

ВШ 

Онлайн-семінар 

«Організація 

дистанційного навчання в 

умовах карантину» 

cічень 2021  

2.  
Кафедра англійської 

фонетики і граматики 

Використання платформи 

Moodle для організації і 

проведення практичних 

занять з іноземної мови 

30 січня 2021   

3.  Кафедра дизайну 

І Міжнародне триєнале в 

рамках проєкту-конкурсу 

«ART-NOVA» 

cічень 2021 

Національна спілка 

художників України 

Управління культури 

туризму виконавчого 

комітету Кременчуцької 

міської ради Полтавської 

області 

4.  

Кафедра теорії і 

методики викладання 

природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Нові технології навчання у 

початковій школі (для 

вчителів, заступників 

директорів шкіл 

Київського, Московського 

районів) 

18 січня 2021  

5.  

Кафедра теорії і 

методики викладання 

природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Харківський міський 

постійно діючий семінар із 

загальної антропософії та 

вальдорфської педагогіки 

щотижня  

6.  
Кафедра наукових основ 

управління 

Методологічний семінар 

«Організація навчання в 

умовах використання 

січень-

травень 2021 
 



дистанційних освітніх 

технологій» 

лютий 

7. 7. 

Кафедра суспільно-

економічних дисциплін і 

географії 

ІV Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конференція 

«Географія та туризм»  

26 лютого 

2021  

Обласний комунальний 

заклад «Харківський 

організаційно-методичний 

центр туризму» 

8.  

Кафедра анатомії і 

фізіології людини ім. 

проф. Я.Р. Синельникова 

Харківський колоквіум 

«Наукове відкриття як 

етап пізнання» 9 засідання 

лютий 2021 

Кафедра фізіології людини 

ХНМУ, 

кафедра біотехнології 

ХНУ, 

кафедра нормальної та 

патологічної анатомії ХФУ 

9.  

Кафедра здоровʼя 

людини, реабілітології і 

спеціальної психології 

Регіональний семінар 

«Використання ресурсів 

позашкільної освіти у 

процесі соціалізації дітей з 

особливими освітніми 

потребами» 

17 лютого 

2021 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної 

Державної адміністрації  

Комунальний заклад 

«Харківська обласна 

станція юних туристів» 

Харківської обласної ради 

10.  

Кафедра 

здоров’я людини, 

реабілітології та 

спеціальної психології, 

кафедра спеціальної 

педагогіки 

Регіональний науково-

практичний семінар 

«Використання ресурсів 

позашкільної освіти у 

процесі соціалізації дітей з 

особливими освітніми 

потребами». 

17 лютого 

2021  
 

11.  

Кафедра зарубіжної 

літератури та 

слов’янських мов 

Відеоконференція з 

Бразілією 
24 лютого 2021  

Бразильський середньо-

західний університет 

12.  

Кафедра психологічної 

та педагогічної 

антропології 

Школа професійної 

кар’єри 
лютий 2021 

Харківський обласний 

центр зайнятості 

(за згодою сторін між 

ХНПУ та ХОЦЗ) 

13.  
Кафедра англійської 

філології 

Науково-методичний 

семінар для вчителів 

анлійської мови 

«Discovering your primary 

Learning style» 

лютий 2021  

14.  
Кафедра англійської 

філології 

Науково-практичний 

семінар для учнів 10–11 

класів ХСШ І–ІІІ ст. № 75 

м. Харків  

Тема: «Як не потрапити в 

халепу: варіанти 

англійської»  

лютий 2021  

15.  Кафедра дизайну 
Конкурс до Дня Святого 

Валентина 

 

лютий 2021 

Школа каліграфії.  

«Арт і Я». 

 

16.  Кафедра дизайну 

Тиранський Міжнародний  

акварельний 

бієнале 

 

лютий 2021  

17.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва  

Виставка «Національна 

героїчна спадщина 

України» 

лютий 2021 

КЗ Музей мистецтв 

Кіровоградської обласної 

ради 

18.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва  

Виставка «Національна 

героїчна спадщина 

України» 

7 лютого 

2021 

Філія Національного 

музею народного 

мистецтва Гуцульщини та 

покуття ім. 

Й. Кобринського. м. Косів 

Івано-Франківської області  



19.  

Кафедра інформаційних 

технологій, фізико-

математичний факультет 

(кафедра інформатики) 

Круглий стіл «Особливості 

впровадження цифрових 

технологій в освітній  

процес» 

лютий 2021  

20.  

Кафедра теорії і 

методики викладання 

природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

 

Нові технології навчання у 

початковій школі (для 

вчителів, заступників 

директорів шкіл 

Київського, Московського 

районів) 

15 лютого 

2021 
 

березень 

21.  

Кафедра інформаційних 

технологій, 

лабораторія програмного 

забезпечення 

Конкурс щодо розробки 

дистанційних курсів 
березень 2021  

22.  

Кафедра східних мов 

факультету іноземної 

філології, кафедра 

всесвітньої історії 

історичного факультету 

ІІ Міжнародна науково-

методична конференція 

«Сходознавство. Актуаль-

ність та перспективи»  

 

19 березня 

2021  
 

23.  
Кафедра всесвітньої 

історії 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Краєзнавство і учитель – 

2021» 

31 березня 

2021  

Міністерство освіти і 

науки України; 

Військовий інститут 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка; 

Сумський державний 

педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка 

24.  
Кафедра українознавства 

і лінгводидактики 

Харків філологічний: 

рецепція наукового 

досвіду харківських 

мовознавців і 

літературознавців та 

художнього досвіду 

харківських письменників 

24 березня 

2021 
 

25.  
Кафедра української 

мови 

Круглий стіл «Харківська 

філологічна школа: 

рецепції наукових ідей в 

студіях С.І. Дорошенка, 

Л.А. Лисиченко та їх 

послідовників» 

16 березня 

2021 
 

26.  
Кафедра англійської 

філології 

Круглий стіл 

«Аспекти формування 

ключових 

компетентностей освіти 

впродовж життя. 

Створення особистої 

траєкторії навчання учня» 

 березень 

2021  
 

27.  

Кафедра східних мов, 

кафедра всесвітньої 

історії 

ІІ Міжнародна науково-

методична конференція  

«Сходознавство. 

Актуальність та 

перспективи» 

19 березня 

2021  
 

28.  Кафедра дизайну 

ХІІ Всеукраїнська 

виставка / ІІІ Міжнародна 

виставка «Графіка у 

Харкові» 

29 березня 

2021 – 24 

квітня 2021 

Національна спілка 

художників України, 

Харківська спілка 

художників України 

29.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Виставка «Національна 

героїчна спадщина 

України» 

березень 2021 
КЗ «Обласний 

організаційно-методичний 



центр культури і 

мистецтва»   

 

30.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Нові технології навчання у 

початковій школі (для 

вчителів, заступників 

директорів шкіл 

Київського, Московського 

районів) 

22 березня 

2021 
 

31.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Студентська наукова 

конференція «Актуальні 

питання навчання і 

виховання молодших 

школярів» 

25 березня 

2021 
 

32.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Харківський міський 

постійно діючий  семінар 

із загальної антропософії 

та вальдорфської 

педагогіки 

щотижня  

33.  
Кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і 

середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і 

практика» 

 29 березня – 

1 квітня 2021 

Міністерство освіти і 

науки України 

Національна академія 

педагогічних наук України 

Університет третього віку 

в м. Громадка (Республіка 

Польща),  

Європейський інститут 

безперервної освіти 

(Словацька Республіка), 

Педагогічний інститут 

Чендуського університету 

(КНР) 

квітень 

34.  
Кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки 

Студентська конференція 

«Персоналії у науково-

педагоігчному дискурсі» 

квітень 2021  

35.  
Кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки 

Круглий стіл «Навчання 

через дослідження 

здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти: регіональна 

співпраця» 

квітень 2021 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет» 

36.  

Кафедра олімпійського і 

професійного спорту, 

спортивних ігор та 

туризму,  

8 міжнародна 

конференція Quality in 

Sport  

22– 23 квітня 

2021 

Кафедра менеджменту 

Економічного університету 

у Вроцлаві 

37.  Кафедра історії України 

Студентсько-учнівська 

наукова конференція  

«Актуальні питання 

історичного розвитку 

України і світу очима 

молоді» 

23 квітня 

2021 

Міністерство освіти і 

науки України 

38.  Кафедра дизайну 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

сучасного дизайну» 

22 квітня 

2021 

Міністерство освіти і 

науки України 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну 

Національна академія 

мистецтв України 

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури 

http://hnpu.edu.ua/uk/division/novyny-kafedry-olimpiyskogo-i-profesiynogo-sportu-sportyvnyh-igor-ta-turyzmu
http://hnpu.edu.ua/uk/division/novyny-kafedry-olimpiyskogo-i-profesiynogo-sportu-sportyvnyh-igor-ta-turyzmu
http://hnpu.edu.ua/uk/division/novyny-kafedry-olimpiyskogo-i-profesiynogo-sportu-sportyvnyh-igor-ta-turyzmu


Національна спілка 

художників України 

Спілка дизайнерів України 

39.  Кафедра дизайну 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових 

робіт зі спеціальностей 

«Дизайн. Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація»  

08 квітня 

2021 

Міністерство освіти і 

науки України  

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну 

40.  Кафедра дизайну 
Конкурс плаката до 

Всесвітнього дня донора 

26 квітня–25 

травня 2021 

Громадська організація  

Агенти крові 

Конкурс Artdonation 

41.  Кафедра дизайну 

Міжнародний конкурс  

5 International World Art 

Day Online Workshop 

Exhibition 

15–30 квітня 

2021 

Ardahan University Faculty 

of fine Arts Organized by 

Department of Painting and 

held between  

42.  Кафедра дизайну 

Обласний етап 

Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно- 

ужиткового і 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край»  

квітень 2021 

Міністерство освіти і 

науки України 

Український державний 

центр позашкільної освіти  

43.  
Кафедра образотворчого 

мистецтво  

 Майстер-клас з 

писанкарства «Писанка – 

унікальний артефакт 

української культури»  

 

квітень 2021  

44.  
Кафедра образотворчого 

мистецтво 

Виставка «Національна 

героїчна спадщина 

України»до 100-річчя 

державної соборності 

квітень 2021 

Голова Першого 

націоналістичного хабу 

Костянтин Немічев 

45.  

Кафедра анатомії і 

фізіології людини імені 

проф. Я.Р. Синельникова

,  

кафедра ботаніки, 

кафедра зоології, 

кафедра хімії, 

кафедра здоров’я 

людини, реабілітології і 

спеціальної психології, 

кафедра спеціальної 

педагогіки,  

 

Четверта 

міжнародна конференція 

молодих учених 

«Харківський 

природничий форум» 

16–17 квітня 

2021 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Міністерство науки і вищої 

освіти Республіки Польща 

Поморська академія у 

Слупську 

Інститут біології та наук 

про Землю 

 

46.  Кафедра ботаніки Семінар кафедри ботаніки квітень 2021  

47.  

Кафедра здоров’я 

людини, реабілітології і 

спеціальної психології 

Четверта міжнародна 

конференція молодих 

учених: Харківський 

природничий форум  

16–17квітня 

2021  

Міністерство освіти і 

науки України  

Міністерство науки і вищої 

освіти Республіки Польща  

Поморська академія у 

Слупську  

Інститут біології та Наук 

про Землю  

48.  Кафедра зоології 
Харківський природничий 

форум  

16–17 квітня 

2021 р. 

Міністерство освіти і 

науки України,  

Міністерство науки і вищої 

освіти Республіки Польща 

Поморська академія у 

Слупську  

Інститут біології та Наук 

про Землю  

http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-zdorovya-lyudini-ta-korekciynoyi-osviti
http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-zdorovya-lyudini-ta-korekciynoyi-osviti
http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-zdorovya-lyudini-ta-korekciynoyi-osviti


49.  

Кафедра зарубіжної 

літератури та 

слов’янських мов 

 

Міжнародна наукова 

конференція «Аргументи 

сучасної філології: 

„нестача” і „бажання” у 

тексті» 

2–3 квітня 

2021 

Мінський державний 

лінгвістичний університет, 

Університет Коменського  

(Братислава, Словакія), 

Університет Марії Кюрі-

Склодовської (Люблін, 

Польща), Universität 

Koblenz-Landau 

(Німеччина), Бразильський 

середньо-західний 

університет 

Кафедра теорії і практики 

англійської мови  

Кафедра східних мов 

50.  

Кафедра зарубіжної 

літератури та 

слов’янських мов 

 

ХІ Всеукраїнська науково-

практична 

студентська конференція  

«Філологія ХХІ століття». 

15  квітня  

 2021  

 

 

51.  

Кафедра української 

мови; 

кафедра української 

літератури та 

журналістики 

ім. проф. Л. Ушкалова; 

кафедра українознавства і 

лінгводидактики; 

кафедра зарубіжної 

літератури та 

слов’янських мов 

XІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентства 

й наукової молоді 

«Філологія ХХІ століття» 

15 квітня 

2021 р. 
 

52.  

Кафедра української 

мови; 

кафедра української 

літератури та 

журналістики 

ім. проф. Л. Ушкалова; 

кафедра українознавства і 

лінгводидактики; 

кафедра зарубіжної 

літератури та 

слов’янських мов 

Відкрита лекція проф. 

Вроцлавського ун-ту 

(Польща) Агнешки 

Матусяк «Вийти з 

мовчання. Деколоніальні 

змагання укр. культури та 

літератури ХХІ ст. з 

посттоталіт. травмою» 

28 квітня 

2021  
 

53.  
Кафедра української 

мови 

ХІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентства та наукової 

молоді «Філологія ХХІ 

століття» 

15 квітня 

2021 
 

54.  

 Кафедра психологічної 

та педагогічної 

антропології 

Вузівська науково-

теоретична конференція 

«Соціально-психологічні 

засади розвитку 

особистості в освітньому 

процесі» 

9–10 квітня 

2021  

 

 

55.  

Кафедра теорії, 

технологій і методик 

дошкільної освіти 

Міжнародний україно-

грузинський круглий стіл з 

проблем дошкільної освіти 

22 квітня 

2021 

Батумський державний 

університет імені Шота 

Руставелі (Батумі, Грузія) 

Телавський державний 

університет імені Якоба 

Гогебашвілі (Телаві, 

Грузія) 

56.  

Кафедра теорії і 

практики англійської 

мови  

Міжнародна наукова 

конференція «Аргументи 

сучасної філології: 

квітень 2021  



“нестача” і “бажання” у 

тексті» 

57.  

Кафедра теорії і 

практики англійської 

мови 

Гостьова лекція «Як 

скласти іспит ЄВІ?»  
квітень 2021  

58.  

Кафедра теорії і 

практики англійської 

мови 

Гостьова лекція 

«Особливості навчання 

ділової англійської мови 

он-лайн») 

квітень 2021  

59.  

Кафедра теорії і 

практики англійської 

мови 

Гостьова лекція «Як 

покращити доповідь та її 

презентацію»  

квітень 2021  

60.  

Український мовно-

літературний факультет 

імені Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, 

кафедра східних мов 

 

Міжнародна наукова 

конференція 

«Аргументи сучасної 

філології: „нестача” і 

„бажання” у тексті» 

2-3 квітня 

2021 
 

61.  

Кафедра теорії і 

методики мистецької 

освіти та вокально-

хорової підготовки 

вчителя 

Методичний семінар  

«Дистанційне навчання: 

практикум роботи в 

Moodle». 

6 квітня 2021   

62.  Кафедра хореографії 

Науково-практична 

конференція студентів та 

викладачів «Актуальні 

проблеми сучасної 

мистецької освіти в 

умовах європейської 

інтеграції: хореографічне 

мистецтво» 

12 квітня 

2021 
 

63.  
Кафедра початкової і 

професійної освіти 

Сучасний  стан  та  

тенденції  розвитку  

початкової  освіти  в 

Україні 

1  квітня  

2021   
 

64.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Нові технології навчання у 

початковій школі (для 

вчителів, заступників 

директорів шкіл 

Київського, Московського 

районів) 

19 квітня 

2021 
 

65.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Харківський міський 

постійно діючий  семінар 

із загальної антропософії 

та вальдорфської 

педагогіки 

 

щотижня  

66.  

Кафедра цивільно-

правових дисциплін і 

трудового права імені 

професора 

О.І.Процевського 

III Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

приватного та публічного 

права»,  присвячена 92-

річчю з дня народження 

члена-кореспондента 

НАПрН України, 

академіка Міжнародної 

кадрової академії, 

Заслуженого діяча науки 

України, доктора 

юридичних наук, 

професора 

О.І. Процевського 

02 квітня 

2021 року 
 



67.  
Інформаційних 

технологій 

Майстер-класи зі 

створення дистанційних 

курсів на платформі 

Moodle  для викладачів та 

співробітників 

університету  

квітень 2021  

травень 

68.  

Кафедра інформаційних 

технологій, 

природничий факультет, 

кафедра ботаніки  

Круглий стіл щодо 

розробки нових курсів із 

використання цифрових 

технологій у навчальній 

діяльності магістрів  

травень 2021  

69.  

Кафедра олімпійського і 

професійного спорту, 

спортивних ігор та 

туризму  

Підготовка наукових робіт 

до публікацій у виданнях 

баз Scopus/WOS 

12 травня 

2021 
МОН України 

70.  
Кафедра економічної 

теорії, фінансів і обліку 

V Міжвузівська 

студентська наукова 

конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку 

економіки ХХІ століття 

очима молоді» 

20 травня 

 2021 
 

71.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Майстер-клас з вишивки 

«День вишиванки єднає 

Україну» 

травень 2021  

72.  

Кафедра соціальної 

роботи і соціальної 

педагогіки 

Міжвузівська дистанційна 

науково-практична 

конференція  

здобувачів вищої освіти 

«Актуальні проблеми 

досліджень у галузі 

соціальної педагогіки і 

соціальної роботи» 

19 травня 

2021 
 

73.  Кафедра історії України 

Всеукраїнська наукова 

конференція 

«Богдан Хмельницький: 

історична постать у 

контексті процесів 

українського 

державотворення», 

присвяченої 425-й річниці 

від дня народження 

гетьмана  

14 травня 

2021 

 

Міністерство освіти і 

науки України 

74.  Кафедра історії України 

 (ДО 100-РІЧЧЯ АКТУ 

ЗЛУКИ) 

Всеукраїнська наукова 

конференція 

 «Українське 

державотворення: 

історичний аспект» 

28 травня 

2020 

 

Міністерство освіти і 

науки України 

75.  
Кафедра анатомії і 

фізіології людини 

Конференція присвячена 

100-річчю проф. Я. Р. 

Синельникова 

травень 2021 

Кафедра анатомії ХНМУ, 

інститут фізвиховання, 

медуніверситет інститут 

МНС 

76.  

Кафедра зарубіжної 

літератури та 

слов’янських мов 

Вебінар у межах науково-

методичного 

семінару «Сучасна 

академічна комунікація» 

19 травня 

2021  

Бразильський середньо-

західний університет 

Mid-West State University 

– UNICENTRO 

Відділ аспірантури та 

докторантури  

Міжнародний відділ  

http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-zdorovya-lyudini-ta-korekciynoyi-osviti


Кафедра теорії і практики 

англійської мови  

 

77.  

Кафедра зарубіжної 

літератури та 

слов’янських мов 

 

XІХ Мiжнародна 

конференцiя з 

актуальних проблем 

філологічних дослiджень 

(пам’яті доктора 

філологічних наук, 

професора А.Т. Гулака) 

20–21 травня  

2021  

Кафедра української мови; 

кафедра українознавства і 

лінгводидактики; 

кафедра української 

літератури та 

журналістики імені 

професора Л.Ушкалова 

78.  
Кафедра українознавства 

і лінгводидактики 

І Міжнародна славістична 

конференція, присвячена 

пам’яті святих Кирила і 

Мефодія 

11 травня 

2021 

Шуменський університет 

імені єпископа Костянтина 

Преславського, 

Інститут української мови 

НАН України, 

Інститут мовознавства 

НАН України 

 

79.  
Кафедра українознавства 

і лінгводидактики 

Тематична навчальна 

аудиторія: дидактичний, 

пізнавальний, професійний 

виміри 

18 травня 

2021 

Національний університет 

цивільного захисту 

України 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

80.  

Кафедра української 

літератури та 

журналістики 

ім. проф. Л. Ушкалова 

Науково-методологічний 

семінар для аспірантів усіх 

років навчання «Сучасні 

вимоги до наукового 

дослідження. Основні 

етапи підготовки 

дисертації до захисту» 

12 травня 

2021 
 

81.  

Кафедра української 

літератури та 

журналістики 

ім. проф. Л. Ушкалова 

Відкрита лекція з нагоди 

150-річчя від дня 

народження Василя 

Стефаника 

19 травня 

2021  
 

82.  

Кафедра української 

мови; 

кафедра української 

літератури та 

журналістики 

ім. проф. Л. Ушкалова; 

кафедра українознавства 

і лінгводидактики; 

кафедра зарубіжної 

літератури та 

слов’янських мов 

Відкрита лекція доц. 

Люблінського 

католицького ун-ту 

(Польща) Альберта 

Новацького «Образ жінки 

в укр. літературі: від 

традиції до новаторства» 

26 травня 

2021 
 

83.  
Кафедра української 

мови 

Наукові читання  

(2, 3 курси) 

14.травня 

2021 
 

84.  

Кафедра української 

мови, кафедра зарубіжної 

літератури та 

слов’янських мов 

XIX Мiжнародна наукова 

конференцiя з актуальних 

проблем філологічних 

дослiджень (пам’яті 

доктора філологічних 

наук, професора Анатолiя 

Тихоновича Гулака) 

20–21 травня 

2021  
 

85.  
Кафедра української 

мови 

Науково-методичний 

семінар «Методичні 

особливості організації 

самостійної роботи 

магістрів-філологів» 

27 травня 

2021 
 



86.  

Кафедра теорії, 

технологій і методик 

дошкільної освіти 

Міжнародний круглий стіл 

«Світові тенденції і 

проблеми розвитку 

педагогічної науки та 

дошкільної освіти» 

17 травня 

2021 

Батумський державний 

університет імені Шота 

Руставелі (Батумі, Грузія); 

Телавський державний 

університет імені Якоба 

Гогебашвілі (Телаві, 

Грузія); 

Вірменський національний 

педагогічний університет 

ім. Х. Абовяна 

(м. Єреван, Вірменія); 

Мозирський державний 

педагогічний університет 

імені І.П. Шамякіна (м. 

Мозир, Республіка 

Білорусь) 

87.  
Кафедра теорії і практики 

англійської мови 

Науково-методичний 

семінар «Сучасна 

академічна комунікація» 

(Бразилія) 

травень 2021 

Кафедра зарубіжної 

літератури та слов’янських 

мов 

88.  
Кафедра теорії і практики 

англійської мови 

INCREDIBLE SCIENCE:  

тематичне зібрання English 

Speaking Club,  

приурочене до Дня науки 

2021 

травень 2021  

89.  

Український мовно-

літературниий факультет 

імені Г.Ф.Квітки-

Основяненка 

XIX Мiжнародна 

наукова  

конференцiя з актуальних 

проблем 

філологічних дослiджень 

(пам’яті доктора 

філологічних наук, 

професора Анатолiя  

Тихоновича 

 Гулака)  

20–21 травня 

2021  
 

90.  
Кафедра англійської 

фонетики і граматики   

До Дня науки: 

Комунікативні аспекти 

сучасної філології і 

методики викладання мов 

11 травня 

2021 
 

91.  
Кафедра німецької 

філології 

X студентська науково-

практична конференція 

«Сучасні аспекти 

дослідження і навчання 

іноземних мов» 

9 травня 2021 - 

92.  

Практики англійського 

усного і писемного 

мовлення 

(співорганізатори: каф. 

німецької філології, 

англійської філології, 

англійської фонетики і 

граматики) 

X студентська науково-

практична конференція 

«Сучасні аспекти 

дослідження і навчання 

іноземних мов» 

19 травня 

2021 р. 
 

93.  
Факультет іноземної 

філології 

Х студентська науково-

практична конференція 

«Сучасні аспекти 

дослідження і навчання 

іноземних мов» 

19 травня 

2021 
 

94.  Кафедра дизайну 

Міжнародний конкурс 

молодих дизайнерів 

«Печерські каштани» 

травень 2021 

Міністерство освіти і 

науки України  

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну 



95.  Кафедра дизайну 
Майстер-клас з декору та 

текстилю в інтер’єрі 

18 травня 

2021 
 

96.  Кафедра дизайну 

Допомога  

ЗОШ №163 у 

реконструкції актового 

залу 

18 травня 

2021 

 

 

97.  Кафедра дизайну 

Виставка дитячої 

творчості студії 

«ДЕАРТІС», «Весняні 

паростки» 

11.05.2021– 

20.05.2021 
 

98.  Кафедра дизайну 
Конкурс плаката до 

Всесвітнього дня донора 

05.05.2021– 

31.05.2021 

 

 

99.  

Кафедра теорії і 

методики мистецької 

освіти та вокально-

хорової підготовки 

вчителя 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Час мистецької освіти» 

на тему «Мистецька освіта 

в особистісному розвитку 

й професійній творчості» 

20–21 травня 

2021 
 

100.  

Кафедра теорії і 

методики мистецької 

освіти та вокально-

хорової підготовки 

вчителя 

Круглий стіл на тему 

«Мистецтво в професійній 

освіті» (в рамках 

проведення Тижня науки у 

ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

 18 травня 

2021 
 

101.  
Кафедра початкової і 

професійної освіти 

1.Студентські ініціативи: 

теорія і практика 

початкової освіти: 

матеріали 

12 травня 

2021 
 

102.  
Кафедра початкової і 

професійної освіти 

Початкова освіта і 

підготовка майбутніх 

учителів початкових 

класів в умовах 

реформування української 

школи 

14 травня 

2021   
 

103.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Нові технології навчання у 

початковій школі (для 

вчителів, заступників 

директорів шкіл 

Київського, Московського 

районів) 

17 травня 

2021 
 

104.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Харківський міський 

постійно діючий  семінар 

із загальної антропософії 

та вальдорфської 

педагогіки 

щотижня  

105.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Педагогіка здоров’я» 

травень 2021  

106.  Кафедра психології 

VІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Особистість у кризових 

умовах та критичних 

ситуаціях життя» 

18–20 травня 

2021  

Міністерство освіти і 

науки України 

Сумський державний 

педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка 

кафедра психології 

Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН 

України 

лабораторія методології і 

теорії психології 



Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника 

кафедра психології 

розвитку 

Східноукраїнський 

національний університет 

імені В. Даля 

кафедра практичної 

психології та соціальної 

роботи 

Херсонський державний 

університет 

кафедра психології 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди 

кафедра психології 

Гродненський державний 

університет імені Янки 

Купали (Білорусь) 

факультет психології 

Педагогічний університет 

імені Комісії національної 

освіти в Кракові (Польща) 

інститут психології 

Казахський національний 

педагогічний університет 

імені Абая (Казахстан) 

кафедра загальної і 

прикладної психології 

Північний національний 

університет у місті 

Іньчуань провінція Нінся 

(Китай) 

Центр психологічної 

допомоги населенню 

«Ключ до себе» у місті 

Ганновер (Німеччина) 

Український науково-

методичний центр 

практичної психології і 

соціальної роботи НАПН 

України 

Навчально-методичний 

центр психологічної 

служби Сумського 

обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Національна академія наук 

вищої освіти України 

107.  Кафедра інформатики 

ІІІ Всеукраїнська  науково-

практична конференція 

молодих учених 

«Інноваційні педагогічні 

технології в цифровій 

школі» 

 13–14.05.2021 

Міністерство освіти і 

науки України; Державна 

наукова установа «Інститут 

модернізації змісту 

освіти»; 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

108.  
 Кафедра освітології та 

інновацій-ної педагогіки 

Круглий стіл «Переваги і 

виклики змішаного 
травень 2021 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 



навчання. Стратегії успіху 

в системі «здобувач-

педагог-зацікавлені особи» 

університет», ХДУ 

«Народної української 

академії» 

109.  
Кафедра наукових основ 

управління 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

(онлайн) «Розвиток 

системи управління 

закладом освіти» 

19 травня 

2021  

Міністерство освіти і 

науки України, 

Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія, 

Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені 

М.В. Остроградського, 

Сумський державний 

педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка 

червень 

110.  
Кафедра економічної 

теорії, фінансів і обліку 

Круглий стіл 

«Статистична та 

бухгалтерська звітність: 

 новації 2021 року» 

17 червня 

 2021  

Міжнародна ГО «Рада 

незалежних бухгалтерів та 

аудиторів» 

Кафедра бізнес-аналітики, 

обліку і готельно-

ресторанної справи НТУ 

ХПІ 

111.  

Кафедра олімпійського і 

професійного спорту, 

спортивних ігор та 

туризму, кафедра 

олімпійського і 

професійного спорту 

Вінницького державного 

педагогічного 

університету імені 

Михайла 

Коцюбинського 

Молоді науковці – наше 

майбутнє 
9–11.06.2021 МОН України 

112.  Кафедра філософії 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Освіта і доля нації» 

25–26 червня 

2021  

Інститут філософії НАН 

України, Національна 

академія педагогічних наук 

України, Польське 

Товариство педагогіки 

філософічної імені 

Броніслава 

Ф.Трентовського (TPF) 

113.  Кафедра дизайну Реальний проєкт червень 2021  

114.  Кафедра дизайну 

ХХІІ конкурс молодих 

дизайнерів «Погляд у 

майбутнє» 

червень 2021 

Міжнародна громадська 

організація «Українська 

рада моди» 

115.  Кафедра дизайну 
Виставка «Географія 

почерків України» 

23.06.2021– 

27.06.2021 

Фестиваль Книжковий 

арсенал 

Школа каліграфії 

«Арт і Я» 

116.  
Кафедра української 

мови 

Науковий семінар 

«Інновації в галузі 

міждисциплінарного 

вивчення мов» 

 

22 червня 

2021 
 

117.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва  

Відкритий фестиваль 

«Вітаємо дитинство», 

приуроченого 

Міжнародному Дню 

захисту дітей 

1 червня 2021  

118.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Авторський відеомайстер-

клас «Вітражний розпис на 

склі» 2021 

червень 2021  



119.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Авторський відеомайстер-

клас  Великодній майстер-

клас «Мальованки в 

кошику» 

червень 2021  

120.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Майстер-клас з 

Петриківського розпису 

«Мальованки»  від 

студентів 1 курсу 

(науковий керівник 

Лісунова Л.В.) 

червень 2021  

121.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Авторський відеомайстер-

клас  з техніки офорт 2021 
червень 2021  

122.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Виставка «Національна 

героїчна спадщина 

України» 

червень 2021  

123.  

Кафедра соціальної 

роботи і соціальної 

педагогіки 

ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

конференція з 

міжнародною участю 

«Соціальна підтримка сім’ї 

та дитини у 

соціокультурному 

просторі громади: 

матеріали» 

1–2 червня 

2021 
 

124.  Кафедра інформатики 

Науково-методичний 

семінар, гостьова лекція 

(Н.І.Мачинська, д.пед.н., 

професор, завідувач 

кафедри початкової та 

дошкільної освіти 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка) 

25 червня 

2021 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

125.  Кафедра інформатики 

Майстер- класи з 

робототехніки, 3D 

моделювання, основ 

програмування для 

школярів закладів 

загальної середньої освіти 

15.06 –

24.06.2021  
 

липень 

серпень 

126.  Кафедра ботаніки Школа польового міколога липень 2021  

127.  Кафедра дизайну 

Міжнародний проєкт  

«Кращий художник 

України» 

10.08.2021–

18.08.2021 

Міністерство культури 

України «Кращий 

художник України»  

128.  Кафедра дизайну 

Всеукраїнська виставка до 

Дня Незалежності України 

Центральний будинок 

художника 

05.08.2021–

27.08.2021 
Будинок художника 

129.  Кафедра дизайну 
Всеукраїнська виставка 

абстракції 

26.08.2021–

17.09.2021 
Будинок художника 

вересень 

130.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Гостьова лекція з Кейт 

Марш, Великобританія 
вересень 2021  

131. 4 

Кафедра історії України, 

кафедра суспільно-

правових дисциплін та 

менеджменту освіти 

Голокост в Україні: 

академічний, 

комеморіальний та 

освітній аспект», 

присвяченої 80-тим 

роковинам від дня трагедії 

Бабиного Яру 

29 вересня 

2021 

Міністерство освіти і 

науки України 

132.  
Кафедра історії України, 

кафедра суспільно-

Всеукраїнська 

конференція «Голокост в 

29 вересня 

2021 
 



правових дисциплін і 

менеджменту освіти 

Україні: академічний, 

комеморіальний та 

освітній аспект» 

133.  

Кафедра української 

літератури та 

журналістики 

ім. проф. Л. Ушкалова 

 Науково-методичний 

семінар з методичним 

об’єднанням учителів 

української мови та 

літератури Московського 

району м. Харкова (у 

межах університетської 

кафедри в Харківському 

ліцеї № 141) «Український 

правопис від давнини до 

сучасності: формування 

орфографічних норм» 

22 вересня 

2021 
 

134.  Кафедра дизайну 
Майстер-клас зі створення 

книжкових ілюстрацій 

10 вересня 

2021 
 

135.  Кафедра дизайну 
Майстер-клас з декору та 

текстилю в інтер’єрі 

15 вересня 

2021 
 

136.  
Кафедра початкової і 

професійної освіти 

Науково-практичний 

семінар-нарада 

«Національний освітній 

технопарк з підвищення 

якості освіти: від моделі до 

втілення» 

24 вересня 

2021 
 

137.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Харківський міський 

постійно діючий  семінар 

із загальної антропософії 

та вальдорфської 

педагогіки 

щотижня  

138.  
Кафедра економічної 

теорії, фінансів і обліку 

Семінар «Формування у 

студентів поваги до 

інтелектуальної власності» 

15 вересня 

 2021  
 

жовтень 

139.  
Кафедра економічної 

теорії, фінансів і обліку 

Круглий стіл для студентів 

випускних курсів «Стан та 

актуальні проблеми 

сучасного розвитку ринку 

праці України» 

6 жовтня 

2021 

Харківський регіональний 

центр зайнятості 

140. 5 Кафедра історії України 

Наукова конференція 

«Козацькі читання», 

присвячена Дню захисника 

України та українського 

козацтва 

19 жовтня 

2021 

Міністерство освіти і 

науки України 

141.  

Кафедра анатомії і 

фізіології людини імені 

проф. Я.Р. Синельникова 

VIII засідання 

Харківського 

міжвузівського 

студентського колоквіуму 

«Наукове відкриття як 

етап пізнання» 

7 жовтня 

2021 

Кафедра фізіології ХМУ, 

кафедра нормальної та 

патологічної фізіології 

НФаУ, кафедра 

молекулярної біології та 

біотехнології ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

142.   Кафедра ботаніки 

Вебінар для студентів 

викладачів Полтавського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

В.Короленка: 

«Екобіоетичне виховання 

школярів та студентів» 

28 жовтня 

2021 
 

143.   Кафедра ботаніки 
Семінар з нагоди Дня 

науки 
жовтень 2021   



144.  Кафедра ботаніки 
Вебінар для вчителів 

біології 

18жовтня 

2021 
 

145.  

Кафедра здоровʼя 

людини, реабілітології і 

спеціальної психології 

Крос-форум «Європу 

єднає здорове майбутнє» 

(у межах програми 

президента «Здорова 

Україна») 

жовтень 2021 

Міністерство освіти і 

науки україни 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної 

Державної адміністрації  

Полтавський національний 

педагогічний університет 

імені В.Г.Короленка 

Державна установа 

«Інститут охорони 

здоров᾿я дітей та підлітків 

НАМН України» 

Національний університет 

«Чернігівська політехніка» 

КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти» 

Комунальний заклад 

«Харківська обласна 

станція юних туристів» 

Харківської обласної ради 

Інститут 

експериментальної 

фонетики і патології 

мовлення «Джорже 

Костич» ГАК-КБЦ 

Белград, Сербія 

 

146.  

Кафедра здоров’я 

людини, реабілітології і 

спеціальної психології 

Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Психологічні засади 

розвитку, 

психодіагностики та 

корекції особистості в 

системі безперервної 

освіти» 

29–30 жовтня 

2021  

Департамент гуманітарної 

політики  

Вінницької обласної 

державної адміністрації 

Комунальний заклад вищої 

освіти 

«Вінницька академія 

безперервної освіти» 

Національна академія 

державної прикордонної 

служби 

України 

ім.Б.Хмельницького 

Хмельницький 

національний університет 

Київський національний 

університет  

імені Бориса Грінченка 

Психологічний центр 

«Fides» 

Психологічний центр 

емоційного здоров’я KLO 

147.  

Кафедра української 

мови, кафедра 

англійської фонетики і 

граматики 

Науково-методичний 

семінар «Як видати 

статтю в Scopus та WoS: 

досвід публікування» 

12 жовтня 

2021 
 

148.  

Кафедра теорії і 

практики англійської 

мови 

Круглий стіл «Вечір 

пам’яті В.В. Юхта – 

філолога, мовознавця, 

літературознавця, 

перекладача, поета» 

жовтень 2021  



149.  
Кафедра англійської 

фонетики і граматики   

Як видати статтю в Scopus 

та WOS: досвід 

публікування 

12 жовтня 

2021 
Кафедра української мови  

150.  Кафедра дизайну 

Майстер-клас з каліграфії, 

присвячений 100-річчю 

ХДАДМ 

07 жовтня 

2021 
 

151.  Кафедра дизайну 

Відвідування виставки зі 

студентами  

1 та 2 курсу, присвяченої 

100-річчю ХДАДМ 

 

15 жовтня 

2021 
 

152.  Кафедра дизайну 

Всеукраїнська виставка до  

100 років Харківській 

вищій художній школі 

жовтень 2021 Будинок художника 

153.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Крила Пегасу 

(виставка творчих робіт 

випускників та викладачів 

кафедри ОБМ) 

жовтень 2021  

154.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва 
Зустріч із стейкхолдерами жовтень 2021  

155.  

Кафедра теорії і 

методики мистецької 

освіти та вокально-

хорової підготовки 

вчителя 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Час мистецької освіти» 

на тему «Мистецька освіта 

в особистісному розвитку 

й професійній творчості», 

частина ІІ 

28–29 жовтня 

2021 
 

156.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Нові технології навчання у 

початковій школі (для 

вчителів, заступників 

директорів шкіл 

Київського, Московського 

районів) 

18 жовтня 

2021 
 

157.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Харківський міський 

постійно діючий  семінар 

із загальної антропософії 

та вальдорфської 

педагогіки 

щотижня  

158.  Кафедра психології 

V міжрегіональна науково-

практична конференція 

«Харківський осінній 

марафон психотехнологій» з 

профорієнтації та 

професійного 

вдосконалення психологів 

28–30 жовтня 

2021  

МОН України 

Товариство психологів 

України 

Сумський державний 

педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка 

Західноукраїнський 

національний 

університет (м. Тернопіль) 

Український науково-

методичний центр 

практичної психології і 

соціальної роботи НАПН 

України 

Асоціація професійних 

психологів Харкова 

Міжрегіональна 

громадська організація 

сприяння розвитку 

символдрами 

Всеукраїнська арт-

терапевтична асоціація 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://www.app.kharkov.ua/
http://www.app.kharkov.ua/


ГО «Інтелектуальний штаб 

громадянського 

суспільства» 

159.  Кафедра психології 
Конкурс презентацій 

психотехнологій 

29 жовтня 

2021  
 

160.  Кафедра психології 

Конкурс психологічного 

есе для старшокласників 

та студентів початкових 

курсів (в рамках 

профорієнтації та 

психологічної просвіти) 

28 жовтня 

2021  
 

161.  Кафедра інформатики 

Тренінги для студентів 1–4 

курсів в рамках 

Національного проєкту 

медіагорамотності 

«Фільтр»  

25–29 жовтня 

2021  
 

162.  Кафедра інформатики 

Зустріч-дискусія  

«Яким має бути успішний 

вчитель?» із директоркою 

ліцея Чурюмова, к.істор.н. 

Ждановою І. 

27 жовтня 

2021 
 

163.  
Кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Духовно-інтелектуальне 

виховання і навчання в 

ХХІ столітті» 

жовтень 2021 

Міністерство освіти і 

науки України 

Університет третього віку 

в Громадкі (Республіка 

Польща),  

Європейський інститут 

безперервної освіти 

(Словацька Республіка), 

Педагогічний інститут 

Чендуського університету 

(КНР) 

листопад 

164.  
Кафедра інформаційних 

технологій, факультети  

Круглий стіл «Відкриті 

ресурси для інноваційної 

та якісної освіти» 

 

листопад 

2021 
 

165.  
Кафедра наукових основ 

управління 

Студентська  науково-

практична конференція 

10 листопада 

2021 
 



«Інновації в управлінні 

закладами освіти: теорія та 

практика» 

166.  
Кафедра всесвітньої 

історії 

ХІІІ Міжнародна науково-

методична конференція 

«Актуальні проблеми 

методики навчання історії, 

правознавства та 

суспільствознавчих 

дисциплін» 

19–

20 листопада 

2021  

Міністерство освіти і 

науки України; 

Установа адукацыі 

«Віцебскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя П.М. 

Машэрава», факультэт 

гуманітарыстыкі і моўных 

камунікацый; 

Patil Institute of Technology, 

Pune, Maharashtra, India; 

Ганджинский 

государственный 

университет 

(Азербайджан); 

Телавский 

государственный 

университет имени Якоба 

Гогебашвили; 

Центральноукраїнський 

державний педагогічний 

університет імені 

Володимира Винниченка 

 

167.  

Кафедра здоров’я 

людини, реабілітології і 

спеціальної психології 

Міжнародний круглий стіл 

«Якість сучасної освіти в 

контексті постнекласичної 

парадигми: методологія,  

теорія, практика»  

8–9 

листопада 

2021  

Міністерство освіти і 

науки України 

Національна академія 

педагогічних наук України 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної 

адміністрації 

Департамент освіти 

Харківської міської ради 

Інститут 

експериментальної 

дидактики ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

Академія спеціальної 

педагогіки  

імені Марії Ґжеґожевської 

у Варшаві (Республіка 

Польща) 

Державний інститут імені 

Стефана Баторія  

у Скєрнєвіцах (Республіка 

Польща) 

Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих  

імені Івана Зязюна НАПН 

України  

Інститут спеціальної 

педагогіки і психології  

імені Миколи Ярмаченка 

НАПН України 

Державна установа 

«Інститут охорони 

здоров’я дітей  

та підлітків НАМН 

України»  

Комунальний вищий 

навчальний заклад  



«Харківська академія 

неперервної освіти» 

Науково-педагогічний 

проєкт «Інтелект України» 

168.  

Кафедра здоров’я 

людини, реабілітології і 

спеціальної психології 

VІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Особистісні та ситуативні 

детермінанти здоров’я» 

18 листопада 

2021 

Національна академія 

педагогічних наук України 

 Інститут психології імені 

Г. С. Костюка  

Лабораторія вікової 

психофізіології  

Міністерство освіти і 

науки України 

Міністерство охорони 

здоров’я України 

Донецький національний 

медичний університет  

Лабораторія психології 

репродуктивної сфери, 

пренатальної  

і перинатальної психології 

169.  

Кафедра зарубіжної 

літератури та 

слов’янських мов 

Студентська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

філологічних наук» 

24  листопада 

2021  
 

170.  

Кафедра української 

літератури та 

журналістики 

ім. проф. Л. Ушкалова 

Ушкаловські читання: 

Наукова конференція 

«(Не)можливість канону: 

світова література / 

література українська» 

Круглий стіл «13-е. Синій 

листопад» 

12–13 

листопада 

2021 

Центр транскультурних 

посттоталітарних студій 

філологічного факультету 

Вроцлавського 

університету 

171.  
Кафедра англійської 

філології 

Науково-методичний 

семінар для вчителів 

англійської мови ХСШ І-

ІІІ ст.  

Тема: "Some Tips on 

Effective Teaching 

Speaking» 

листопад 

2021 
 

172.  Кафедра східних мов 

Методичний семінар 

викладачів китайської 

мови 

10 листопада 

2021 
 

173.  Кафедра дизайну 
Виставка  

Еко-Art перетворення 

23.11.2021 

–30.11.2021 

Український культурний 

фонд 

174. с 
Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Героїчна Спадщина 

України (виставка творчих 

робіт випускників та 

викладачів кафедри ОБМ) 

листопад 

2021 
 

175.  
Кафедра образотворчого 

мистецтва 

Гостьова лекція із 

стейкхолдерами «Лінія як 

засіб в графічному 

мистецтві» 

24 листопада 

2021 

Чугуївська дитяча художня 

школа імені І. Є. Рєпіна 

176.  
Кафедра початкової і 

професійної освіти 

«Якість сучасної освіти в 

контексті постнекласичної 

парадигми: методологія, 

теорія, практика. 

08.11.2021 – 

09.11.2021 
 

177.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Харківський міський 

постійно діючий  семінар 

із загальної антропософії 

та вальдорфської 

педагогіки 

щотижня  



178.  

Кафедра соціальної 

роботи і соціальної 

педагогіки 

Всеукраїнська щорічна 

науково-практична 

конференція «Сучасні 

реалії та перспективи 

соціального виховання 

особистості в різних 

соціальних інституціях» 

20 листопада 

20201 
 

179.  

Кафедра одноборств, 

фехтування і силових 

видів спорту 

Перша  

науково-практична 

конференція «Фізична 

культура і спорт. Виклики 

сучасності» 

25–26 

листопада 

2021 

 

180.  Кафедра інформатики 

ХІX Науково-методична 

конференція «Наумовські 

читання» 

23–24 

листопада 

2021 

 

181.  
Кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки 

Круглий стіл «Вектори 

інноваційної діяльності 

учасників освітнього 

процесу – 21/22» 

листопад 2021 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет»,  

Полтавський національний 

педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка. 

грудень 

182.  Кафедра філософії 

VІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Під знаком Григорія 

Сковороди. Зоряний час 

української культури» 

3–4 грудня 

2021  

Інститут філософії НАН 

України, Польське 

Товариство педагогіки 

філософічної імені 

Броніслава 

Ф. Трентовського (TPF),  

Національна академія 

педагогічних наук України 

Благодійний фонд 

Олександра Фельдмана 

183.  
Кафедра української 

мови 

Науково-методичний 

семінар «Інтерактивні 

технології  в навчанні 

української мови» 

 

грудень 2021   

184.  

Кафедра теорії та 

практики англійської 

мови 

Круглий стіл для вчителів 

англійської мови 

«Розвиток усного 

мовлення школярів 

старших класів» 

грудень 2021 
Харківська гімназія № 43 

м Харків. 

185.  Кафедра дизайну 
Виставка Еко-ART 

перетворення 

01.12.2021 – 

29.12.2021 

Український культурний 

фонд 

186.  

Каф. теорії і методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті 

Харківський міський 

постійно діючий  семінар 

із загальної антропософії 

та вальдорфської 

педагогіки 

щотижня  

187.  

Кафедра політології, 

соціології і 

культурології 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Соціалізація 

особистості у сучасних 

соціокультурних та 

соціально-політичних 

контекстах» 

20 грудня 

2021  

Брестський державний 

університет імені 

О.С. Пушкіна (Білорусь) 

188.  

Кафедра олімпійського і 

професійного спорту, 

спортивних ігор та 

туризму 

14 Міжнародна 

конференція «Технології 

збереження здоров´я, 

фізична реабілітація і 

фізична терапія» 

02 грудня 

2021 
МОН України 

 



ПОКАЗНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ 

  

У базі Web of Science станом на 01.12.2021 р. Університет має такі 

показники:  

кількість публікацій – 259 (з них 51 – за 2021 рік),  

кількість цитувань – 979 (з них 287 – за 2021 рік),  

індекс Гірша – 13. 

Найвищі показники індексу Гірша в базі Web of Science мають такі 

викладачі:  

Козіна Ж.Л. = 9,  

Іващенко О.В. = 8,  

Леонтьєв Д.В. = 7,  

Костікова І.І. = 4,  

Худолій О.М. = 3,  

Чаплигіна А.Б. = 3. 

У базі Scopus станом на 01.12.2021 р. Університет має такі показники:  

кількість публікацій – 193 (з них 46 – за 2021 р.),  

кількість цитувань – 1134 (з них 52 – за 2021 р.),  

індекс Гірша – 17.  

Місце в рейтингу Scopus серед ЗВО України – 87 серед 190.  

169 вчених Університету (у т.ч. аспіранти) є авторами статей, які 

індексуються у Scopus. 

Індекс Гірша Університету в базі Google Scholar –78, кількість цитувань 

– 42035 (з них 2273 за 2021 рік).  

За цими показниками Університет посідає 35 місце серед 204 ЗВО 

України та 4 місце серед Харківських ЗВО. 

 

ПІБ Google Scholar h-index 

Козіна Жаннетта Леонідівна 42 

Іващенко Ольга Віталіївна 41 

Худолій Олег Миколайович 40 

Бойчук Юрій Дмитрович 16 

Колода Володимир Васильович 15 

Леонтьєв Дмитро Вікторович 15 

Іонов Ігор Анатолійович 14 



Іонова Олена Миколаївна 14 

Куц Галина Михайлівна 14 

Хомуленко Тамара Борисівна 14 

 

Найвищі показники індексу Гірша в базі Scopus мають такі викладачі: 

Козіна Ж.Л. = 12,  

Худолій О.М. = 11,  

Іващенко О.В. – 11,  

Леонтьєв Д. – 9,  

Собко І.М. = 6,  

Репко О.О. = 6,  

Іонов І.А.= 5.  

Продовжено роботу щодо реєстрації бібліографічних профілів 

викладачів у Гугл Академії. Наразі створено 601 профілів, із них індекс Гірша 

1 та більше мають 474 викладачі, 127 викладачів мають профілі без цитувань. 

25 викладачів мають індекс Гірша більше 10 (із них 3 особи мають індекс 

Гірша більше 40: Худолій О., Козіна Ж., Іващенко О.). 

Також цьогоріч активізовано роботу щодо реєстрації профілів у Publons 

(Web of Science) та ORCID та майже завершена робота над університетським 

ресурсом, який має на меті консолідацію усіх наукових ідентифікаторів 

вчених нашого ЗВО (робота проводиться спільно зі співробітниками наукової 

бібліотеки). Цей ресурс http://library.hnpu.edu.ua/Профілі-науковців не лише 

полегшить пошук та доступ до опублікованих праць, але й допоможе 

рейтингувати викладачів за окремими параметрами (наприклад, кількість 

опублікованих статей, індекс Гірша, кількість цитувань тощо).  

 

Фахові наукові видання Університету 

Статті у фахових виданнях Університету мають ідентифікатори ДОІ від 

CrossRef, цьогоріч було присвоєно 565 ДОІ коштом Університету. Усі 

19 наукових видань Університету (у тому числі спільні журнали з 

університетами-партнерами) мають наразі таке ранжування: 

Категорія А – 1 

• Здоров’я, спорт, реабілітація (Scopus) – головний редактор 

Ж.Л. Козіна (4 номери за рік). 

http://library.hnpu.edu.ua/Профілі-науковців


 
Категорія Б – 10  

• Засоби навчальної та науково-дослідної роботи – головний редактор 

О.О. Матвєєва (розпочато ребрендинг);  

 

• Теорія та методика навчання та виховання – головний редактор 

О.М. Іонова (2 номери за 2021 р.);  

 

• Лінгвістичні дослідження – головний редактор О.В. Халіман (3 номери 

за 2021 р.); 

 

• Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Літературознавство – 

головний редактор Л.В. Гармаш (2 номери за 2021 р.); 



 

• Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Психология» – головний 

редактор Т.Б. Хомуленко (1 номер за 2021 р.); 

 

• Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія – головний 

редактор Д.В. Леонтьєв (1 номер за 2021 р.); 

 

• Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Право» – 

головний редактор О.О.Коваленко (2 номери за 2021 р.);  

 

• Educational Challenges – головний редактор І.І. Костікова (2 номери за 

2021 р.); 

• Новий колегіум (спільний журнал з ХНУРЕ) – головний редактор 

Ю.Д. Бойчук (3 номери за 2021 р.). 

• Теорія і практика управління соціальними системами (спільний 

журнал з ХПІ) – головний редактор О.Г. Романовський (3 номери за 2021 р.). 



 

• Astraea – головний редактор Ю.Д. Бойчук (2 номери за 2021 р.);  

• Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, 

культурологічні науки – головний редактор І.Д. Денисенко (2 номери за 

2021 р.);  

• Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Філософія» – головний 

редактор М.Д. Култаєва ( розпочато ребрендинг); 

• Русская филология. Вестник ХНПУ имени Г.С. Сковороды – 

головний редактор І.І. Степанченко (1 номер за 2021 р.);  

• Історія та географія – головний редактор А.В. Губа (1 номер за 

2021 р.);  

• Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Економіка» 

– за загальною редакцією І.Ф. Прокопенка (1 номер за 2021 р.); 

• Professional Art Education – головний редактор О.О. Матвєєва 

(1 номер за 2021 р.); 

• Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в 

ХХІ столітті (спільний журнал зі Всесвітнім науковим ноосферно-

онтологічним товариством) – за загал. ред. проф. В.П. Бабича, 

проф. Л.С. Рибалко (1 номер за 2021 р.). 

Цього року журнал «Освітні виклики» («Education Challenges») отримав 

категорію «Б». Головний редактор – І.І. Костікова. 

Журнал «Здоров’я, спорт, реабілітація» («Health, sport, rehabilitation»), 

засновником якого є наш Університет, увійшов до міжнародної 

наукометричної бази Scopus (головний редактор – Ж.Л. Козіна). 

 

https://www.arteducation.pro/index.php/artedu


Вебінари для аспірантів, молодих учених та викладачів щодо 

підвищення публікаційнї активності у міжнародних наукометричних 

базах 

 26 лютого 2021 р. вебінар «Робота з БД Scopus та Web of Science: 

практикум». 

 29 вересня 2021 р. – офлайн-виступ на ІІІ Осінній школі 

Сковородинівській академії молодих учених «МІФИ ПРО SCOPUS ТА WOS». 

 21 жовтня 2021 р. вебінар «SCOPUS: ПРАКТИКА КОРИСТУВАННЯ 

СЕРВІСОМ, ПОШУК ЖУРНАЛІВ + Q&A SESSION». 

 8 жовтня 2021 р. вебінар «WEB OF SCIENCE: ПРАКТИКА 

КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ, ПОШУК ЖУРНАЛІВ + Q&A SESSION». 

 4 листопада 2021 р. вебінар «ПОРАДИ З НАПИСАННЯ СТАТЕЙ ДО 

МІЖНАРОДНИХ ЖУРНАЛІВ, ЯКІ ІНДЕКСУЮТЬСЯ У SCOPUS ТА WEB 

OF SCIENCE». 

 22 грудня 2021 р. вебінар  для викладачів кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки «Структура статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз». 

 

 

ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ НПП УНІВЕРСИТЕТУ 

(Scopus, Web of Science) 

 

 

 



Статті Scopus за 2021 

1.  Analysis of students’ somatic 

health and emotional state during 

sports games classes 

Shaposhnikova I.I., 

Korsun S.M., 

Arefieva L.P., 

Kostikova O.V., 

Serhiіenko V.M., 

Korol S.A., 

Riabchenko V.G. 

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 

1960) 

Том 74, Випуск 3 cz 2, Сторінки 608 – 612, 

2021 

2.  Application closed kinematic 

chain exercises with eccentric and 

strength exercises for the shoulder 

injuries prevention in student rock 

climbers: A randomized controlled 

trial 

Kozin S., 

Cretu M., 

Kozina Z.,  

Charnozub A., 

Ryepko O., 

Shepelenko T., 

Sobko I., 

Oleksiuk M. 

Acta of Bioengineering and Biomechanics 

Том 23, Випуск 2,  2021  

DOI 10.37190/ABB-01828-2021-01 

 

3.  Application of the video-tutorial 

"Challenge for Referees" in sports 

training of young basketball 

referees for the game season 

Sobko I.M., 

Chucha Y.I., 

Podmaryova I.A., 

Nagovitsyna O.P., 

Zhuravlova I.M.  

Zdorov’a, Sport, Reabilitacia 

Том 7, Випуск 1, Сторінки 42 – 53, March 

2021, 

DOI 10.34142/HSR.2021.07.01.04 

4.  AREdu 2021 - Immersive 

technology today 

Lytvynova S.H., 

Semerikov S.O.,  

Striuk A.M., 

Striuk M.I., 

Kolgatina L.S., 

Velychko V.Ye., 

Mintii I.S., 

Kalinichenko O.O., 

Tukalo S.M.  

CEUR Workshop Proceedings 

Том 2898, Сторінки 1 – 40, 2021 4th 

International Workshop on Augmented Reality 

in Education, AREdu 2021 Kryvyi Rih 11 May 

2021 

5.  Breeding of black-winged stilt 

Himantopus himantopus in 

muddy sites of a wastewater 

treatment plant 

Mamedova Y.P., 

Chaplygina A.B. 

 

Biosystems Diversity 

Том 29, Випуск 3, Сторінки 286 – 293, 2021 

DOI 10.15421/012136 

6.  Comparative characteristics of 

dances in China and Ukraine from 

the point of view of historical, 

genre, target, methodological and 

socio-political aspects: A review 

article 

Zhang G. 

 

Zdorov’a, Sport, Reabilitacia 

Том 7, Випуск 3, Сторінки 67 – 80 

DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2021.07.

03.05 

7.  Developing digital competence of 

teachers of Humanitarian 

disciplines in the conditions of 

COVID-19 quarantine measures 

Trubavina I.,  

Dotsenko S., 

Naboka O., 

Chaikovskyi M., 

Meshko H. 

 

Journal of Physics: Conference Series 

Том 1840, Випуск 119 March 2021, DOI 

10.1088/1742-6596/1840/1/012052 

8.  Development of the new 

pedagogical skills in the context 

of European integratio 

Oleksenko R.I.,  

Dolska O.O., 

Trynyak M.V., 

Nesterenko O.M., 

Korostylov H.L. 

 

Linguistics and Culture Review 
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РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 

Рада молодих учених Університету є частиною громадського 

самоврядування, створеною з метою сприяння організації наукової діяльності 

молодих науковців і здобувачів вищої освіти всіх рівнів, їх особистого та 

професійного зростання; вирішення загальних проблем, пов’язаних із 

професійною діяльністю молодих науковців і захисту соціальних інтересів 

молодих учених і студентів. 

 

ЧЛЕНИ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 

№ ПІБ спец., каф-ра 
учене звання, ступінь, 

посада 

1 
Башкір Ольга 

Іванівна 

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», 

кафедра освітології та інноваційної педагогіки   

д.пед. н., доцен 

2 
Божко Олексій 

Олександрович 

кафедра анатомії і фізіології людини імені 

професора Я.Р. Синельникова 

аспірант 2-го року 

навчання 

3 

Боярська-

Хоменко Анна 

Володимирівна 

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», 

кафедра освітології та інноваційної педагогіки 

д.пед.н., доцент 

4 
Гелашвілі Анна 

Гелаївна 

Спеціальність 081 «Право» аспірантка 3-го року 

навчання 

5 

Жерновникова 

Оксана 

Анатоліївна 

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», 

кафедра математики 

д.пед. н., професор 

6 
Іващенко Тетяна 

Володимирівна 

Спеціальність 033 «Філософія», 

кафедра філософії 

аспірантка 1-го року 

навчання 

7 
Ільїна Дар’я 

Володимирівна 

Спеціальність 015 «Професійна освіта» аспірант 3-го року 

навчання 
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навчання 
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Скидан Ярослав 

Анатолійович 

Спеціальність 035 «Філологія», 

кафедра української мови 

аспірант 3-го року 

навчання 

11 
Проскурін Іван 

Андрійович 

Спеціальність 035 «Філологія», 

кафедра слов’янських мов 

аспірант  

2-го року навчання 
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Спеціальність 053 «Психологія», 

кафедра психології 

д.псих.н., доцент 

13 
У Яньлінь Спеціальність 015 «Професійна освіта» аспірант 4-го року 

навчання 
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Чихаріна Карина 

Ігорівна  
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аспірантка 1-го року 
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У роботі РМУ беруть участь студенти Університету (секція 

Студентського наукового товариства), аспіранти (секція аспірантів), учені 

віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) 

рівня, або вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук 

або навчаються в докторантурі Університету. 

 

 
Рис 45. Рада молодих учених університету 

 

Головною сферою діяльності РМУ є Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди з усіма структурними 

підрозділами, у яких працюють молоді науковці. 

 

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

Студентське наукове товариство об’єднує голів СНТ факультетів і 

здійснює свою діяльність відповідно до планів, затверджених координаторами 

з наукової роботи факультетів Університету. 

 



ЧЛЕНИ СНТ УНІВЕРСИТЕТУ 

№ ПІБ ф-тет курс група 

1 Зінченко Дар’я Юріївна укр. мовно-літ. 3 курс 32СО 

2 Зіньковська Владислава Петрівна іноз. філ. 4 курс 41 

3 Бабак Олена Миколаївна фіз.-мат. 3 курс 3м 

4 Макітренко Катерина Олександрівна іноз. філ. 4 курс 45а/к 

5 Зайцева Поліна Олександрівна економ. 4 44-е 

6 Сагіна Юлія Володимирівна  мистецтв 4 курс 4а 

7 Довгопола Марія Олександрівна  природничий 2 курс 215 

8 Матей Юлія Федорівна  історичний 4 курс 43 

9 Сиротюк Марія Іванівна псих.-соц.  3 курс 32-СР 

10 Кривуля Юлія Павлівна початк. навч. 3 курс 32 

11 Олефіренко Олена Віталіївна початк. навч. 3 курс 32 

12 Шейко Ксенія Володимирівна юрид. 2 курс 24г/о 

13 Випирайло Марина Олександрівна  дошк. осв. 3 курс 34 

14 Ликов Євгеній Едуардович фіз. вих. і спорту 2 курс 24 

 

До складу СНТ факультетів входять науково-дослідницькі гуртки: 

• НГ «Правознавець» (керівник Васильєва М.В.); 

• НГ «Спеціальна дидактична майстерня: Новітні технології в роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами» (керівник Перетяга Л.Є.); 

• НГ «Психологія здібностей та творчості дошкільників: практикум» 

(керівник Малихіна О.Є.); 

• НГ «Романісти» (керівник Лембік С.О.); 

• НГ «Навчання хореографії у початковій школі» (керівник Зозуля К.В.); 

• НГ «Актуальні проблеми виховання у вищій школі» (керівник 

Агаркова Н.О.);  

• НГ «Імідж сучасного вчителя» (керівник Філатова Л.С.);  

• НГ «Мотивація молодших школярів» (керівник Шишенко В.О.);  

• НГ «Педагогічні технології» (керівник Лавренко С.О.); 



• НГ «Сучасні художні техніки» (керівник Бужин О.В.); 

• НГ «Актуальні проблеми методики навчання природознавства у 

початковій школі» (керівник Партола В.В.); 

• НГ «Дослідницька діяльність студентів при вивченні предмету «Я 

досліджую світ»» (керівник Старікова Л.П.); 

• НГ «Інтегровані форми організації навчання в початковій 

школі» (керівник Титаренко Л.І.); 

• НГ «Інноваційні підходи до викладання навчального предмету «Я 

досліджую світ» (керівник Смолянюк Н.М.); 

• НГ «Наочна геометрія» (керівник Масюк О.М.); 

• НГ «Олімпіадне програмування» (керівник Олефіренко Н.В.); 

• НГ «Робототехніка» (керівник Шакуров Є.О.); 

• НГ «Сучасний web-дизайн» (керівник Шакуров Є.О.);  

• НГ «Педагогіка і мистецтво» (керівник Твердохліб Т.С.); 

• НГ «Економіст» (керівник Олійник Ю.О.); 

• НГ «Сучасний бухгалтер» (керівник Осьмірко І.В.); 

• «Гурток з цивільного права» (керівник Сприндис С.І.); 

• «Гурток з трудового права» (керівник Коваленко О.О.); 

• Студентська психологічна лабораторія «Пізнай себе» (керівники: 

Єльчанінова Т.М., Жванія Т.В., Лисенко Л.М.). 

Виразним у роботі СНТ факультету природничої, спеціальної та 

здоров’язбережувальної освіти є Студентське наукове товариство «Флора» 

(Керівник Бенгус Ю.В., керівник від студентів – Мазур Дар’я). 

У межах роботи товариства протягом 2021 р. здійснено понад 10 

експедиційних виїздів на території об’єктів Природно-заповідного фонду 

м. Харкова і Харківської області. 

Упродовж звітного періоду було розроблено Положення про діяльність 

еколого-біоетичного центру факультету природничої, спеціальної та 

здоров’язбережувальної освіти (керівник Пінський О.О.). Центр активно 

співпрацює із закладами загальної середньої освіти Харкова, зокрема № 139 та 

№ 28, Покотилiвським лiцеєм «Промінь», на базі яких проходять зустрічі, 

проводяться квести, бесіди, відкриті лекції. У межах роботи центру здобувачі 

освіти беруть участь у різних науково-практичних конференціях. 

Молоді вчені Університету в межах науково-дослідницької роботи 

мають можливість брати участь у конференціях міжнародного, 

всеукраїнського, регіонального рівнів. Крім того, у ЗВО створено умови для 

апробації досліджень молодих учених на таких університетських 

конференціях: 

• «Краєзнавство і учитель» (історичний факультет); 



• «Філологічні студії» (український мовно-літературний факультет імені 

Г.Ф. Квітки-Основ’яненка);  

• «Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті» 

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

• Міжнародна наукова конференція з актуальних проблем філологічних 

досліджень (пам’яті доктора філологічних наук, професора А.Т. Гулака) 

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

• «Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому 

процесі» (факультет психології та соціології); 

• «Методологія сучасних наукових досліджень» (факультет дошкільної 

освіти); 

• «Сучасні аспекти дослідження і навчання іноземних мов» (факультет 

іноземної філології); 

• «Час мистецької освіти» (факультет мистецтв); 

• «Актуальні проблеми сучасної мистецької освіти в умовах 

європейської інтеграції: хореографічне мистецтво» (факультет мистецтв); 

• «Початкова освіта і підготовка майбутніх учителів початкових класів 

в умовах реформування української школи» (факультет початкового 

навчання); 

• «Сучасний стан та тенденції розвитку початкової освіти в Україні» 

(факультет початкового навчання); 

• «Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти» 

(факультет початкового навчання); 

• «Науково-практична інтернет-конференція студентів факультету 

початкового навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди» (факультет початкового 

навчання); 

• «Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів» 

(факультет початкового навчання); 

• «Харківський осінній марафон психотехнологій» (факультет 

психології та соціології); 

• «Наумовські читання» (фізико-математичний факультет); 

• «Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах» 

(Психологічна служба ХНПУ ім. Г.С. Сковороди);  

• «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених» (РМУ). 

За звітний період здобувачі І та ІІ рівнів вищої освіти Університету взяли 

участь у різних конкурсах. Зокрема у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук 

взяли участь 32 студенти, серед них 11 переможців: 



1 місце посіли 2 особи: Новицька А.О., здобувачка першого рівня вищої 

освіти факультету психології та соціології – І місце («Професійна освіта») та 

Артюшенко В.В., здобувачка першого рівня вищої освіти факультету 

психології та соціології – І місце («Соціальна робота»); 

2 місце посіли 5 осіб: Каніщев О.Г., здобувач першого рівня вищої освіти 

факультету фізичного виховання і спорту («Фізична культура і спорт»), 

Козачок Є.М., здобувачка першого рівня вищої освіти факультету дошкільної 

освіти («Дошкільна освіта»); Асєєва С.В., здобувачка першого рівня вищої 

освіти факультету природничої, спеціальної та здоров’язберігаючої освіти 

(«Біологія»); Андрусенко Л.Ю., здобувачка першого рівня вищої освіти 

факультету природничої, спеціальної та здоров’язберігаючої освіти 

(«Біологія»); Сівочка І.Г., здобувач другого рівня вищої освіти фізико-

математичного факультету («Середня освіта (інформатика)»); Луганська В.О., 

здобувачка першого рівня вищої освіти факультету природничої, спеціальної 

та здоров’язберігаючої освіти, за перемогу вМіжнародному конкурсі 

студентських наукових робіт(«Екологія»).  

3 місце посіли 3 особи: Чередниченко С.Р., здобувачка другого рівня 

вищої освіти фізико-математичного факультету («Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті»); Денисова Г.Ю., здобувачка другого рівня 

вищої освіти фізико-математичного факультету («Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті»); Стрельченко К., здобувачка другого рівня 

вищої освіти Інституту підвищення кваліфікації («Менеджмент освіти»). 

За звітний період студенти стали переможцями у Харківському 

регіональному конкурсі студентських наукових робіт із природничих, 

технічних та гуманітарних наук (Сінчук Ю.В., здобувачка першого рівня вищої 

освіти факультету початкового навчання – ІІ місце (соціально-гуманітарний 

напрям) та Пушкаренко О.С., здобувачка першого рівня вищої освіти 

історичного факультету – ІІІ місце (соціально-гуманітарний напрям).  

5 здобувачів освіти взяли участь у конкурсі наукових робіт «Молода 

наука Харківщини: вектори розвитку» (Волощенко В.Д., здобувач першого 

рівня вищої освіти українського мовно-літературного факультету імені 

Г.Ф. Квітки-Основ’яненка (диплом І ступеня за напрямом «Гуманітарні 

науки»); Курганський А.Р., здобувач першого рівня вищої освіти фізико-

математичного факультету (диплом ІІ ступеня за напрямом «Освіта»; 

Авраменко К.С., здобувачка першого рівня вищої освіти українського мовно-

літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка (диплом ІІ ступеня 

за напрямом «Гуманітарні науки»); Шапка Є.С., здобувачка першого рівня 

вищої освіти українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка (диплом ІІІ ступеня за напрямом «Гуманітарні науки»); 



Котелевець А.С., здобувачка першого рівня вищої освіти третього року 

навчання українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка (диплом ІІІ ступеня за напрямом «Гуманітарні науки»). 

Крім того, студенти є переможцями у Всеукраїнському шекспірівському 

конкурсі студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія 

Кейса (Гусенко К.В., здобувачка першого рівня вищої освіти українського 

мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка – диплом ІІ 

ступеня); Міжнародному студентському конкурсі наукових робіт “Black sea 

Science 2021” (Чередніченко С.М., здобувач другого рівня вищої освіти фізико-

математичного факультету, Криворучко Є., здобувач першого рівня вищої 

освіти фізико-математичного факультету та Курганський А., здобувач першого 

рівня вищої освіти фізико-математичного факультету; Садрицька А. та 

В’юнник В., здобувачки першого рівня вищої освіти факультету природничої, 

спеціальної та здоров’язберігаючої освіти). 

Здобувачка другого рівня вищої освіти історичного факультету 

Сюсюк Д. стала фіналісткою ХV Регіонального наукового конкурсу молодих 

учених «Гендерна політика очима української молоді». 

Переможцями наукових конкурсів стали:  

- Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра 

Яцика є Гусенко К., здобувачка українського мовно-літературного факультету 

імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка (І місце);  

- XII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка є Ситник В. (І місце), Ляш К. (ІІ 

місце), Мороз Є. (ІІ місце), здобувачки українського мовно-літературного 

факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; 

- ІІ Всеукраїнського конкурсу українсько-китайського художнього 

перекладу (за сприяння МОН України, Посольства КНР в Україні, Української 

асоціації викладачів китайської мови, Тяньцзінского університету іноземних 

мов, Київського університету імені Бориса Грінченка) здобувачі освіти 

факультету іноземної філології Селіверстова І.С. (ІІІ місце, старша група), 

Манойло О.І. (ІІ місце, молодша група), Нахметова Н.Н. (ІІІ місце, молодша 

група); 

- онлайн-заходу Телеміст «Дій проти насильства!» у межах 

Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» команда Університету 

посіла І місце (Бабак О.М. – здобувачка першого рівня вищої освіти 4-го року 

навчання фізико-математичного факультету; Єременко А.С. – здобувачка 

першого рівня вищої освіти 4-го року навчання фізико-математичного 

факультету; Топчій Д.С. – здобувач 2-го рівня вищої освіти 1-го року навчання 



історичного факультету; Шидіч К.О. – здобувачка 2-го рівня вищої освіти 

першого року навчання історичного факультету) (26 листопада 2021 р.). 

Студентка третього курсу факультету природничої, спеціальної та 

здоров’язбережувальної освіти Тараб К. пройшла тренінговий курс «Language 

of Connection – Respectful Disability Language» у рамках проєкту від програми 

Еразмус+ (м. Авола, Італія, з 19.11.2021 по 27.11.2021 р.). 

У цілому 40% студентства задіяно в науково-дослідницькій роботі. 

Кількість публікацій студентів за рік становить 1628 загальним обсягом 

263,938 друкованих аркушів. 

 

Публікації студентів 

Рік 2020 2021 

Кількість опублікованих статей за 

участю студентів 
1880 1628 

Загальна кількість друкованих 

аркушів 
317,528 263,938 

 

Роки 

Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових дослідженнях 

та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

у ЗВО або науковій 

установі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у ЗВО 

або установі після 

закінчення 

аспірантури 

2016 3371 – 76,8% 289 62% 

2017 3218 – 79,8% 128 58% 

2018 3412– 79,1% 65 59% 

2019 3244 – 80,3% 61 54% 

2020 50,5% 39 (7%) 4,5 % 

2021 40% 25 осіб (5%) 2,5% 

 

До членів секції аспірантів та молодих учених РМУ Університету 

входять 15 осіб – представників різних спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка докторів філософії. За звітний період Радою молодих учених 

проведено: 

• ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію для студентів, 

аспірантів, докторантів, молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях 

молодих учених» (13 травня 2021 р.) та підготовлено збірник конференції: 



http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5180/1/Наука%20та%20освіта%2

0в%20дослідженнях%20молодих%20учених.%202021.pdf  

https://m.facebook.com/109045904025019/posts/305822177680723/?_rdr; 

• конкурс есе «Моя академічна доброчесність» для 

здобувачів освіти Університету та підготовлено збірник тез: 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Rada_molod_vchen

/biblioteka/Zbirka%20ese_Moia%20akademichna%20dobrochesnist_2021_tytul.p

df 

https://m.facebook.com/109045904025019/posts/306474894282118/?_rdr; 

• освітній форум «Зворотній зв’язок» для аспірантів Університету – 

іноземних громадян (спільно з відділом аспірантури та докторантури 

Університету 21 січня 2021 р.); 

• науково-практичний семінар «Гранти і стипендіальні програми» 

(спільно з Науково-методичним тренінговим центром соціального та 

професійного розвитку людини 10 лютого 2021р.); 

• зустріч з головою Харківської обласної спілки захисту тварин, лікарем 

ветеринарної медицини Бондаренком О.Б. (спільно з Еколого-біоетичного 

центру факультету природничої, спеціальної та здоров’язберігаючої освіти 

Університету 23 лютого 2021 р.); 

• вебінар «Можливості Erasmus та інших програм для ХНПУ 

ім. Г.С. Сковороди» (спільно з Центром інноваційної і проєктної діяльності 23 

травня 2021 р.); 

• тренінг-практикум «Управлінські поєдинки» з Дмитром Ляховецьким 

(спільно з Асоціацією випускників Університету 19 травня 2021 р.); 

• посвяту в аспіранти (20 вересня 2021 р.): 

• https://www.facebook.com/109045904025019/posts/386013919661548/; 

• ІІІ Осінню школу Сковородинівської академії молодих учених (28 

вересня – 1 жовтня 2021 р.): 

https://www.facebook.com/109045904025019/posts/394291405500466/; 

• онлайн-семінар «Академічна доброчесність в університеті і вся правда 

про НЛО» (спільно з Групою сприяння академічній доброчесності та 

Науковою бібліотекою 14 вересня 2021 р.): 

https://m.facebook.com/109045904025019/posts/382730743323199/?_rdr. 

http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5180/1/Наука%20та%20освіта%20в%20дослідженнях%20молодих%20учених.%202021.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5180/1/Наука%20та%20освіта%20в%20дослідженнях%20молодих%20учених.%202021.pdf
https://m.facebook.com/109045904025019/posts/305822177680723/?_rdr
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Rada_molod_vchen/biblioteka/Zbirka%20ese_Moia%20akademichna%20dobrochesnist_2021_tytul.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Rada_molod_vchen/biblioteka/Zbirka%20ese_Moia%20akademichna%20dobrochesnist_2021_tytul.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Rada_molod_vchen/biblioteka/Zbirka%20ese_Moia%20akademichna%20dobrochesnist_2021_tytul.pdf
https://m.facebook.com/109045904025019/posts/306474894282118/?_rdr
https://www.facebook.com/109045904025019/posts/386013919661548/
https://www.facebook.com/109045904025019/posts/394291405500466/
https://m.facebook.com/109045904025019/posts/382730743323199/?_rdr


 

Упродовж 2021 року РМУ брала участь у таких заходах: 

• фотовиставці «Lady Science» з нагоди Міжнародного дня жінок і дівчат 

в науці у межах проєкту Харківської міської ради (11 лютого 2021 р.); 

• «Ночі молодіжної науки – 2021» від РМУ при МОН України (аспірант 

кафедри української мови Ярослав Скидан виступив із доповіддю на тему 

«Бути грамотним – модно! Помилки в мові рекламних текстів», 18 травня 2021 

р.); 

• квесті «У пошуках скарбів науки» від Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації, Ради молодих учених при 

Харківській обласній адміністрації (21 травня 2021 р.); 

• науковому онлайн-квесті «Знавці Конституції» від Ради молодих 

учених при Харківській обласній державній адміністрації за підтримки 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (15 

червня 2021 р.); 

• оформленні та реалізації проєкту грантової заявки за сприяння 

Українського культурного фонду «Інклюзивний ART-НUB» (Договір 

№41NC31-02433 між Українським культурним фондом та ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди): 

https://www.youtube.com/watch?v=wsy7QGzlwno&ab_channel=%D0%A2%D0

%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BBSimo

n; 

https://m.facebook.com/109045904025019/posts/408886157374324/?_rdr; 

• «Ночі молодіжної науки – 2021» у рамках святкування «Всесвітнього 

дня науки в ім’я миру та розвитку» від РМУ при МОН України (членкиня 

РМУ, доктор псих. наук Карина Фоменко виступила з темою 

«Психодіагностика губристичної мотивації особистості: до чого ти більше 

схильний – досягти переваги над іншими чи досконалості в улюбленій 

справі?», 10 листопада 2021 р.): 

https://www.facebook.com/109045904025019/posts/%D0%87/; 

• круглому столі «Професійні пріоритети та життєві цінності молодих 

вчених в Україні», який організовано РМУ при МОН України спільно з 

Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана 

(11 листопада 2021 р.). 

За звітний період між Радою молодих учених Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та Радою 

молодих учених при МОН України підписано меморандум про співпрацю, що 

уможливило участь членів ради в Літній школі молодих науковців (25-29 

серпня 2021 р.) 

https://www.youtube.com/watch?v=wsy7QGzlwno&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BBSimon
https://www.youtube.com/watch?v=wsy7QGzlwno&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BBSimon
https://www.youtube.com/watch?v=wsy7QGzlwno&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BBSimon
https://m.facebook.com/109045904025019/posts/408886157374324/?_rdr
https://www.facebook.com/109045904025019/posts/%D0%87/


(https://m.facebook.com/109045904025019/posts/381460476783559/?_rdr) та 

Осінній школі молодого науковця (15-21 листопада 2021 р.) 

(https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1040908600018720&id=1000229876824

96&set=p.1040908600018720), що сприяє підвищенню кваліфікації молодих 

учених Університету. Це, наприклад, сприяло участі аспірантки четвертого 

року навчання спеціальності 015 «Професійна освіта» Дар’ї Ільїної в проєкті 

British Council «Активні громадяни» спільно з ГО «Міжнародна фундація 

розвитку». 

 

 
Рис 46. Фрагмент «Посвяти в аспіранти» 

 

Упродовж звітного року розроблено та упроваджено в практику 

підготовки здобувачів освіти Декларацію про дотримання академічної 

доброчесності в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (16 лютого 2021 р.). 

Переможцем у номінації «Молодий науковець» Харківського обласного 

фестивалю «Молодіжний лідер року» за підтримки Управління у справах 

молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації став Ярослав 

Анатолійович Скидан – аспірант кафедри української мови, заступник голови 

Ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Усі події висвітлено на сторінці РМУ сайту Університету 

http://hnpu.edu.ua/uk/division/ostanni-podiyi-rady-molodyh-vchenyh та сторінці в 

соціальній мережі «Facebook»: https://m.facebook.com/KhNPU.rada. 

Загальна кількість видань молодих учених становить 546 одиниць 

загальним обсягом 315,635 друкованих аркушів. Серед них 16 опубліковано в 

наукометричній базі Web of Science та 24 – у наукометричній базі Scopus. 

Кількість цитувань у наукометричній базі Web of Science становить 61, у 

наукометричній базі Scopus – також 61. 

 

Наукові та навчально-методичні видання 

 2020 р. 2021 р. 

 

https://m.facebook.com/109045904025019/posts/381460476783559/?_rdr
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1040908600018720&id=100022987682496&set=p.1040908600018720
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1040908600018720&id=100022987682496&set=p.1040908600018720
http://hnpu.edu.ua/uk/division/ostanni-podiyi-rady-molodyh-vchenyh
https://m.facebook.com/KhNPU.rada


Загальна кількість видань 
380 546 

Загальний обсяг (др.арк.) 
224 315,635 

Загальна кількість монографій 
7 12 (з них 3 видані за 

кордоном) 

Підручники, посібники, 

методичні рекомендації 

28 39 

Статті в наукових журналах та 

збірниках 

212 (з них 33 видані за 

кордоном) 

246 (з них 33 видані за 

кордоном) 

Тези конференції 
134 228 (з них 25 видані за 

кордоном) 

 

Члени РМУ брали участь у Першому Всеукраїнському форумі рад 

молодих учених (29 вересня 2021 р.), у роботі засідань Ради молодих учених 

при Харківській обласній державній адміністрації (регулярно), у форумі 

«Наука: діалог поколінь» (13 жовтня 2021 р.). 

З метою покращення кількісних і якісних показників наукової роботи 

молодих учених Університету доцільно регулярно проводити зустрічі та 

наради студентів, аспірантів, докторантів закладу освіти, налагоджувати їхню 

активну взаємодію з координаторами з наукової роботи факультетів, 

керівництвом відділу аспірантури та докторантури, долучати здобувачів 

освіти до рецензування освітніх програм у якості стейкхолдерів, а також 

поохочувати їхню активність нагородженням та преміюванням. 

 

В Університеті працює 25 молодих учених, з них 9 докторів наук: 

 

Істоpичний факультет 

Кафедpа філософії 

№ 
ПІБ викладача 

(повністю) за алфавітом 

 

Штатна посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, місяць 

та рік 

народження 

1 
Дроботенко Мар’яна 

Олександрівна 

доцент 

0,5 

доцент д. філос. наук 01.12.1985 

 

Факультет природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти 

Кафедpа хімії 

№ 

ПІБ викладача 

(повністю) за 

алфавітом 

 

Штатна посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, 

місяць та 

рік 

народження 

2 
Грановська  

Тетяна Яківна 
викладач к. пед. наук - 20.01.1991 

3 
Макєєв 

Сергій Юрійович 
доцент  к. пед. наук - 23.12.1987 

 

Кафедpа здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології 



№ 

ПІБ викладача 

(повністю) за 

алфавітом 

 

Штатна посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, місяць 

та рік 

народження 

4 

Мірошниченко 

Ольга Миколаївна 

(внутрішній сумісник) 

доцент к. пед. наук - 27.05.1989 

 

Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка 

Кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда 

Ушкалова 

№ 
ПІБ викладача 

(повністю) 

Штатна посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, місяць 

та рік 

народження 

5 

Глушич 

Валентина 

Володимирівна 

доцент к. пед. наук - 22.07.1991 

 

Факультет дошкільної освіти 

Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти 

№ 
ПІБ викладача 

(повністю) за алфавітом 

 

Штатна посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, місяць 

та рік 

народження 

6 
Ковтун 

Анна Володимирівна 
доцент к. пед. наук - 06.02.1990 

 

Кафедра психологічної та педагогічної антропології 

№ 

ПІБ викладача 

(повністю) за 

алфавітом 

 

Штатна 

посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, місяць 

та рік 

народження 

7 
Абаньшина  

Світлана Євгенівна 
викладач к. псих. наук - 22.01.1987 

 

Факультет початкового навчання 

Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і спеціальній освіті  

№ 
ПІБ викладача 

(повністю) за алфавітом 

 

Штатна посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, місяць 

та рік 

народження 

8 
Білецька Світлана 

Анатоліївна 

доцент, 1 ст. к. пед. наук - 25.08.1990 

 

Кафедра початкової і професійної освіти 

№ 
ПІБ викладача 

(повністю) за алфавітом 

 

Штатна посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, 

місяць та 

рік 

народження 

9 
Зозуля 

Катерина Володимирівна 
викладач к. пед. наук - 19.12.1989 

10 
Небитова 

ІринаАндріївна 

викладач, 

відповідальна за 

виховну роботу на 

ф-ті початкового 

навчання 

доктор 

філософії 
- 20.09.1993 

11 Ткачов  доцент д. пед. наук доцент 12.02.1985 



Артем Сергійович 

 

Факультет психології та соціології 

Кафедра психології  

№ 
ПІБ викладача 

(повністю) за алфавітом 

 

Штатна 

посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, місяць 

та рік 

народження 

12 
Фоменко  

Карина Ігорівна 
професор д. психол. наук доцент 09.12.1985 

 

Факультет фізичного виховання і спорту 

Кафедри теорії і методики фізичного виховання 

№ 
ПІБ викладача 

(повністю) за алфавітом 

 

Штатна 

посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, 

місяць та 

рік 

народження 

13 
Веремеєнко 

Вікторія Юріївна 

викладач к. пед. наук – 27.10.1991 

 

Фізико-математичний факультет 

Кафедра фізики 

№ 

ПІБ викладача 

(повністю) за 

алфавітом 

 

Штатна посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, місяць 

та рік 

народження 

14 
Масич 

Віталій Васильович 
зав. каф. д. пед. наук доцент 05.12.1981 

 

Кафедра освітології та інноваційної педагогіки 

№ 
ПІБ викладача 

(повністю) за алфавітом 

 

Штатна посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, місяць 

та рік 

народження 

15 
Боярська-Хоменко 

АннаВолодимирівна 
зав. каф. д. пед. наук доцент 21.01.1986 

16 
Башкір  

Ольга Іванівна 
професор д. пед. наук доцент 09.09.1983 

17 
Лупаренко 

Світлана Євгенівна 
професор д. пед. наук професор 14.08.1982 

18 
Твердохліб 

ТетянаСергіївна 
доцент д. пед. наук доцент  25.06.1982 

19 
Цапко  

Алла Миколаївна 
доцент к. пед. наук доцент 19.09.1988 

20 
Прокопенко  

Ірина Андріївна 
доцент д. пед. наук доцент 02.07.1983 

 

Кафедра математики 

№ 

ПІБ викладача 

(повністю) за 

алфавітом 

 

Штатна посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, 

місяць та 

рік 

народження 

21 

Жерновникова 

Оксана 

Анатоліївна 

зав. каф., проф. д. пед. наук професор 31.01.1982 

22 

Штонда  

Оксана 

Григорівна 

доцент к. пед. наук - 04.02.1989 

 

Юридичний факультет 



Кафедра державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу  

№ 

ПІБ викладача 

(повністю) за 

алфавітом 

 

Штатна 

посада 

 

Науковий 

ступінь 

Учене 

звання 

Дата, 

місяць та 

рік 

народженн

я 

23 
Корабель Марія 

Георгіївна 

зав. каф., 

доцент 
к. юр. наук - 22.07.1987 

24 
Полянський Антон 

Олександрович 
доцент к. юр. наук доцент 21.05.1988 

25 
Шевченко Лариса 

Анатоліївна 
доцент к. юр. наук доцент 21.03.1988 

 

СТИПЕНДІАТИ 2021 року 

За високі досягнення в науковій пошуково-дослідницькій роботі 

відзначена академічною стипендією президента України аспірантка 3 року 

денної форми навчання (за державним замовленням) зі спеціальності 032 

Історія та археологія Сопельняк А.С. 

Стипендиаткою Президента України є голова Ради молодих учених 

Університету д.пед.н., доцент, професор кафедри освітології та інноваційної 

педагогіки Башкір О.І. 

Стипендією імені В.Н. Каразіна в номінації «Гуманітарні науки» 

Харківської обласної державної адміністрації відзначена проректор з 

наукової, інноваційної і міжнародної діяльності, д. філос. наук, професор 

Бережна С.В. 

Щорічну премію від Посла КНР у 2021 р. отримали доценти кафедри 

східних мов Руда Н.В. та Жукова К.Є. 

Щорічну Премію Посла КНР отримали здобувачки освіти факультету 

іноземної філології Ільченко А.Р. та Ажніна Л.О. 

Здобувач другого рівня вищої освіти історичного 

факультету Топчій Д.С. став стипендіатом «Завтра.UA» від Фонду Віктора 

Пінчука (Україна, м. Київ). 

У 2021 році Фундація Лозинського (США) надала стипедії 14 

здобувачам вищої освіти першого та другого рівнів навчання за особливі 

досягнення в науковій та освітній діяльності. 

Академічну стипендію імені Героїв Небесної Сотні у 2021 р. отримала 

Сидоренко А.А. – здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти третього року навчання історичного факультету за спеціальністю 

014 Середня освіта (географія).  

Обласну стипендію на 2021/2022 н.р. одержала Толок Д.В. – здобувачка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3 року навчання фізико-

математичного факультету, спеціальність 014 Середня освіта (математика), 

гр. 3 ІМФ. 



Обласну стипендію здобувачам із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2021/2022 н. р. дістала Клад’єва 

А.А. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 2 року навчання 

українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, спеціальність 014 Середня освіта (мова і література 

(російська)), 6м гр.  

Академічні стипендії Президента України у І семестрі 2021/2022 н.р. 

отримали: 

1. Андрусенко Л.Ю. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 3 року 

навчання факультету природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної 

освіти, спеціальність 014 Середня освіта (біологія та здоров’я людини), гр. 31. 

2. Гур’єва В.В. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 3 року 

навчання факультету дошкільної освіти, спеціальність 012 Дошкільна освіта, 

33 гр. 

3. Резенькова М.С. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 4 року 

навчання історичного факультету, спеціальність  014 Середня освіта 

(географія), гр. 44. 

4. Саккер О.А. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 3 року 

навчання факультету початкового навчання, спеціальність 013 Початкова 

освіта, гр. 33. 

Іменні стипендії Верховної Ради України у 2021/2022 н.р. отримали: 

1. Гуліч О.Г. – здобувач першого (бакалаврського) рівня 3 року навчання 

факультету фізичного виховання і спорту, спеціальність 014 Середня освіта 

(фізична культура), гр. 31. 

2. Абалимова В.В. – здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня 3 року навчання українського мовно-літературного факультету імені 

Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, спеціальність 035 Філологія, 31Ф гр. 

 

РОБОТА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

Діяльність бібліотеки у звітний період була спрямована на підвищення 

якості підтримки навчального та наукового процесів Університету. 

Пріоритетними напрямками роботи наукової бібліотеки Університету 

протягом 2021 р. були такі: 

• 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;  



• науково-інформаційний супровід навчальної діяльності та наукових 

досліджень здобувачів усіх рівнів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників Університету; 

• підвищення рівня інформаційної культури здобувачів вищої освіти; 

• формування культури академічної доброчесності. 

 

Фонд наукової бібліотеки 

Р 2020 рік 2021 рік (на 01.12.2021) 

Фонд, усього (примірників 

документів) 
763007 

763 175* 

*(у 2021 р. надійшло 2 103 прим. док., 

вибуло 1 935 прим. док: списання) 

З них: 

Наукових видань – прим. 98 926 99 848 

У тому числі: 

авторефератів дисертацій (з 

1959 р.) – прим. 
4 209 

4 373 

 

дисертацій (з 1981 р.) – прим. 1 503 1569 

Навчальних видань 397978 398 319 

Літературно-художніх видань 123 037 123 623 

 

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 

виступає 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, 

ScienceDirect. 

У 2021 р. тривала робота з наповнення Електронного каталогу (ЕК) 

новими та ретроспективними виданнями за допомогою АБІС УФД\Бібліотека. 

 

Електронний каталог (ЕК) 2020 2021 (на 01.12.2021) 

Кількість бібліографічних записів 

документів в ЕК 
230 869 235 895 

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


Кількість примірників документів в ЕК 556 306 565 956 

В Електронній бібліотеці також збільшилась кількість повнотекстових 

навчально-методичних матеріалів відповідно до профілю університету, потреб 

користувачів. Доступ до  електронних ресурсів користувачам бібліотеки 

надається після авторизації на сайті електронного каталогу, який розміщено 

на сторінці наукової бібліотеки. 

 

Електронна бібліотека (ЕБ) 2020 2021 (на 01.12.2021) 

Кількість повнотекстових електронних 

документів в ЕБ 
384 461 

 

Важливим електронним ресурсом відкритого доступу є Інституційний 

репозитарій. Доступ до репозитарію надається 24/7 через мережу «Internet» за 

адресою: http://dspace.hnpu.edu.ua/. 

Наукова бібліотека виступає 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. 

 

Електронний архів (репозитарій, ЕА) 2020 2021 (на 01.12.2021) 

Кількість повнотекстових електронних 

документів в ЕА 
3 744 6 245 

Кількість користувачів за рік 536 000 479 000 

Кількість звернень за рік 543 000 492 000 

 

Згідно з п. 3 Наказу МОН «Про надання доступу закладам вищої освіти 

і науковим установам до електронних наукових баз даних» № 963 від 

01.09.2021 року у звітному 2021 році Університету надано безкоштовний 

доступ до наукометричних реферативної БД Web of Sсience (по 31.05.2022 р.), 

Scopus (по 31.12.2021 р.) для здійснення наукових досліджень. 

Протягом року співробітники бібліотеки поширювали серед науковців 

інформацію про наукометричні БД і їхні пошукові можливості та основні 

функції, інформували про проведення вебінарів і тренінгів, на яких 

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


розглядались питання роботи з БД на сайті Університету, сторінці бібліотеки, 

у соцмережах. 

 

За звітний період було здійснено таке: 

• відредаговано списків використаних джерел для дисертацій, наукових 

публікацій згідно з українськими стандартами і міжнародними стилями 

цитування та посилання в наукових роботах – 12 (загальна кількість 

відредагованих джерел – 1 384); 

• проведено «Днів інформації» – 12; 

• виконано електронну розсилку на адреси кафедр «Інформації про нові 

надходження» –4; 

• складено і підготовлено до друку бібліографічні покажчики: 

➢ «Історія ХНПУ імені Г.С. Сковороди на сторінках книжкових та 

періодичних видань Слобожанщини», 222 с., 1900 джерел (зав. 

довідково-бібліографічного відділу Неудачина Т.І.); 

➢ «Автореферати докторських та кандидатських дисертацій, 

отриманих ХНПУ імені Г.С. Сковороди за 2021 рік» (кінець грудня 2021 

року) (зав. довідково-бібліографічного відділу Неудачина Т.І.);  

➢ «Докторські та кандидатські дисертації, захищені у ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди за 2020 рік» (кінець грудня 2021 року) (зав. довідково-

бібліографічного відділу Неудачина Т.І.); 

• складено і підготовлено до друку біобібліографічні покажчики: 

➢ «Служіння Вітчизні і обов’язку: життя та діяльність Роммеля 

Христофора Пилиповича», 144 с., 726 джерел (зав. довідково-

бібліографічного відділу Неудачина Т.І.); 

➢ «Синельников Яків Рафаїлович, український радянський анатом, 

доктор медичних наук, професор», 56 с. 324 джерела (зав. сектору 

довідково-бібліографічного відділу Захарченко В.П.); 

➢ «Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, 

професор, академік Національної академії педагогічних наук України», 

93 с., 588 джерел (зав. сектору довідково-бібліографічного відділу 

Захарченко В.П.); 

• підготовлено відеолекції для здобувачів вищої освіти, розміщені 

в репозитарії Університету: 

➢ «Академічна доброчесність: формування власної професійної 

культури : для магістрів і аспірантів» (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 

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


документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання» (Захарченко В.П.);  

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

• розроблено «Інструкцію з розміщення наукових публікацій в 

репозитарії Університету» для науково-педагогічних працівників 

Університету, співробітників наукової бібліотеки (директор НБ Коробкіна 

О.Г.); 

• оновлено «Положення про Наукову бібліотеку ХНПУ імені 

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

Г.С. Сковороди», затверджені Вченою радою Університету (директор НБ 

Коробкіна О.Г.); 

• надано тестовий доступ до сервісу Strikeplagiarism (квіт.-трав. 

2021 р.); 

• налаштовано віддалений доступ до Science Direct (Scopus) з 

використанням доменного імені Університету; 

• надіслано відповіді на онлайн-опитування секції університетських 

бібліотек ВГО «Українська бібліотечна асоціація» «Бібліотека закладу вищої 

освіти в підтримці дистанційного навчання: відкриті освітні ресурси». (лют. 

2021 р.); 

• проведено консультацій щодо визначення індексів УДК, авторського 

знаку – 235; 

• проведено занять з основ інформаційної культури, академічної 

доброчесності – 4; 

• проведено тренінгів щодо користування електронними ресурсами 

бібліотеки – 6; 

• надано довідок щодо книгозабезпеченості навчальних дисциплін – 

72; 

• проведено онлайн-зустріч із здобувачами третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти, під час якої обговорювалось питання 

«Використання електронних інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки 

в дослідницькій діяльності здобувачів вищої освіти», 26.02.2021 р. 

(директор НБ Коробкіна О.Г.); 

• представлено доповідь з презентацією «Наукова бібліотека – 

можливості для навчання та дослідницької діяльності здобувачів вищої 

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

рівня вищої освіти, 03.03.2021 р. (директор НБ Коробкіна О.Г.); 

• представлено доповідь з презентацією «Про використання ресурсів 

наукової бібліотеки університету в науковій та освітній діяльності 

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


здобувачів вищої освіти» на засіданні Виконавчої ради (Ради з якості) 

Університету, 31.05.2021 (директор НБ Коробкіна О.Г.); 

• представлено доповідь з презентацією «Впровадження академічної 

доброчесності в закладах вищої освіти» під час загально університетського 

онлайн-семінару на тему «Академічна доброчесність в університеті і вся 

правда про НЛО», 14 верес. 2021 р. (директор НБ Коробкіна О.Г.); 

• представлено доповідь з презентацією «Правила складання посилань 

та списку використаних джерел за державним стандартом 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання» під час ІІІ Осінньої школи 

Сковородинівської академії молодих учених, 29 вересня 2021 р. 

(Захарченко В.П.);  

• представлено доповідь з презентацією «Зародження та розвиток 

друкування в Україні. Колекція рідкісних і цінних видань Наукової 

бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди» під час проведення круглого столу 

«Українські друкарні і стародруки», 07.10.2021 р. (директор НБ Коробкіна 

О.Г.); 

• представлено доповідь з презентацією «Бібліографічні покажчики, 

присвячені 210-річчю наукової бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди» 

на засіданні Вченої ради Університету, 22.11.2021р. (Неудачина Т.І., 

Коробкіна О.Г.); 

• оформлено книжкову виставку «Україна – Польща: майбутнє, 

сучасне, минуле» під час проведення урочистого засідання Вченої ради 

Університету, присвяченого врученню диплома Почесного доктора 

(HONORISCAUSA) ХНПУ професору, доктору хабілітованому Франтішеку 

Шльосеку, 23 черв. 2021 р.; 

• 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», 24 черв. 

2021 р.; 

• оформлено книжкові виставки: «Історія ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди: традиції, досвід, персоналії», «Г.С. Сковорода 

(1722-1794)», «Мініатюрні книги», «Колекція рідкісних і цінних видань 

Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди» під час проведення 

заходу «Ніч науки в Харкові 2021», 18.09.2021 р.;  



• у співпраці з редакційно-видавничим відділом продовжено роботу над 

енциклопедичним довідником «SK WIKI», який розміщено на сторінці 

наукової бібліотеки;  

• проведено круглий стіл «Університетська бібліотека: сторінки 

історії, сучасний вимір», присвячений 210-річчю наукової бібліотеки ХНПУ 

(онлайн); 

• у співпраці з редактором Центру міжнародної діяльності 

Кривобоковою А.І. розроблено електронний ресурс «Наукометричні профілі 

науковців ХНПУ імені Г.С. Сковороди», який презентовано під час 

проведення круглого столу «Університетська бібліотека: сторінки історії, 

сучасний вимір», 22.12.2021 р.; 

• укладено угоду про співпрацю між науковою бібліотекою ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди та Центром науково-гуманітарної інформації ХГУ «НУА», 

02.12.2021 р.; 

• розроблено і введено в дію «Порядок перевірки кваліфікаційних 

робіт здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти на 

наявність текстових запозичень», грудень 2021 р. 

Бібліотека здійснює перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів освіти 

другого (магістерського) рівня вищої освіти на наявність текстових запозичень 

за допомогою системи Unicheck. 

Дослідницька інфраструктура Університету розгалужена та постійно 

оновлюється. У 2021 р. було створено добровільне об’єднання 

університетської спільноти Науково-дослідний інститут експериментальної 

дидактики у співпраці з національним науково-педагогічним проєктом 

«Інтелект України». 

До творчого колективу «Інтелект України» входять 12 провідних 

співробітників ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 

 
Рис. 47. Інфраструктура Університету 

 

Університетом спільно з науково-педагогічним проєктом «Інтелект 

України» у 2021 р. було проведено такі заходи: 



І. Семінари, конференції, круглі столи, курси підвищення 

кваліфікації, наради 

№ Назва заходу Учасники 
Термін і місце 

проведення 

1 

Семінар-практикум «Особливості 

організації роботи за проєктом 

«Інтелект України» у закладах 

дошкільної освіти»  

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 
Січень 2021, м. Одеса 

2 

Семінар-практикум «Особливості 

організації роботи за проєктом 

«Інтелект України» у закладах 

дошкільної освіти» 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 
Лютий 2021, м. Дніпро 

3 

Науково-практичний семінар 

«Реалізація Концепції «Нова 

українська школа» в науково-

педагогічному проєкті «Інтелект  

України» 

Адміністрація ЗЗСО України Березень 2021, м. Київ 

4 
Нарада щодо розробки завдань для 

реалізації PISA 

Команда НПП «Інтелект 

України», колектив НДІ 

експериментальної дидактики 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Квітень 2021, м. Харків 

5 

Презентаційний семінар за науково-

педагогічним проєктом «Інтелект 

України» для заступників директорів із 

НВР, учителів початкових класів 

Заступники директорів із НВР, 

вчителі початкових класів 

Харкова та області 

Травень, 2021 

м. Харків 

6 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція за міжнародної участі  

«Освіта України – 30. 

Здобутки та перспективи» 

Міністр освіти і науки України, 

представники МОН України, 

керівники Департаментів освіти 

України, керівники закладів 

вищої освіти, інститутів 

післядипломної педагогічної 

освіти, провідні науковці 

України і Республіки Польща 

Червень 2021, 

м. Харків 

7  

Курси підвищення кваліфікації 

вчителів  початкової  школи «Науково-

педагогічний проєкт «Інтелект 

України»: методологія, теорія, 

практика» 

Учителі початкових класів, які 

будуть викладати у 2-х класах за 

Проєктом 

Червень-липень 2021, 

Харків та Харківська 

область, м. Київ, 

м. Луганськ 

8 

Курси підвищення кваліфікації 

вчителів  початкової  школи «Науково-

педагогічний проєкт «Інтелект 

України»: методологія, теорія, 

практика» 

Вчителі початкової школи, які 

будуть викладати у 1-х класах за 

Проєктом 

Червень-липень 2021, 

Усі регіони України 

9  

Курси  підвищення кваліфікації 

вчителів  базової  школи «Науково-

педагогічний проєкт «Інтелект 

України»: методологія, теорія, 

практика» 

Вчителі-предметники, які 

будуть викладати у 5-х класах за 

Проєктом  

Червень-липень 2021, 

Київ та Київська 

область,  

м. Житомир та 

Житомирська область,  

м. Запоріжжя та 

Запорізька область, 

м. Херсон та 

Херсонська область, 

м. Тернопіль та 

Тернопільська область, 

м. Львів та Львівська 

область, 

м Чернівці та 

Чернівецька область, 



м.  Івано-Франківськ та 

Івано-Франківська 

область,  

м. Полтава та 

Полтавська область, 

м. Кропивницький, 

м. Суми,  

м. Одеса та Одеська 

область,  

м. Чернігів та 

Чернігівська область) 

10 

Курси підвищення кваліфікації 

вчителів базової  школи «Науково-

педагогічний проєкт «Інтелект 

України»: методологія, теорія, 

практика» 

Вчителі-предметники, які 

будуть викладати у 6-х, 7-х і 10-

х класах за Проєктом  

Серпень 2021, 

Київ та Київська 

область, м. Житомир та 

Житомирська область,  

м. Запоріжжя та 

Запорізька область, 

м. Херсон та 

Херсонська область, 

м. Тернопіль та 

Тернопільська область, 

м. Львів та Львівська 

область, м. Чернівці та 

Чернівецька область, 

м.  Івано-Франківськ та 

Івано-Франківська 

область, м. Полтава та 

Полтавська область, 

м. Кропивницький, 

м. Суми,  

м. Одеса та Одеська 

область, м. Чернігів та 

Чернігівська область) 

11 
Нарада щодо впровадження 

додаткового курсу «ЗНО – це легко» 

Директори ЗЗСО, м. Київ, 

Київська область, обл., 

м. Харків,  м.Дніпро 

Вересень 2021 

м. Харків 

12 

Науково-практичний семінар-нарада 

для керівних кадрів сфери освіти м. 

Харкова та Харківської області 

«Національний освітній технопарк з 

підвищення якості освіти: від моделі до 

втілення» 

Представники МОН України, 

керівні кадри у сфері освіти м. 

Харкова та Харківської області 

Вересень 2021, 

м. Харків 

13 

Міжнародний круглий стіл «Якість 

сучасної освіти в контексті 

постнекласичної парадигми: 

методологія, теорія, практика» 

Провідні науковці України і 

Республіки Польща 

Листопад  2021, 

м. Харків 

 

ІІ. Експериментально-дослідна робота всеукраїнського рівня 

1 

Експеримент за темою «Створення й 

упровадження моделі національного 

освітнього технопарку з підвищення 

якості дошкільної та загальної 

середньої освіти за участі закладів 

освіти, які працюють за науково-

педагогічним проєктом  

«Інтелект України (2021-2030 рр.)» 

(наказ МОН України від 29 червня 2021 

р. № 734) 

НДІ експериментальної 

дидактики ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, заклади освіти, 

що працюють за НПП «Інтелект 

України» 

Липень 2021 – червень 

2030 р.  



2 

Звіт про завершення ІІІ (контрольного 

етапу) експерименту за темою 

«Реалізація компетентнісного підходу  

в науково-педагогічному проєкті 

«Інтелект України» на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

(наказ МОН України від 02 листопада 

2016 р. № 1319) 

Творчий колектив НПП 

«Інтелект України», колектив 

НДІ експериментальної 

дидактики ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

Вересень 2016 – червень 

2022 р. 

 

ІІІ. Проєктна діяльність регіонального рівня 

1 

Затвердження заявки на реалізацію 

регіонального проєкту  

«Підвищення якості освіти  

«освітній технопарк Харківщини – 

2030» на 2021 – 2030 роки 

НДІ експериментальної 

дидактики ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 

Харківська академія 

неперервної освіти 

Жовтень 2021,  

колегія Департаменту 

науки і освіти 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

 

ІV. Міжнародна діяльність 

1 

Пролонгування договору про 

співпрацю з закладом освіти Global 

Outreach Charter Academy 

Адміністрація Global Outreach 

Charter Academy 

Травень 2021, 

м. Харків 

2 

Курси підвищення кваліфікації 

вчителів закладу Global Outreach 

Charter Academy до впровадження 

адаптованої програми «Інтелект 

України» («National Intellect») 

Вчителі закладу Global Outreach 

Charter Academy 

Серпень, 2021, 

США, штат Флорида, 

м. Джексонвілл 

3 

Експериментальна перевірка  

ефективності адаптованої програми 

«Інтелект України» (National Intellect»)  

Заклад освіти Global Outreach 

Charter Academy 

Серпень 2021 – червень 

2032, США, штат 

Флорида, 

м. Джексонвілл 

 

ЛАБОРАТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 

1. Науково-методична лабораторія з вивчення проблем освіти 

дорослих і педагогічного проєктування (керівник – д.п.н., доц. кафедри 

Боярська-Хоменко А.В.).  

На сьогодні учасниками лабораторії є викладачі таких кафедр: кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки, кафедри здоров’я людини, 

реабілітології і спеціальної психології, кафедри теорії і методики викладання 

природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній 

освіті, кафедри наукових основ управління, кафедри психологічної і 

педагогічної антропології. 

31 березня – 02 квітня кафедрою освітології та інноваційної педагогіки 

спільно з лабораторією проводилась V Міжнародна науково-практична 

конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в 

умовах сучасних викликів: теорія і практика». Співорганізаторами 

конференції стали: Жешувський університет (Республіка Польща), 

Педагогічний інститут Чендуського університету (КНР), університет третього 

віку в Громадкі (Республіка Польща), Європейський інститут неперервної 



освіти (Словацька республіка). Учасники обмінялись теоретичними 

надбаннями і практичним досвідом упровадження нових підходів, форм, 

методів і прийомів роботи зі здобувачами освіти. 

Науково-методична лабораторія освіти дорослих та педагогічного 

проєктування кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди 10 квітня 2021 року разом з відділом андрогогіки інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 

громадською спілкою «Українська асоціація освіти дорослих» стала 

ініціатором і організатором в проведенні науково-практичного вебінару  

«Андрагогічний підхід у педагогічних дослідженнях», який відбувся в межах 

Міжнародної виставки  «Освіта та кар’єра – 2021». У рамках обговорення було 

розглянуто багато проблем теоретичного, і практичного характеру, 

розставлені реперні точки, акценти проблеми андрогогічного підходу, 

з’ясовані тенденції та перспективи дослідження освіти і навчання дорослих. 

Учасниками були запропоновані шляхи, способи розв’язання деяких питань 

щодо організації досліджень освіти і навчання дорослих на теренах нашої 

країни. 

2. Науково-методична лабораторія «Духовно-інтелектуальне 

виховання та навчання» є спільною освітньо-науковою ініціативою кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки, кафедри філософії ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, Громадської організації «Всесвітнє наукове ноосферно-

онтологічне товариство» (ВННОТ). У лабораторії працюють науковці-

педагоги – д-р п. н., проф. Рибалко Л.С., д-р філос. наук, проф. Култаєва М.Д., 

д-р п. н., проф. Твердохліб Т.С., к.п.н., доц. Каліна К.Є., к.п.н., доц. 

Денисенко А.О. Науково-методична лабораторія духовно-інтелектуального 

виховання та навчання є освітнім та науковим осередком для самореалізації 

людини, збагачення та примноження її духовних цінностей, передача кращих 

традицій новому поколінню.  

До роботи науково-методичної лабораторії долучаються активні та 

ініціативні здобувачі різних рівнів вищої освіти з метою поєднання навчання 

з дослідженням. Лабораторія формує наукове мислення педагога-дослідника, 

конкурентноздатного до входження у світове освітнє середовище. З ініціативи 

лабораторії 21 жовтня 2021 року на базі Університету відбулася ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Духовно-інтелектуальне виховання і 

навчання в XXI столітті». До співпраці були залучені науково-методична 

лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування ХНПУ, Всесвітнє 

наукове ноосферно-онтологічне товариство (США), ГО «Фонд розвитку науки 

та освіти «ІНТЕЛЕКТ» (Україна), Університет третього віку в м. Громадка 

(Республіка Польща), Педагогічний інститут Чендуського університету (КНР). 



3. Науково-методична лабораторія інновацій в освіті (керівник 

лабораторії – д-р пед. наук, професор, професор кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки Ткачова Н.О.). Метою її діяльності є забезпечення 

інтеграції університету у світовий науковий та освітній простір, об’єднання й 

координації зусиль представників наукової громадськості та бізнес-структур 

різних країн та підрозділів університету для проведення наукових досліджень, 

освітньої й методичної роботи, підвищення професійної компетентності 

здобувачів вищої освіти, науковців та викладачів. Члени лабораторії беруть 

активну участь у наукових грантових проєктах, організації науково-

практичних конференцій різного рівня, проведенні вебінарів всеукраїнського 

рівня, наукових і методичних семінарів для викладачів та здобувачів вищої 

освіти. Так, спільно з науково-методичною лабораторією освіти дорослих та 

педагогічного проєктування кафедри освітології та інноваційної педагогіки 

було проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолого-

педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: 

теорія і практика».  

4. Науково-методична лабораторія кафедри інформатики – 

лабораторії STREAM-освіти (керівник лабораторії – д-р пед. наук, професор, 

завідувач кафедри інформатики Олефіренко Н.В.). Основними завданнями 

Лабораторії є: систематизація науково-методичних матеріалів з питань 

впровадження STREAM-технологій; організація практично-орієнтованої 

діяльності студентів з використанням STREAM-технологій; розробка та 

апробація освітніх STREAM-проєктів; організація та проведення тренінгів, 

семінарів щодо популяризації та поширення успішних практик з реалізації 

STREAM-проєктів; співпраця з українськими та іноземними установами 

різних форм власності з питань науково-дослідних робіт та обімну досвідом. 

Протягом навчального року на базі лабораторії: 

1. Підготовлено магістерські роботи: 

Комеков Д.А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

STEAM проєктах. Кер.: док. пед. наук, доцент, професор кафедри інформатики 

Андрієвська В.М.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021. 63 с. 

Павловський В.І. Впровадження STEM-проєктів на уроках інформатики 

у закладах загальної середньої освітиКер.: доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри інформатики В.М. Андрієвська. Х. : ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 2021. С. 67. 

2. Проводиться гурток «Робототехніка + 3D моделювання». 

3. Проводяться майстер-класи з 3D-моделювання для молодших школярів 

та для школярів середнього та старшого шкільного віку в рамках підготовки й 

реалізації STREАM-проєктів.  



5. Науково-методична лабораторія сучасних методик навчання 

фізики (керівник – д.п.н., проф. Масич В.В.). 

Протягом 2021 року лабораторією сучасних методик навчання фізики 

проведено дослідження щодо впровадження сучасних інтерактивних 

технологій у процес навчання фізики. Проведене дослідження дозволяє 

стверджувати, що використання інтерактивних технологій дозволяє 

забезпечити: активізацію уваги здобувачів у зв’язку з різноманітними 

способами репрезентації навчальної інформації; підвищення мотивації до 

навчально-пізнавальної діяльності; активізацію розумової діяльності. Крім 

того, комплексне використання сучасних комп’ютерних і цифрових засобів у 

навчальному експерименті дозволяє викладачеві застосовувати при навчанні 

фізики наукові методи дослідження. При цьому суб’єкти навчально-виховного 

процесу можуть працювати в режимі динамічного зв’язку 

з експериментальною установкою, змінювати умови досліду залежно від мети. 

Дані фізичних дослідів надходять від датчиків на комп’ютер і в режимі 

реального часу візуалізуються в графічній або числовій формі. Використання 

інтерактивних засобів в навчальній діяльності студентів сприятиме розвитку 

експериментальних і дослідницьких умінь. 

Теоретично доведено ефективність мультимедійної дошки або панелі. 

Ефективність використання інтерактивних панелей в освітньому процесі 

визначається тим, що вони відповідають принципу інтерактивності як 

обов’язкової властивості комп’ютерного матеріалу, що дозволяє здійснити 

перехід від віртуальної наочності до чуттєвого сприйняття та організації 

розумової діяльності майбутніх учителів фізики. При цьому підсумкова 

«картинка» не статично виводиться на дошку, а формується в процесі спільної 

діяльності студентів і викладача. 

6. Лабораторія методичного забезпечення безперервної системної 

освіти «Школа – ЗВО» (керівник – к.п.н., проф. Джежелей О.В.) і науково-

консультативного центру читання та дитячої книги (керівник – к.п.н., 

доц. Ємець А.А.). 

Лабораторія здійснює роботу, спрямовану на апробацію й упровадження 

матеріалів дослідження. Семінарська робота зі школами України діє з 2015 

року на базі видавництва «Ранок» (м. Харків). Постійно діючі вебінари за 

напрямами методика літературного розвитку і методика навчання української 

мови в школах з російською мовою навчання. Під керівництвом співробітника 

лабораторії Левандовської Г.В. працює університетська кафедра на базі школи 

№ 26 м. Харкова.  

Проводяться окремі семінари та консультації вчителів у школах 

м. Харкова (Ємець А.А., Коваленко О.М., Левандовська Г.В.). 



Центр проводить просвітницьку та навчальну роботу на базі обласної 

дитячої бібліотеки м. Харкова з 2000 року. 

Лабораторія і центр проводять системну навчально-виховну роботу 

в межах щорічних мовних тренінгів, а також забезпечують щорічне 

відвідування театрів, музеїв та Центральної наукової і дитячої бібліотеки 

м. Харкова. 

У 2021 році продовжено апробацію дистанційного варіанту: мовний 

тренінг, екскурсії, а також проведено конкурси на читання поетичних творів і 

знання української та російської мови (розробка – Джежелей О.В., Ємець А.А., 

Коваленко О.М.). 

7. Навчально-наукова археологічна лабораторія (керівник – к.іст.н., 

доц. Колода В.В.). 

У 2021 році робота лабораторії здійснювалася в таких формах: 

1. Польові дослідження (розвідки та розкопки).  

2. Реставрація та паспортизація археологічних знахідок проведеного 

польового сезону (30.12.2021 р.). 

3. Підбір літератури для лекцій, семінарів, курсових та дипломних робіт 

студентів. 

4. Консультації за тематикою курсових та дипломних робіт, а також з 

навчальних тем курсу «Археологія України». 

5. Допомога у підготовці студентів до студентських наукових 

конференцій з археології та краєзнавства. 

6. Методична допомога шкільним вчителям щодо створення кабінетів 

історії та шкільнихботїв історії. 

7. Методична допомога при написані робіт археологічно-краєзнавчої 

тематики в межах МАН, шкільних краєзнавчих конференцій. 

8. Науково-дослідна лабораторія моніторингу та охорони довкілля 

(керівник – доц. кафедри зоології, д-р біол. наук Влащенко А.С.). 

Мета діяльності лабораторії моніторингу та охорони довкілля – розробка 

та проведення фундаментальних моніторингових досліджень біорізноманіття 

та його ролі у функціональній стійкості, еволюції та збереженні біогеоценозів. 

Діяльність роботи лабораторії у 2021 році була зосереджена на таких 

напрямах: 

- у січні 2021 року було оформлено тему лабораторії «Структурно-

функціональна організація тварин на техногенних об’єктах Харківської 

області». Державний реєстраційний номер: 0121U100718; 

- за звітний період продовжено еколого-фауністичні дослідження 

птахів на техногенних територіях міста Харкова та області. Зокрема проведені 

дослідження на водоймах очисних споруд та міських полігонах міста Харкова. 



Досліджена екологія птахів штучних гніздівель на ділянках різних за рівнем 

антропогенним навантаженням; 

- продовжено проведення моніторингу відлову та кільцювання птахів 

на території НПП «Гомільшанські ліси», НПП «Слобожанський». 

За результатами досліджень опубліковано такі роботи: 

1. Shupova T., Chaplygina A. Birds diversity and faunogenetic structure of 

avifauna in forests parks of two megalopolises (Ukraine). Studia Biologica 15 (3), 

61-72. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1503.657. 

2. Dementieieva Ya Yu, Aseeva S V, Andrusenko L Yu, Chaplygina A B. 

Analysis of solid waste landfills vegetation cover of Kharkiv region. Studia 

Biologica. 2020, 14 (4) P. 23-34. DOI: 10.30970/sbi.1404.640. 

3. Дементеева Я.Ю., Асеева С.В., Чаплыгина А.Б. К видовому составу 

зимующих птиц на полигонах твёрдых бытовых отходов в Харьковской 

области. Орнитологические исследования в странах Северной Евразии: тезисы 

XV Международной орнитологической конференции Северной Евразии, 

посвященной памяти акад. М.А. Мензбира (165-летию со дня рождения и 85-

летию со дня смерти), издательство Белоруская навука (Минск), 152-153. 

4. Мамедова Ю.П., Луганская В.А, Чаплыгина А.Б. Видовой состав 

птиц на Безлюдовских очистных сооружениях в зимний период (г.Харьков, 

Украина), Орнитологические исследования в странах Северной Евразии: 

тезисы XV Международной орнитологической конференции Северной 

Евразии, посвященной памяти акад. М.А. Мензбира (165-летию со дня 

рождения и 85-летию со дня смерти), издательство Белоруская навука 

(Минск), 2020. 288-289. 

5. Мамедова Ю.П., Чаплигіна А.Б. До біології розмноження кулика–

довгоніга (Himantopus himantopus L, 1758) на водоочисних спорудах м. Харків. 

Наукова конференція «Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття» 1-3 

червня 2021 р., м. Київ, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України). 

Київ, 2021. С. 28. 

6. Mamedova Y. P., Chaplygina A. B. Breeding of black-winged stilt 

Himantopus himantopus in muddy sites of a wastewater treatment plant. Biosystems 

Diversity 29 (3), Р. 286-293. 

7. Сороковенко Р., Мамедова Ю. До видового складу хижих птахів в 

осінньо-зимовий період на водоочисних спорудах м. Харків. «Зоологія в 

сучасному світі: виклики XXI століття» (1-3 червня 2021 р., м. Київ, Інститут 

зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України). 

8. Дементєєва Я.Ю., Кришталь А.І., Сороковенко Р.Р. Зимова динаміка 

хижих птахів на полігоні твердих побутових відходів Четверта міжнародна 

конференція молодих учених: Харківський природничий форум (16-17 квітня 



2021 р., м. Харків) / за заг. ред. д.б.н. Т.Ю. Маркіної, д.б.н. А.Б. Чаплигіної. – 

Харків : ХНПУ 2021. – С. 100-101. 

9. Дементєєва Я.Ю., Андрусенко Л.Ю. Вміст важких металів в 

організмі грунтових членистоногих на полігонах ТПВ м. Харкова. Четверта 

міжнародна конференція молодих учених: Харківський природничий форум 

(16-17 квітня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. д.б.н. Т.Ю. Маркіної, д.б.н. 

А.Б. Чаплигіної. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 97-98. 

10. Дементєєва Я.Ю., Андрусенко Л.Ю. Акумуляція важких металів 

рослинністю полігонів твердих побутових відходів м. Харкова. Четверта 

міжнародна конференція молодих учених: Харківський природничий форум 

(16-17 квітня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. д.б.н. Т.Ю. Маркіної, д.б.н. 

А.Б. Чаплигіної. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 98-99. 

11. Дементєєва Я.Ю., Кришталь А.І., Сороковенко Р.Р. Зимова динаміка 

хижих птахів на полігоні твердих побутових відходів Четверта міжнародна 

конференція молодих учених: Харківський природничий форум (16-17 квітня 

2021 р., м. Харків) / за заг. ред. д.б.н. Т.Ю. Маркіної, д.б.н. А.Б. Чаплигіної. – 

Харків : ХНПУ, 2021. – С. 100-101. 

12. Дементєєва Я.Ю., Андрусенко Л.Ю., Мухіна О.Ю., Чепурна Н.П. 

Вміст важких металів в організмах герпетобіонтних членистоногих тварин на 

території полігонів твердих побутових відходів м. Харкова. Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія 

«Екологія», 2021, вип. 24. С. 117-125. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-

2021-24-10. 

13. Dementieieva Ya., Samoilova M., Maiboroda O., Echkenko R., 

Chaplyhina A., Muzyka D. Species Composition and Antibiotic Resistance of 

Microorganisms Isolated from Blue Pigeon (Columba livia) and Common Starling 

(Sturnus vulgaris) on the Territory of a Solid Waste Landfill 2021 international 

biothreat reduction symposium Р. 116. 

14. Дементєєва Я.Ю. Орнітофауна полігонів твердих побутових відходів 

м. Харкова. Вісник Черкаського університету. 2021. №1 ISSN 2076-5835 С. 26-

36 DOI: 10.31651/2076-5835-2018-1-2021-1-26-36. 

15. Ярис О.О. Екологічна роль штучних гніздівель у поширені 

близькоспоріднених видів синиць родини Paridae в умовах північного сходу 

України. Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць 

(за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р., 

м. Суми) / ред. кол.: Міронець Л.П., Литвиненко Ю.І. та ін.; Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко. 2021. С. 126‒129. 

16. Ярис О.О., Мамедова Ю.П. Перспективна роль пластикових штучних 

гніздівель у підтриманні дуплогнізних птахів на Безлюдівських очисних 



спорудах м. Харкова. International scientific and practical conference, 2021. С. 

36‒39. 

9.Науково-дослідна лабораторія біотехнології (керівник – д.б.н., 

проф. Маркіна Т.Ю.). 

1) Тема дослідження: «Розробити прийоми оптимізації біологічних та 

технологічних показників Hermetia illucens як перспективного агента 

промислової ентомології». 

За звітний період удосконалено методику розведення мухи чорна 

львинка – перспективного агента утилізації відходів рослинного походження. 

Розроблено та експериментально апробовано способи оптимізації культури 

Hermetia illucens  за показником життєздатності та плодючості самок. 

Селекційна робота за реакцією на перший поживний субстрат дала змогу 

сформувати окремі лінії. Розроблено селекційні прийоми роботи з комахами 

на прикладі шовковичного шовкопряда. Вивчення досвіду селекційної роботи 

з шовковичним шовкопрядом сприяло розумінню підходів до проблеми 

розведення мух. 

Вивчено можливість використання воскової вогнівки в програмах 

утилізації поліетилену, встановлено його вплив на біологічні показники 

культури. 

Продовжено роботи, щодо розробки критеріїв якості біоматеріалу при 

культивуванні комах.  

У межах виконання дисертаційного дослідження Баркара В.П. 

сформовано культуру Perillus bioculatus. Вивчено особливості біології хижого 

клопа періллюса в лабораторних умовах. Встановлено особливості 

культивування хижого клопа Perillus bioculatus при годуванні личинками 

млинової вогнівки. 

За результатами опубліковано колективну монографію, статті у фахових 

виданнях, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101775. 

Робота пройшла широку апробацію на конференціях різного рівня (тези 

опубліковано). 

У межах договору про науково-технічне співробітництво між ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди та Інститутом прикладної фізики НАН України (м. 

Суми) започатковано спільні наукові дослідження (Виконавці Маркіна Т.Ю., 

Пахуча М.Є.) щодо вивчення властивостей хітину та хітозану отриманих з 

комах, що культивуються у штучних умовах. За результатами досліджень 

опубліковано тези та статтю у матеріалах міжнародної конференції. 

За результатами досліджень опубліковано 1 монографію, 2 статті у 

фахових виданнях, отримано свідоцтво про авторський твір та 9 тез у збірках 

конференцій, такі роботи: 



1. Крутякова В.І., Бельченко В.М., Беспалов І.М.,Молчанова О.Д., 

Барабаш А.Д., Шейкін Б.М., Маркина Т.Ю.,Чернова І.С., Білоусов Ю.В., 

Сапожнікова М.М., Лимарь І.В., Баркар В.П., Лешишак О.В., Бархатова Н.О. 

Масове розведення ентомокультур у програмах біологічного захисту рослин. 

Монографія. Київ. Аграрна наука, 2020, 276 с.  

2. Панченко О.М., Маркіна Т.Ю. Збереження колекції шовковичного 

шовкопряду в умовах сьогодення України. Матеріали ХІV Всеукр. Наук.-

практ. конф. мол. вч. «Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві», 

присвяченій 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, 

професора Бугрова Олексія Дмитровича, (Харків, 16-17 вересня 2020 р.), 

Інститут тваринництва НААН, Харків, 2020. С.74-76. 

3. Панченко О.М., Маркіна Т.Ю. Оцінка високошовконосних ліній 

шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) за життєздатністю та 

продуктивністю. Вісник Сумського національного аграрного університету. 

Серія «Тваринництво», Суми, 2020. Вип. 4 (43) DOI: 

https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.4.10. С. 65–70.  

4. Крутякова В.І., Маркіна Т.Ю., Молчанова О.Д., Шейкін Б.М. 
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10. Науково-дослідна хімічна лабораторія (керівник – к.п.н., 

доц. Макєєв С.Ю.). 

Мета діяльності науково-дослідної хімічної лабораторії – підвищення 

рівня наукових досліджень викладачів кафедри, розробка та валідація 

сучасних методик ідентифікації та кількісного визначення елементів, 

неорганічних та органічних сполук, біологічно-активних речовин; створення 

сучасної наукової бази підготовки бакалаврів та магістрів; проведення 

наукових досліджень здобувачами та учнями ЗСО при підготовці до конкурсів 

МАН та олімпіад районного та обласного рівня; розробка та валідація 

сучасних хімічних приладів шкільного призначення. 

Основні результати роботи лабораторії за 2021 рік: 

1) визначено особливості мобільних технологій, що надають змоги 

використовувати їх у освітньому процесі для теоретичного навчання 

здобувачів, проведення експерименту та для перевірки рівня засвоєння знань 

засобами електрорнних завдань; 

2) розроблено методику використання мобільного додатку «Shoebox 

spectrophotometer» для визначення концентрації забарвлених розчинів. 

Опрабовано його роботу на прикладі стандартних розчинів калій дихромату та 

ферум тіоціанату у порівнянні з роботою спектрофотометру; 

3) встановлено, що під час вивчення органічної хімії у старшій школі 

доцільно застосовувати програмно-методичний комплекс навчального 

призначення «Органічна хімія 10-11 класи». Зазначений засіб ІКТ містить 

найповнішу інформацію з усіх розділів курсу органічної хімії, має широкий 

спектр демонстраційних можливостей: анімацію різних процесів та явищ, 

зокрема тих, які складно або й неможливо спостерігати у природному 

середовищі. Окрім зазначеного засобу ІКТ, застосовуються також 

дистанційний курс «Шкільний курс з хімії, 8-11 класи», «Віртуальна хімічна 

лабораторія. 8-11 клас», електронний довідник «Комп’ютерна підтримка 

уроків хімії. 10 клас». Використовуючи ці програмні засоби, можна 

пояснювати навчальний матеріал абстрактного характеру (явище ізомерії, рух 

електронів у атомі) або складний для розуміння учнями (перехід атомів у 

реакціях заміщення в органічних сполуках, миюча дія мила, рівні структурної 

організації білкових молекул тощо). 

11. Науково-дослідна лабораторія STREAM-технологій дошкільної 

освіти (керівник – д.філос.н., проф. Дорожко І.І.). 

Основні результати роботи лабораторії за 2021 рік: 



1) участь у Play Fest, настановчі зустрічі. Участь з Ambassador від LEGO 

Foundation (відповідальна – Дорожко І.І.). Вересень 2021 – травень 202 р.; 

2) підготовка здобувачів вищої освіти пілотних закладів (молодших 

спеціалістів, бакалаврів педагогічних працівників) галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта щодо використання 

ігрових та діяльнісних методів навчання у майбутній професійній діяльності 

(відповідальні – Дорожко І.І., Туріщева Л.В.); 

3) підготовка викладачів закладів вищої освіти (тренінги, супервізія The 

LEGO Foundation); 

4) розробка педагогічних заходів з наскрізної професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти до впровадження ігрових методів навчання: внесення 

змін до освітньо-професійної програми (усі цикли підготовки, зокрема і 

педагогічна практика, усі курси, аудиторна та позааудиторна, самостійна 

робота), підготовка навчально-методнчних матеріалів; 

5) апробація модулів та спецкурсів у групах студентів (орієнтовно 2-4 

курси кожної спеціалізації). 

12. Науково-дослідна лабораторія проблем технологій науково-

педагогічних досліджень, прикладної педагогічної діагностики та 

корекції освітнього процесу (керівник – д.п.н., проф. Матвєєва О.О.). 

Основні результати роботи лабораторії за 2021 рік: 

1. Проведено вивчення стану готовності студентів до навчання та  

професійної адаптації до навчального процесу (I та II курси бакалаврату, I курс 

магістратури). 

2. Досліджено діагностичний інструментарій педагогічної 

конфліктології (проф. Матвєєва О.О.). 

3. Проведено діагностику підготовленості вчителя до професійної 

деяльності (доц. Корчагіна А.С.). 

4. Використано технологію педагогічного анкетування у системі 

вивчення професіоналізму вчителів (доц. Васильєва О.В.). 

5. Побудови тестової системи контролю: на прикладі початкового етапу 

вивчення методики та методології наукових досліджень у галузі 

мистецтвознавства (доц. Беземчук Л.В.). 

6. Здійснено контент-аналіз як засіб методичної діагностики освітнього 

процесу факультету мистецтв (проф. Лупаренко С.Є.). 

13. Науково-методична лабораторія інноваційних технологій 

початкової освіти (керівник – д.п.н., проф. Ткаченко Л.П.). 

Основними напрями роботи лабораторії є вивчення та узагальнення 

передового педагогічного досвіду в галузі початкової освіти, розроблення, 

апробація й упровадження інноваційних технологій навчання в практику 



початкової школи та процес професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів. 

У 2021 році увага була зосереджена на: 

1. Створенні, оновленні та вдосконаленні навчально-лабораторної 

бази, методик експериментальних досліджень, технічних засобів навчання, 

комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу (Довженко Т.О.). 

2. Організації методичних семінарів для вчителів початкових класів 

(Ткаченко Л. П.). 

3. Підготовці до проведення тематичних лекцій для вчителів 

початкових класів щодо реалізації в Україні провідних ідей Вальдорфської 

школи (Іонова О. М.). 

4. Підготовці до проведення майстер-класів з елементами 

артпедагогіки для вчителів початкових класів (Філатова Л.С.). 

5. Проведенні системних аналітичних досліджень щодо підвищення 

методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів. (Купіна І.О., 

Титаренко Л.І., Партола В.В., Шишенко В.О.). 

14. Науково-дослідна лабораторія біофізики, біомеханіки та 

кінезіології (керівник – Козін В.Ю.).  

Мета діяльності лабораторії – об’єднання фахівців різних 

спеціальностей (викладачів, тренерів, реабілітологів, медиків, педагогів тощо) 

для вивчення теоретичних та методичних аспектів механічних, фізіологічних 

та психологічних основ рухів живих істот, зокрема рухів людини у різних 

функціональних станах, а також у фізичній культурі, спорті, реабілітації. 

У 2021 році доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор 

Жаннета Козіна подарувала лабораторії обладнання для проведення наукових 

досліджень з діагностики стану серцево-судинної та нервової систем. До 

подарованого обладнання входить фітнес-годинник фірми «Полар» з GPS; 

автоматичний вимірювач артеріального тиску PARAMED EXPERT-X; дві 

стрибалки з міцним тросом; авторські комп’ютерні програми для визначення 

стану нервової системи, типологічних особливостей нервової системи, 

швидкості реакції в різних режимах роботи, швидкості реакції. Обладнання 

передбачається застосовувати для проведення наукових досліджень з 

визначення впливу різних тренувальних програм на організм людини, 

визначення загального стану серцево-судинної системи та нервової системи 

людей різного віку.  

Результати наукових досліджень планується публікувати в сучасних 

наукових виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of 

Science, зокрема у виданні Університету «Heals, sport, rehabilitation», який у 

2021 році був проіндексований базою Scopus. 
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football players 12-13 years old . Health, Sport, Rehabilitation, 7(2), 45-56. 

https://doi.org/10.34142/HSR.2021.07.02.04. 

10. Kozin, S. (2021). Biomechanical technology of injury prevention in the 

training of specialists in physical education and sports. Health, Sport, Rehabilitation, 

7(2), 65-76. https://doi.org/10.34142/HSR.2021.07.02.06. 

11. Kravchuk, T., Golenkova, J., Slastina, O., Komar, A., & Sierykh, A. 

(2021). Use of a step-platform in the preparation of female students, going in for 

sports aerobics, to fulfill elements of static and dynamic strength. Health, Sport, 

Rehabilitation, 7(1), 8-18. https://doi.org/10.34142/HSR.2021.07.01.01. 

12. Kanishchev, O., Kozina, Z., Grynyova, V., & Masych, V. (2021). The 

technique of using balls of different weights and diameters for the interrelated 

development of physical qualities, accuracy of strikes and psychophysiological 

capabilities of young football players. Health, Sport, Rehabilitation, 7(1), 28-41. 

https://doi.org/10.34142/HSR.2020.07.01.03. 

13. Sobko, I., Chucha, Y., Podmaryova, I., Nagovitsyna, O., & Zhuravlova, I. 

(2021). Application of the video-tutorial "Challenge for Referees&quot; in sports 

training of young basketball referees for the game season: . Health, Sport, 

Rehabilitation, 7(1), 42-53. https://doi.org/10.34142/HSR.2021.07.01.04. 

15. Науково-методична лабораторія інтердисциплінарності в освіті 

(керівник – д.п.н., проф. Жерновнікова О.А.). 

Основними напрями роботи лабораторії були: 

1) участь у міжнародному проєкті PISA (доц. Простакова Ю.С.); 

2) підготовка до участі в програмі ЄС Еразмус Модуль Жан Моне 2022-

2025 з проєктом «Філософія математики: інтердисциплінарні програми» 

(проф. Жерновникова О.А.); 

3) написання статей до збірників наукових праць з проблеми 

впровадження інтердисциплінарності в освіті; 

4) проведення семінарів для студентів і учнів щодо популяризації 

математики; 

5) проведення гуртка «Олімпіадні задачі з математики» для студентів 

фізико-математичного факультету (доц. Чібісов О. Д.). 



16. Лабораторія здоров’я людини, реабілітології і спеціальної 

психології (керівник – Галій А.І.) 

В умовах катастрофічного зростання захворюваності населення нашої 

країни здоров’я стає найголовнішим показником безпеки та життєздатності 

української нації. Основні завдання з професійної підготовки майбутнього 

педагога до здоров’язбережувальної, корекційно-педагогічної та 

реабілітаційної діяльності в Університету вирішує кафедра здоров’я людини, 

реабілітології і спеціальної психології. 

Основними напрями роботи лабораторії у 2021 р. були такі: 

1. Проведення анкетування студентів усіх факультетів щодо відношення 

до власного здоров᾽я та формування здорового способу життя – вересень 2021 

(доц. Галій А.І., проф. Гончаренко М.С.). 

2. Підготовка наукових кадрів: 

а) Таймасова Ю.С. «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (захист 

відбувся 8 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 

64.053.04 в Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г.С. Сковороди); 

б) Новікової В.Є. «Формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів-технологів харчових і переробних виробництв у процесі хімічної 

підготовки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (захист 

відбувся 19 лютого 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 

70.052.05 в Хмельницькому національному університеті). 

3. У 2021 р. підготовлено та видано зошит на друкованій основі 

«Сонячна дитина», навчально-методичні посібники англійською мовою: 

«Робота з дітьми з особливими освітніми потребами», «Актуальні питання 

спеціальної та інклюзивної освіти: тести, опитувальники». 

4. Проведено Міжнародний круглий стіл «Якість сучасної освіти в 

контексті постнекласичної парадигми: методологія, теорія, практика» (Харків, 

2021); крос-форум «Європу єднає здорове майбутнє» в межах програми 

Президента України «Здорова Україна» (Харків, 2021); регіональний науково-

практичний семінар «Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі 

соціалізації осіб з особливими освітніми потребами» (Харків, 2021). За 

результатами проведення науково-практичного семінару було підготовлено 

збірник наукових праць за матеріалами регіонального науково-практичного 

семінару «Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації 



дітей з особливими освітніми потребами» / За загальн. ред. Ю.Д. Бойчука – 

Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2021. – 210 с. 

17. Лабораторія дистанційної освіти та технічних засобів навчання 

(керівник – Біла Ю.А.) 

Метою діяльності лабораторії є сприяння процесу розвитку 

дистанційної освіти в Університеті на основі сучасних цифрових технологій 

шляхом організаційного, науково-методичного, системотехнічного 

забезпечення, а саме: 

• розбудови інфраструктури дистанційної освіти в Університеті; 

• визначення системного, прикладного і технічного забезпечення 

розвитку запровадження дистанційної освіти в Університеті; 

• надання організаційної та технічної підтримки підрозділам 

Університету в створенні ЕНК та розвитку дистанційної освіти в Університеті. 

Напрями роботи: 

• розвиток дистанційної освіти в Університеті; 

• навчання НПП працівників та співробітників Університету щодо 

ефективного використання технологій дистанційного навчання; 

• запровадження освітніх інновацій; 

• організаційно-технічна діяльність. 

 

Еколого-біоетичний центр 

Науково-дослідна робота центру 

Дослідження ведуться за темою «Формування еколого-біоетичних 

компетентностей студентів природничого факультету та учнів 

загальноосвітніх шкіл». У межах науково-методичної теми проведено низку 

досліджень, спрямованих на визначення рівня обізнаності з питань біоетики та 

сформованості еколого-біоетичних компетентностей. Респонденти: здобувачі 

2-4 курсів факультету природничої спеціальної і здоров’язбережувальної 

освіти, учні базових загальноосвітніх шкіл (ХЗОШ № 28, 59, 139). Розроблено 

й апробовано програму розвитку еколого-біоетичних компетенції як складової 

професійної компетентності вчителя природничих дисциплін. Визначено 

оптимальні шляхи розвитку біофілії в межах роботи центру. 

Результати дослідження, що проводились у 2021 році,  відбито в 4 

наукових публікаціях: 

1. Пінський О.О. Біоетика і питання візуалізації навчальної інформації в 

процесі навчання студентів в умовах педагогічного ЗВО. Збірник наукових 

праць Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх 

школах. Запоріжжя, КПУ, 2020, вип. 73. – Т.2. – С.147-152. 



2. Пінський О.О. Новітні підходи до процесу підготовки вчителів- 

біологів. Міжнародна наукова методична конференція «Актуальні проблеми 

освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та 

дистанційного навчання, Харків 6-7 квітня 2021, Харків, 2021. – С. 147-151. 

3. Пінський О.О. Зошит для лабораторних та самостійних робіт з 

навчальної дисципліни «Технології та методика навчання біології», Харків, 

ХНПУ, 2021. – 58с. 

4. Пінський О.О., Єремєєва Т.Г. Питання діагностики еколого-

біоетичної обізнаності учнів-старшої школи. Матеріали Міжнародної 

науково-теоретичної конференції Theoretical and practical scientific 

achievements: research and results of their implementation 12.02.2021  Піза 

(Італія) Т.3, ст.141-145. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/ 

view/12.02.2021. 

Участь у конференціях і семінарах 

Міжнародна наукова методична конференція «Актуальні проблеми 

освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та 

дистанційного навчання, Харків 6-7 квітня 2021, Харків, 2021. Публікація 

матеріалів статті: Пінський О.О. Новітні підходи до процесу підготовки 

вчителів- біологів. С. 147-151. 

Міжнародна науково-теоретична конференція Theoretical and 

practical scientific achievements: research and results of their implementation 

12.02.2021. Піза (Італія). Публікація матеріалів статті: Пінський О.О., 

Єремєєва Т.Г. Питання діагностики еколого-біоетичної обізнаності учнів 

старшої школи. Т.3, ст.141-145. 

29.10.2021 року поведено вебінар для студентів та викладачів 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Тема вебінару – «Екобіоетичне виховання школярів та студентів». Спікер – 

завідувач Еколого-біоетичного центру факультету природничої, спеціальної і 

здоров’язбережувальної освіти Університету Пінський О.О.  

Апробація провідних ідей центру відбувалася також шляхом 

різноманітної позааудиторної діяльності.  

У травні 2021 року співробітники Еколого-біоетичного центру на базі 

ХЗОШ І-ІІІ ст. №139 та №28 провели еколого-біоетичні квести «Цікавий світ 

тварин». Команди мали виконати завдання шести станцій квесту: «Історична», 

«Мистецька», «Ареал», «Мова тварин», «Червона книга», «Ековікторина».  

Розробка і організація квесту була здійснена співробітниками Еколого-

біоетичного центру природничого факультету Університету: завідувачем 

екобіоцентру доцентом О.О. Пінським, зав. худ. граф. відділом 

К.О. Пономарьовою, адміністратором худ.граф. відділу А.О. Мельник 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/%20view/12.02.2021
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/%20view/12.02.2021


(учитель біології ХЗОШ №139), студенткою 4 курсу Т.Г. Удовик та вчителем 

біології ХЗОШ № 28 Т.Г. Єрємєєвою.  

16.06.2021 р. співробітники Еколого-біоетичного центру (студенти 4 

курсу природничого факультету Анастасія Мельник та Катерина Пономарьова 

під керівництвом доцента О.О. Пінського) провели квест «Чарівний світ живої 

природи». Місце дислокації – екопарк Фельдмана. У змаганнях взяли участь 

команда «Ведмедів» (збiрна класiв Покотилiвського лiцея «Промінь») та 

«Юннатів» (гурткiвцi Покотилiвськоi СЮН). 

Проводиться активна просвітницька робота у соціальних мережах. 

Електронні публікації на сайті Еколого-біоетичного центру у фейсбуці 

(https://www.facebook.com/groups/2934223166599456/?ref=share): 

- щотижнево на сайті публікуються матеріали магістранта першого 

року навчання Мельник Анастасії, присвячені питанням біоетичного 

ставлення до навколишнього та визначним датам екологобіоетичного 

календаря, розробленим співробітниками центру; 

- розпочато рубрику відеороликів «Цікаве про…». Перша публікація 

02.12.2021 «Цікаве про письменника-анімаліста» підготовлена студенткою 3 

курсу факультету ПЗСО Батеньковою Альоною, а друга 12.12.2021 – 

студенткою 3 курсу Осиповою Юлією. 

Міжнародна діяльність центру 

У вересні 2021 року підписано угоду про співробітництво між 

організаціями «Доктори проти експериментів на тваринах» Німеччіна 

(DAAE), Международною мережею гуманної освіти (ІnterNІCHE), Еколого-

біоетичним центром ХНПУ імені Г.С. Сковороди, завдяки чому фонди центру 

поповнилися надзвичайно інформативними моделями кота, собаки, щура, що 

свідчить про те, що наука і справжній гуманізм продовжують іти поруч у 

процесі навчання студентів-біологів. На підтримку діяльності викладачів, 

зокрема персонально керівника центру доцента Пінського О.О., 

вищезгаданими організаціями надано ноутбук Acer та для полегшення 

проведення навчальних занять, агітаційної еколого-біоетичної діяльності 

студентів – членів центру мобільний екран. 

Про ці напрями роботи Еколого-біоетичного центру змогли дізнатися 

школярі та їхні батьки, які завітали 18.09.2021 до Університету на традиційний 

захід «Ніч науки». Студенти різних факультетів, учні шкіл, інші відвідувачі 

познайомилися з рядом наданих альтернативних методів навчання біології, 

зокрема з муляжем «Внутрішня будова щура», навчальною моделлю «Кіт», яка 

надає уявлення про зовнішні ознаки тварини та містить блок, що дозволяє 

імітувати дихання тварини, навчальну модель «Щур», яка також надає 

можливість відпрацьовувати уміння поводження з лабораторними тваринами, 



проводити складні маніпуляції з дихальною, травною та кровоносною 

системами піддослідних тварин (догляд, напування, ін’єкції у хвостову вену). 

 

Науково-консультаційний центр читання та дитячої книги 

У науковій роботі беруть участь студенти факультетів початкового 

навчання і дошкільної освіти. Серед напрямів такі: вивчення творчості 

дитячих письменників, дослідження сприйняття окремих жанрів, тем, творів 

учнями початкової школи, спостереження за змінами, які відбуваються в 

дитячому читанні, окремі питання методики літературного читання. 

Про результативність наукових досліджень, проведених у межах роботи 

лабораторії та центру, свідчить формування в студентів стійкого інтересу до 

таких занять, продовження дослідження під час виконання курсової роботи з 

методики української мови, магістерської з педагогіки, участь у наукових 

студентських конференціях, як на рівні факультету й університету, так і на 

всеукраїнському рівні, публікації статей у фахових журналах. 

Найперспективніші студенти продовжують свій розвиток у науковому 

плані, вступаючи до аспірантури. Серед них К.І. Гнатенко, К.С. Гнатовська, 

Є.М. Загуляєва, Г.В. Левандовська, К.О. Сергєєва, О.В. Шапка та ін. Усі вони 

починали свій шлях до науки з виконання наукової роботи з дитячої 

літератури. 

 

Український культурний центр 

Сьогодні в Українському культурному центрі зберігається велика 

експозиція унікальних, привезених з усіх регіонів України предметів 

народного вжитку, що датовані ХVІІІ–ХХ ст. Це й предмети, які 

використовували в процесі виготовлення тканини на Харківщині, Полтавщині, 

Житомирщині (ткацькі верстати та їхні елементи); вироби з дерева, які 

побутували в домашньому господарстві: ступа, ночви, пічна діжа, маслобійка, 

бочка, скриня та ін. У музейному реєстрі є жіночий та чоловічий українські 

національні костюми ХІХ ст., велика кількість українських вишитих рушників 

і сорочок, старовинний домашній посуд і традиційні українські вироби зі скла, 

фаянсу, фарфору. Також представлені численні зразки великодніх писанок з 

усієї України. Оригінальний орнамент писанок, цих християнських символів 

життя й воскресіння, чарує своєю вишуканістю, мініатюрністю, гармонією 

кольору. 

 

Станом на 2021 рік в Університеті діють  

Музей історії Університету 

Музей історії науки «FMF OPEN SPACE» 



Музей анатомії 

Ботанічний музей 

Музей етнодизайну. 

Зоологічний музей імені О.П. Крапивного 

Музей іграшок 

 

Музей історії є духовно-інтелектуальним компонентом освітньо-

наукового середовища Університету, яке наповнюють архівні матеріали і 

пам’ятки минулого. Серед провідних напрямів роботи музею можна 

виокремити методичну та консультативну допомогу студентам 

Університету. Уже з першого курсу здобувачі вищої освіти мають змогу 

ознайомитися не тільки з історією та традиціями свого 207-річного 

славетного університету, а й з життям та діяльністю Г.С. Сковороди. 

Заслуговує на увагу експозиційна, екскурсійна роботи музею. Так, 14 вересня 

2021р. в Музеї історії Сковородинівського університету відбулося урочисте 

відкриття виставки творчих робіт друкованої графіки д-ра Фуата Акденізлі, 

професора Університету імені 9 вересня (тур. Dokuz Eylül Üniversitesi), (DEÜ) 

м. Ізмір, Туреччина. Музей історії Університету гостинно відкриває свої двері 

й під час проведення міских заходів. Під час реалізації проєкту «Ніч науки в 

Харкові 2021» (18 вересня 2021 року) Мосцева А.П. розповіла про історію 

створення Університету, про видатних вчених Університету. Відвідувачі 

мали змогу ознайомитись з рідкісними документами, фотографіями, які 

зберігаються у музею.  

За час існування музей відвідало понад 30 000 осіб. У фондах музею 

зберігається понад 1000 експонатів основних та допоміжних фондів, а 

також понад 900 фотографій, що висвітлюють історію Університету. 

Музей університету з 2004-го року є членом «Асоціації співробітників музеїв 

ЗВО м. Харкова». 

На фізико-математичному факультеті Університету в 2020 році з 

ініціативи академіка І.Ф. Прокопенка, за підтримки ректорату та колективу 

факультету започатковано створення науково-технічного Музею історії 

науки. 13 травня 2021 р. на пленарному засіданні ІІІ науково-практичної 

конференції «Інноваційні педагогічні технології у цифровій школі» було 

проведено урочисте онлайн-відкриття музею студентами факультету 

підготовлено віртуальну екскурсію по музею, презентацію сторінок історії 

фізико-математичного факультету, ілюстровані доповіді про найцікавіші 

експонати музею. 

Основна експозиція музею складається з п’яти основних розділів:  

1. історія інформатики; 



2. історія фізики;  

3. історія математики та обчислень;  

4. цікава фізика; 

5. історія фізико-математичного факультету. 

Упродовж 2021 року підготовлено виставки «Телефонний зв’язок», 

«Логічні ігри», «Обчислювальна техніка», «Школа-університет», «Наумовські 

читання», «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі».  

Перша екскурсія до Музею історії науки відбулася 14 червня 2021 року 

для учнів 5-6 класів ХЗОШ № 153. Для учасників екскурсії було проведено 

інтерактивні заняття з внутрішньої архітектури персональних комп’ютерів 

(кафедра інформатики, доц. Веприк С.А.) та продемонстровано захопливі 

фізичні досліди (кафедра фізики, доц.Малець Є.Б., Равх І.Д.). 

Музей анатомії Університету – унікальне зібрання анатомічних 

препаратів, аналогів якого немає серед українських педагогічних 

університетів. Він налічує близько 600 експонатів, які майже всі виготовлені 

співробітниками кафедри. Музей має важливе науково-дослідне, методичне, 

просвітницьке значення. Унікальність колекції музею полягає в тому, що її 

основою є препарати, виготовлені особисто видатним анатомом, доктором 

медичних наук, професором Я.Р. Синельниковим, автором всесвітньо відомого 

«Атласу анатомії людини», за яким навчаються медики й біологи всього світу, 

та учнями його школи. Завданнями музею є: 

1.  Проведення навчальних занять з анатомії (природничих дисциплін). 

2.  Просвітницька діяльність із питань анатомії, фізіології, основ 

медичних знань, гігієни тощо. 

3.  Пропаганда здорового способу життя. 

4.  Формування природничо-наукового світогляду в молоді. 

5.  Профорієнтаційна робота. 

З перших днів свого існування музей допомагає студентам здобувати 

знання про будову організму людини, особливості окремих органів і систем, 

сприяє засвоєнню таких складних, але надзвичайно важливих дисциплін, як 

анатомія та фізіологія людини. Використання інформаційних технологій у 

навчальному процесі дозволяє використовувати цифрові фотографії музейних 

препаратів у лекційних курсах під час складання візуалізованих завдань 

тестового контролю знань і уможливлює створення на їх базі електронних 

наочно-навчальних посібників.  

Музей є ініціатором різних наукових заходів: 

15 вересня 2021 р. – лекція-екскурсія «Розвиток анатомії в Україні (від 

Київської Русі до сьогодення)», під час якої відвідувачі музею мають змогу 

дізнатися коли зародилися перші анатомічні знання, як початок вивчення 



медицини в нашій країні пов’язаний з розвитком Київської Русі – однієї з 

найосвіченіших держав Європи, про «Академію» князя Ярослава Мудрого, як 

у ХІV–ХV ст. під впливом ідей Відродження в Україні розвивалися 

природничі науки і медицина. Про неоціненний внесок у розвиток анатомії, 

що зробив академік М.І. Пирогов і багато іншого.  

18 вересня 2021 р. музей гостинно відчинив свої двері відвідувачам і 

учасникам проєкту «Ніч науки – 2021». Експериментальна робота передбачала 

функціональну діагностику зору, стану серцево-судинної системи тощо (кер. 

Коц В.П., Коц С.М.). 

5 жовтня 2021 р. до Міжнародного дня лікаря – лекція-екскурсія «Зона 

особливої уваги – хребет». Лекція орієнтована на ознайомлення відвідувачів з 

чинниками, що визначають здоров’я хребта людини. 

19 листопада 2021 р. до «Всесвітнього дня відмови від паління» (Great 

American Smoke Оut) – лекція-екскурсія «Стоп куріння». Головна мета 

екскурсії – показати студентам, що тільки вони самі впливають на те, яким 

стає їх організм. 

10 грудня 2021 р.– лекції «Нобелівська премія та її лауреати» та 

«Анатомія – просто про складне», де відвідувачі мають змогу дізнатися як 

працює організм людини, як відбуваються ті, чи інші процеси всередині 

нашого тіла.  

Уже понад 40 років існує на кафедрі зоології зоологічний музей, який 

був створений видатним українським вченим-біологом, доктором біологічних 

наук, професором О.П. Крапивним. Експозиційна і фондова частини 

зоологічний музей імені О.П. Крапивного на сьогодні нараховує близько 500 

експонатів. Основа експозиції − натурні об’єкти: опудала наземних хребетних 

тварин, вологі препарати риб, амфібій і водних безхребетних, колекції м’якунів 

та комах. Також в експозиції музею використані елементи ландшафтного 

принципу: створені біогрупи, які дають змогу відвідувачам уявити, у яких 

природних умовах живуть ті чи інші тварини.  

Основна мета зоологічного музею – вивчення біорізноманіття фонових 

та рідкісних видів тварин регіональної та світової фауни шляхом створення, 

поновлення та збереження зоологічних колекцій, ведення наукової, навчальної 

та просвітницької роботи. 

У музеї проводяться оглядові та тематичні екскурсії для студентів вищих 

навчальних закладів, училищ, коледжів, технікумів, а також для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова та області. 

Музей етнодизайну кафедри образотворчого мистецтва (факультет 

мистецтв) Університету надає змоги ознайомитися з сучасним поглядом на 

традиційні твори національної культури, зокрема декоративно-прикладного 



мистецтва (форм, орнаментів, колористики, традиційних технік тощо). У музеї 

проходять щорічні виставки студентських робіт.  

 

Ботанічний сад 

Для наукової діяльності здобувачів вищої освіти активно 

використовується ботанічний сад Університету. Ботанічний сад поєднує дві 

секції (оранжерею і дендрарій), в яких зібрано колекцію з понад 1000 видів і 

сортів рослин. Колекції рослин використовуються на тематичних заняттях з 

таких дисциплін, як «Ботаніка. Морфологія і анатомія рослин», «Ботаніка. 

Систематика рослин», «Декоративне квітництво», «Біогеографія і філогенія 

рослин і тварин», «Екологія рослин». Здобувачі вищої освіти (першого, 

другого і третього рівня) мають змогу аналізувати та порівнювати екологічні 

умови та пристосування до них рослин, знайомитись із видовим і сортовим 

різноманіттям, стійкістю рослин проти шкідників і хвороб, навчатися 

агротехнічним заходам з догляду рослин, живцюванню, топіарному мистецтву. 

На базі ботанічного саду проводяться наукові дослідження для учасників 

МАН, екскурсії для школярів. Так, 16 травня 2021 року під час проведення 

Тижня науки в Університеті усі охочі мали змогу відвідати ботанічний сад і 

ознайомитися із колекційним фондом саду. З живою колекцією рослин 

відкритого та закритого ґрунту, колекцію насінного матеріалу, яка служить 

фондом для відновлення рослин, та основою для міжнародного обміну 

насінним матеріалом між ботанічними садами України та світу мали змогу 

ознайомитися усі охочі під час проведення заходу «Ніч науки – 2021» 

18 вересня 2021 року. На сьогоднішній день доповнено колекцію ірисів, 

лілійників, сосен, ялівців, рододендронів, лілій, тюльпанів, бузку, колекція 

троянд, багаторічників і однорічників. Створені й функціонують такі 

ландшафтні об’єкти як: сиренгарій, пінетум, альпінарії, розарій, японський 

дворик. 



НАГОРОДИ НПП 

Медаль «Г.С. Сковорода» 

№ П.І.Б. посада 
дата 

нагородження 

1. Штефан Людмила 

Андріївна 

професор кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки 

03.06.2021 

2.  Мосцева Алла 

Павлівна 

завідувач музеєм 04.06.2021 

3.  Турко Іван 

Федорович 

директор наукової бібліотеки 20.06.2021 

4.  Романцова Тетяна 

Миколаївна 

завідувач загального відділу 21.08.2021 

5.  Одокієнко Ірина 

Іванівна 

тренер з фехтування спортивного клубу 20.09.2021 

6. Шуть Микола 

Миколайович 

доцент кафедри теорії, технологій і 

методик дошкільної освіти 

04.07.2021 

7. Холтобіна 

Олександра 

Устинівна 

доцент кафедри теорії, технологій і 

методик дошкільної освіти 

12.07.2021 

8. Тучина Наталія 

Василівна 

завідувач кафедри англійської філології 13.10.2021 

9. Скачкова Валетина 

Володимирівна 

завідувач кафедри німецької філології 18.10.2021 

10.  Юрʼєва Катерина 

Анатоліївна 

професор теорії і методики мистецької 

освіти та вокально-хорової підготовки 

вчителя 

01.11.2021 

11. Шаповалова Олена 

Василівна 

начальник редакційно-видавничого 

відділу 

27.10.2021 

12. Богдашина Олена 

Миколаївна 

професор кафедри історії України 20.11.2021 

13. Санжарова Ніна 

Миколаївна 

доцент кафедри гімнастики, музично-

ритмічного виховання і фітнесу 

02.12.2021 

14. Клименко Леонід 

Павлович 

ректор Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили 

23.06.2021 

15. Бєлова Людмила 

Олександрівна 

Директор Харківського регіонального 

інституту державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові України  

20.07.2021 

16. Лукʼянова Лариса 

Борисівна 

директор Інституту педагогічної освіти 

ім. І.А. Зязюна 

13.12.2021 

 

Почесна відзнака 

№ П.І.Б. посада 
дата 

нагородження 
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1 Чернушенко Ніна 

Миколаївна 

Доцент кафедри теорії і методики 

викладання філологічних дисциплін у 

дошкільній, початковій і спеціальній 

освіті 

08.01.2021 

2 Коробейнік Віталій 

Анатолійович 

Декан факультету фізичного виховання 

і спорту 

05.02.2021 

3 Маліченко Євгеній 

Тихонович 

Директор ботанічного саду 07.02.2021 

4 Сидоренко Ольга 

Володимирівна 

Завідувач кафедри хімії 19.02.2021 

5 Круглолікова 

Вікторія 

Олександрівна 

Старший інспектор навчального відділу 22.02.2021 

6 Хомуленко Тамара 

Борисівна 

Завідувач кафедри психології 30.03.2021 

7 Тарарак Наталія 

Григорівна 

Завідувач кафедри теорії, технологій і 

методик дошкільної освіти 

01.04.2021 

8 Маленко Олена 

Олегівна 

Завідувач кафедри українознавства і 

лінгводидактики 

02.04.2021 

9 Пелішенко Ірина 

Іванівна 

Доцент кафедри політології, соціології і 

культурології 

04.04.2021 

10 Чаплигіна Анжела 

Борисівна 

Завідувач кафедри зоології 05.04.2021 

11 Журенко Марина 

Миколаївна 

Доцент кафедри зарубіжної літератури 

та словʼянських мов 

02.05.2021 

12 Титаренко Людмила 

Іванівна 

Доцент кафедри теорії і методики 

викладання природничо-математичних 

дисциплін у дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті 

11.05.2021 

13 Волкова Руслана 

Євгенівна 

Старший викладач кафедри ботаніки 11.05.2021 

14 Ворожбіт-Горбатюк 

Вікторія Вікторівна 

Професор кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки 

26.05.2021 

15 Радіонова Ірина 

Олександрівна 

Професор кафедри політології, 

соціології і культурології 

15.06.2021 

16 Романовська Ольга 

Іванівна 

Завідувач бібліотечним відділом 25.06.2021 

17 Хлєбнікова Таліна 

Миколаївна 

Доцент кафедри наукових основ 

управління 

13.08.2021 

18 Лупаренко Ірина 

Миколаївна 

Завідувач сектором бібліотечного 

відділу 

05.09.2021 

19 Астахова Людмила 

Миколаївна 

Старший лаборант кафедри наукових 

основ управління 

08.09.2021 

20 Савчук Анастасія 

Геннадіївна 

Спортсмен-учасник Олімпіади  20.09.2021 

21 Різник Катерина 

Олександрівна 

Спортсмен-учасник Олімпіади 20.09.2021 

22 Свічкар Роман 

Юрійович 

Спортсмен-учасник Олімпіади 20.09.2021 

23 Літовченко Марина 

Андріївна 

Спортсмен-учасник Олімпіади 20.09.2021 



24 Бреус Євгенія 

Леонідівна 

Спортсмен-учасник Олімпіади 20.09.2021 

25 Піддубна Марина 

Віталіївна 

Спортсмен-учасник Олімпіади 20.09.2021 

26 Жильцов Андрій 

Миколайович 

Спортсмен-учасник Олімпіади 20.09.2021 

27 Уткін Володимир 

Ігорович 

Спортсмен-учасник Олімпіади 20.09.2021 

28 Потапенко Галина 

Сергіївна 

Старший викладач кафедри ботаніки 30.10.2021 

29 Шуть Тетяна 

Олегівна 

Доцент кафедри теорії, технологій і 

методик дошкільної освіти 

27.11.2021 

30 Чернік Тетяна 

Валентинівна 

Директор студентського містечка 24.12.2021 

31 Масюк Олена 

Маратівна 

Доцент кафедри теорії і методики 

викладання природничо-математичних 

дисциплін у дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті 

29.12.2021 

 

Подяки 

Високу нагороду за перемогу у конкурсі освітніх технологій-2020, 

проведену редакцією науково-методичного журналу «Учитель початкової 

школи» отримали професори кафедри інформатики Віра Андрієвська та Надія 

Оліфіренко. 

Подяку Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти» МОН України отримали проф. кафедри освітології та інноваційної 

педагогіки Вікторія Ворожбіт-Горбатюк та доц. Тетяна Твердохліб. 

Подяку від секретаря Харківської міської ради за багаторічну і плідну 

сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у 

розвиток освіти і науки міста Харкова отримали: 

- кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету фізичного 

виховання і спорту Віталій Коробейнік; 

- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільно-правових 

дисциплін і менеджменту освіти Вікторія Плахтєєва; 

- доктор пед. наук, проф. кафедри теорії і методики викладання 

природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній 

освіті Ірина Гавриш; 

- доктор філософських наук, професор, проректор з наукової, 

інноваційної та міжнародної діяльності Світлана Бережна; 

- доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач  

кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму 

Жанетта Козіна. 



За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди 

ювілею грамотою Сковородинівського університету був нагороджений 

старший викладач кафедри ботаніки Юрій Бенгус. 

Почесну нагороду від Департаменту науки та освіти ХОДА за вагомий 

особистий внесок у розвиток науки та освіти на Харківщині отримали: 

- проф. кафедри історії України Олена Богдашина; 

- доц. кафедри всесвітньої історії Лариса Ямпольська; 

- проф. кафедри української літератури та журналістики імені проф. 

Л. Ушкалова Наталія Левченко; 

- завідувачка кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов 

Світлана Криворучко; 

- завідувачка кафедри теорії і практики англійської мови Ілона 

Костікова; 

- в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового 

права імені проф. О. Процевського Олена Коваленко; 

- професор кафедри психології Карина Фоменко; 

- доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені 

проф. О. Процевського Денис Новіков. 

За вагомий внесок у розвиток науково-дослідної діяльності в 

Університеті та з нагоди Всесвітнього дня науки заради миру та розвитку 

почесні грамоти університету отримали: 

- голова Ради молодих учених Університету Ольга Башкір; 

- завідувачка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Анна 

Боярська-Хоменко; 

- завідувачка кафедри математики Оксана Жерновникова; 

- завідувач кафедри фізики Віталій Масич; 

- доцент кафедри англійської філології Ганна Крапівнік; 

- аспірант спеціальності 035 «Філологія» Ярослав Скидан; 

- аспірантка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» Ірина 

Єсікова; 

- аспірантка спеціальності 015 «Професійна освіта» Дар’я Ільїна; 

- аспірантка спеціальності 081 «Право» Анна Гелашвілі; 

- голова Студентського наукового товариства Університету Катерина 

Мікітренко; 

- голова Студентського наукового товариства фізико-математичного 

факультету Олена Бабак; 

- голова Студентського наукового товариства історичного факультету 

Юлія Матей; 



- голова Студентського наукового товариства факультету психології і 

соціології Марія Сиротюк. 

Нагороджено декана факультету фізичного виховання і спорту Віталія 

Коробейніка почесною грамотою Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти та науки України. Нагороду особисто вручили 

представниці Харківського обласного відділення (філії) КФВС МОН Олена 

Кривенцова та Наталя Лук’янченко. 

За результатами конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» 

переможцем  у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін»  

стала дктор пед. наук, проф. Гавриш І.В. 

Дипломантами: «Викладач гуманітарних дисциплін» – 

канд.філософ.наук, доц. Крапівник Г.О., «Завідувач кафедрою спортивного 

спрямування» – канд. наук з фізичного виховання, доц. Голенкова Ю.В., 

«Керівник наукової бібліотекою» – Коробкіна О.Г. 

Переможцем у номінації «Молодий науковець» Харківського обласного  

конкурсу «Молодіжний лідер року» за підтримки Управління у справах молоді 

та спорту Харківської обласної державної адміністрації став Ярослав 

Анатолійович Скидан – аспірант кафедри української мови, заступник голови 

Ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 

 
Рис. 48. Переможець у конкурсı «Вища школа Харкıвщини — кращı імена» доктор педагогıчних 

наук, професор Гавриш І.В. 

 



III. ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховна робота в Університеті є важливим компонентом освітнього 

процесу. Вона спрямована на забезпечення гармонійного, цілісного розвитку 

особистості; формування цінностей свідомого громадянина, професіонала, 

патріота; виховання студентів на основі національних традицій та культурно-

історичного надбання українського народу. 

Закон України «Про освіту» визначає, що «...метою освіти є всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 

талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 

якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 

збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 

народу...». Це свідчить про те, що в державі сформований підхід до навчання  

та виховання як до єдиного  процесу, який є безперервним на  всіх  етапах  

освіти. Це також означає, що головним завданням діяльності закладів вищої 

освіти є не тільки підготовка спеціалістів із теоретичним і кваліфікаційним 

рівнем, що відповідає світовим стандартам, а й таких спеціалістів, які 

керуються в професійній діяльності і житті в цілому свідомою позицією 

приналежності до свого народу і держави, дотримуються державних  законів  

і моральних  норм, закладених в ментальності  свого народу. 

Відповідно до освітньої реформи  студент педагогічного університету – 

це цілісна, всебічно розвинена особистість, здатна до критичного мислення; 

патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними 

принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і 

права людини; інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати 

економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, 

навчатися впродовж життя. 

З огляду на досягнення європейських і світових стандартів якості освіти, 

в університеті передбачено систему заходів, спрямованих на формування 

цінностей, високого рівня вихованості здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних працівників і співробітників. 

Навчальна, наукова та інші види діяльності тісно пов’язані з 

формуванням особистості засобами патріотичного, мультикультурного, 

художньо-естетичного, правового, економічного, екологічного виховання, 

зокрема утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності. 

Саме тому серед пріоритетів виховання особистості фахівця є розвиток 

таких його якостей, як високий професіоналізм, активність,  мобільність, 

почуття відповідальності, уміння працювати в команді, швидко орієнтуватися 



в ситуації, приймати самостійні рішення, формувати потребу в постійному 

оновленні знань і самовдосконаленні, розвивати культуру міжособистісного 

спілкування тощо. 

Виховна робота в університеті протягом 2021 року проводилась  

відповідно до основних положень Конституції України, законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», нормативних документів МОН України, 

Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепції 

національно-патріотичного виховання молоді, наказів ХНПУ, факультетських 

планів виховної роботи та була  спрямована на формування свідомих громадян 

України, на забезпечення відповідних умов для самореалізації студентів, 

виховання внутрішньої культури майбутніх учителів, здатних нести знання 

школярам і орієнтованих на продуктивну та ефективну взаємодію з іншими. 

Протягом року усі виховні заходи проводились у межах відзначення 216-ї 

річниці заснування ХНПУ. 

Важливим елементом навчально-виховного процесу в час модернізації 

освіти стає розвиток індивідуальної траєкторії студентів і студентоцентризм. 

Зміна соціальних ролей і надання студентам пріоритетної ролі, як показав 

досвід, підвищили самомотивацію до навчання, творчої активності, особистої 

відповідальності за навчання. Завдяки цьому у 2021 р. сконцентрувалися 

зусилля на  побудові нових форм співпраці студентства, викладачів та 

адміністрації.  

Питому вагу у роботі зі студентською молоддю мають ціннісні 

орієнтири, що забезпечують підґрунтя професіоналізму випускників 

університету, впливають на формування здорового способу життя; значна 

увага приділялась профілактиці правопорушень; забезпеченню соціальних 

прав студентів-сиріт, інвалідів та ін.; створенню атмосфери доброзичливості, 

взаємоповаги, співробітництва; пропаганді національної культури, 

духовності, етичної досконалості. 

У зв’язку з поширенням у світі гострої респіраторної хвороби COVID-

19 та запровадженням на території України карантину, відповідно до Наказу 

ректора від 12.03.2020 року № 48-ОД ХНПУ імені Г.С. Сковороди перейшов 

на дистанційну форму навчання, виховні заходи також відбувалися переважно 

в онлайн-режимі. Протягом 2021 року в університеті було запроваджено 

карантинні заходи через пандемію, тому куратори академічних груп 

організовували контроль за навчальним, виховним процесом та станом 

здоров’я здобувачів здійснювали також і у дистанційній формі. 

 



 
Рис. 49. групове фото онлайн-бесіди за темами: 1. Коронавірус: профілактика інфікування і 

поширення; 2. Медична допомога в період пандемії; 3. П’ять речей, які слід знати про пандемію СOVID-19 

 

У зв’язку з карантинними обмеженнями проводились онлайн-бесіди за 

такими темами: 

1. Коронавірус: профілактика інфікування і поширення. 

2. Медична допомога в період пандемії. 

3. П’ять речей, які слід знати про пандемію СOVID-19. 

 

 
Рис. 50. Пріоритетні напрями виховної роботи 

 

Упродовж року проводились заходи щодо збереження історичної 

пам’яті та культурної спадщини нашої держави: лекції, кураторські години та 

екскурсії – до Дня державного прапора, до Дня захисника України, до Дня 



вшанування Героїв Небесної Сотні, до Дня пам’яті героїв Крут, до Дня 

українського козацтва тощо. До Дня проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР 

було проведено цикл кураторських годин та підготовлені спецвипуски 

факультетських газет.  

01.09.2021 року в Університеті пройшли заходи з нагоди Дня знань. 

 

 
Рис 51. Посвята у першокурсники 

 

Студенти університету брали участь у Міжнародному конкурсі 

української мови ім. П. Яцика та Всеукраїнському конкурсі імені Т. Шевченка. 

Один раз на місяць протягом року відбувалося покладання квітів до 

Пам’ятного знака загиблим випускникам. 

 

 
Рис. 52. Покладання квітів до Пам’ятного знака загиблим випускникам 

 

Традиційно у вересні 2021 р. для першокурсників було проведено 

екскурсії до меморіальної аудиторії героїв АТО, до меморіального музею 

Г.С. Сковороди та музею А.С. Макаренка. 

Літературно-перекладацькою студією проведені тематичні вечори до 

ювілеїв видатних українських митців слова (Л. Українки, І.П. Котляревського, 

О.П. Довженка, М.М. Коцюбинського, О. Вишні); круглі столи, присвячені 

темам «Виховання національної свідомості»; «Символи української 



державності», «Велика народна трагедія 33-го року» (до Дня пам’яті жертв 

голодомору), конкурс на краще виконання «Заповіту» Т.Г. Шевченка мовами, 

що вивчаються в університеті. 

Студенти  та викладачі університету в онлайн режимі взяли участь в 

ювілейній акції «20-й Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності», у 

заходах до річниці пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи «Дзвони 

Чорнобиля». 

12 жовтня 2021 р. у навчальному комплексі Університету на вул. 

Валентинівській, 2 відбулося відкриття постійно діючої експозиції «Історія 

нескорених: герої Харківщини у неоголошеній війні». 

 

 
Рис. 53. Відкриття постійно діючої експозиції «ІСТОРІЯ НЕСКОРЕНИХ: продовження» 

 

13 жовтня 2021 року відбулась зустріч для здобувачів вищої освіти та 

професорсько-викладацького складу історичного факультету та українського 

мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка з 

українським журналістом, публіцистом, істориком Вахтангом Кіпіані, який 

представив свій проєкт, що підготований за підтримки Українського 

культурного фонду. 

До зустрічі на платформі «Zoom» долучились понад 50 здобувачів 

історичного факультету, аспіранти та професорсько-викладацький склад, які 

відмітили наукову новизну проєкту та подякували гостю за те, що у своєму 

дослідженні він підняв таку важливу нині тему для української історії. 

 

 



Цей проєкт – збірка інтерв’ю понад двадцяти дисидентів, розмови з 

якими розкривають безліч питань, які не втрачають актуальності й сьогодні. 

Маємо чути правду й пам’ятати, що свобода – це та вакцина, яка не виводиться 

з часом. 

 

 
Рис. 54. Зустріч з українським журналістом, публіцистом, істориком Вахтангом Кіпіані 

 

2 грудня у готелі «Харків Палац» відбувся міський студентський бал-

маскарад за організації Управління у справах сім’ї та молоді, Департаменту у 

справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради. У танцювальному 

заході взяли участь команди із 18-ти вишів Харкова. ХНПУ презентували 

18 студентів. 

 

 
Рис. 55. Міський студентський бал-маскарад 

 

Протягом 2021 р. студенти були задіяні в таких заходів:  

15.07.2021 – День українських миротворців. 

23.08.2021 – День Державного Прапору України. 

24.08.202 – 130-річниця Незалежності України. 

18.09.2021 – урочисте відкриття пам’ятного заходу «ХХІІ Крос пам’яті 

жертв тоталітаризму». 

25.09.2021 – форум «Молодь говорить», м. Харків. 

12.10.2021 – фотовиставка «Історія нескорених: герої Харківщини у 

неоголошеній війні». 



29-30.11.2021 – 18 Мандрівний міжнародний фестиваль 

документального кіно про права людини Docudays UA. 

Упродовж 2021 р. систематично проводились тематичні вечори, 

присвячені ювілеям видатних митців слова країн, мови яких вивчаються: 

О. Уайльд, Ф. Шиллер, Е. Золя, Т. Манн, Ф. Саган, А. де Сент-Екзюпері; 

тематичні засідання розмовного клубу «Speaking Club» для студентів І-ІІІ 

курсів; майстер-класи з китайської каліграфії, чайної церемонії, з вирізання 

китайських ліхтариків.  

Студенти та викладачі факультету мистецтв встановили Національний 

рекорд України у категорії «Найбільший віртуальний хор в Україні». 

Важливим аспектом формування свідомості майбутнього педагога є 

проведення заходів до дня народження В.О. Сухомлинського та 

А.С. Макаренка, відзначення тижня Т.Г. Шевченка та вшанування пам’яті 

Г.С. Сковороди. 

Організацією волонтерської діяльності займається Студентський 

Парламент Університету. Волонтерські загони факультетів відвідують 

Приймальник-розподільник для дітей ГУ Національної поліції в Харківській 

області, Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс № 7 для 

дітей з вадами мовлення та слуху, Харківський обласний центр служби крові, 

Військово-медичний клінічний центр північного регіону, беруть активну 

участь у ярмарках здоров’я, регулярно збирають кошти, продукти та ліки для 

воїнів ООС, щомісяця проводять благодійні акції та ярмарки. 

Традиційно двічі на рік волонтери відвідують Харківський обласний 

центр служби крові та донорський центр «Харків Плазма».  

У жовтні  студенти Університету взяли участь у донорській акції 

«Крапля добра – крапля життя».  

Під час карантину волонтери не припиняли своєї діяльності: 

виготовляли маски та надавали допомогу літнім людям. Про це були створені 

та поширені у мережі відеоролики («#Домашній Універ»).  

Зокрема волонтерський комітет юридичного факультету протягом 

2021 року реалізував такі волонтерські заходи:  

9.09.21 – 1.10.21 – допомога Харківському зоопарку. 

18.09.21 – екоакція World CleanUp Day 2021. Волонтери прибирали 

виділену їм територію у рамках екоакції. 

23.11.21 – виїзд волонтерів до «Центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей». 

Було проведено майстер-класи з використанням арттерапевтичних 

методик; відвідувались майстер-класи з окремих технік волонтерської 



діяльності; студенти знайомилися з досвідом роботи різних волонтерських 

співтовариств. 

У 2021 році було продовжено співпрацю з Центром соціально-

психологічної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, Дитячим містечком «Отрадне» Харківського обласного 

благодійного фонду «Соціальна служба допомоги», благодійним фондом 

«Карітас Харків». 

 

 
Рис. 56. Кураторська година на ФПН «Кожен може» 

 

Художньо-естетичне виховання було спрямоване на розвиток 

естетичних смаків студентів. 

Традиційно студенти були залучені до участі у конкурсах в онлайн-

режимі «Міс та містер університету», естрадної пісні і сучасного танцю,  

«Дебюту першокурсників». Цьогорічний фестиваль художньої самодіяльності 

«Студентська весна-2021» у зв’язку з поширенням пандемії проводився в 

онлайн-форматі. 

17.09.21 р. студенти історичного факультету та факультету мистецтв 

долучилися до щорічної акції «Мистецтво об’єднує молодь», яка проводилась 

з ініціативи Харківського університетського консорціуму, Ради ректорів 

закладів вищої освіти Харківської області та за підтримки Харківської 

обласної державної адміністрації . 

Під час святкового дійства гості традиційного міжуніверситетського 

заходу мали можливість насолодитися талановитим виконанням класичних 

композицій молодіжного симфонічного оркестру «Слобожанський», 

виступами солістів Харківського національного академічного театру опери та 

балету імені М. Лисенка «СХІД OPERA», випускників та студентів-лауреатів 

Міжнародних конкурсів та фестивалів різних вишів Харкова. 



 

 
Рис. 57. Щорічна акція «Мистецтво об’єднує молодь» 

 

Незважаючи на складні умови, у яких опинилась спільнота у зв’язку з 

карантинними обмеженнями та переведенням навчання на дистанційну форму 

роботи, виховний процес не припинявся, але набув нових форм і якостей. Були 

використані широкі можливості віртуального простору для організації арт-

виставок та конкурсів, а також проведення профорієнтаційної роботи, днів 

відкритих дверей онлайн, у яких брали участь декани факультетів, провідні 

викладачі та представники студентського самоврядування. 

Зокрема на факультеті дошкільної освіти: 

01.11.21 відбулася віртуальна виставка до 75-річчя від дня народження 

В.Г. Мельниченко (1946 – 2005) – української художниці-ілюстраторки. 

02.11.21 – віртуальна виставка до 130 років від дня народження 

українського письменника, фольклориста, педагога О.І. Маркуша (1891-1971).  

28.11.2021 – у День захисту свійських тварин проведено благодійну 

акцію представниками волонтерського загону «Індіго» у складі студентів 2-Б 

групи спеціальності «Образотворче мистецтво»: Аліна Мороз, Жанна 

Манкаускайте, Анастасія Пенькова та Даная Субботина-Попова, відвідали 

притулок для безхатніх та покинутих тварин, що розташований у лісопарковій 

зоні на терені покинутого дитячого табору «Ромашка». 

 

На факультеті мистецтв відбулися такі заходи художньо-естетичного 

спрямування:  

 

№ ТЕМА ЗАХОДУ ДАТА ЗМІСТ РОБОТИ 



1.  V Всеукраїнський онлайн-

конкурс декоративно-

ужиткового та 

образотворчого 

мистецтва «Мій світ – 

мистецтво», м.мЛуцьк 

01-15.07. 

2021 

Диплом 1 ступеня за творчу 

роботу «Диссонанс» у 4 віковій 

категорії номінації «Живопис» – 

здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «023 

Образотворче мистецтво» Жанна 

Манкаускайте. 

2.  Третій сезон 

міжнародного онлайн-

конкурсу талантів, м.Київ 

12.07.2021 Virtuoso Diploma 1 місце за творчу 

роботу «Мана» у номінації 

«Образотворче мистецтво: 18 

років» – здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «023 

Образотворче мистецтво» Жанна 

Манкаускайте. 

3.  День українських 

миротворців 

15.07.2021 Проведено урочисту церемонію 

покладання квітів, пам’яті та 

вшанування, зміцнення миру і 

злагоди представниками 

студентського самоврядування, 

козацьким кошем імені Василя 

Верховинця та керівництвом 

факультету мистецтв на території 

університету біля пам’ятного 

Хреста воїнам-козакам. 

4.  Міжнародний 

багатожанровий онлайн-

конкурс «Grace Best 

Award», м.Київ 

25.07-02.08. 

2021 

Диплом лауреата ІІ ступеня у 

номінації «Образотворче 

мистецтво» – здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «023 

Образотворче мистецтво» Жанна 

Манкаускайте. 

5.  Міжнародний художній 

онлайн-конкурс «Dali’s 

Mustache», Іспанія 

29.07.2021 ІІІ Prize у номінації «Art» у ІV 

віковій категорії (16-19 років) – 

здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «023 

Образотворче мистецтво» Жанна 

Манкаускайте. 

6.  Міжнародний художній 

онлайн-конкурс «Golden 

Time Talent», 

Великобританія 

30.07.2021 3rd place у номінації «Painting», 

вікова категорія (18-24 років) – 

здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «023 

Образотворче мистецтво» Жанна 

Манкаускайте. 

7.  Інклюзивний ART-HAB, 

грантовий проєкт від 

Українського 

культурного фонду 

Липень - 

жовтень 2021 

Участь представників факультету 

у благодійному заході в 

Харківському національному 



педагогічному університеті імені 

Г.С. Сковороди за підтримк УКФ. 

8.  Футбольний матч: ФК 

Металіст – ФК ВПК-Агро 

04.09.2021 Участь вболівальників факультету 

в загальноуніверситетській 

делегації. 

9.  Хорова імпреза пам’яті 

народного артиста 

України, лауреата 

Національної премії 

України імені Тараса 

Шевченка, диригента, 

педагога, професора, 

засновника хору 

Харківської обласної 

філармонії В’ячеслава 

Палкіна 

05.09.2021 Участь народного камерного хору 

імені Віктора Королевського 

(керівники: О.Васильєва, 

М.Дзівалтівський) у творчому 

заході. 

10.  Проєкт арт-об’єкту на 

руїнах фундаменту 

бібліотеки на вул. 

Валентинівській 

06.09.2021 Надано пропозиції та ідеї 

благоустрою території 

університету. 

11.  Майстер-клас та виставка 

робіт професора Фуата 

Акденізлі (Туреччина) 

13.09.2021 Проведено супровід творчих 

заходів іноземного гостя. 

12.  Шоста обласна мистецька 

акція «Мистецтво 

об’єднує молодь» 

17.09.2021 Участь делегації факультету 

мистецтв у складі 

університетського представництва 

на чолі ректора Ю.Д. Бойчука в 

творчому заході, що був 

організований університетським 

консорціумом, радою ректорів 

ВНЗ та Харківською обласною 

державною адміністрацією. 

13.  Урочисте відкриття 

пам’ятного заходу «ХХІІ 

Крос пам’яті жертв 

тоталітаризму» 

18.09.2021 Участь творчих колективів 

факультету мистецтв: жіночій хор 

«Anima» (керівник Соколова А.В.) 

та народний камерний хор 

«Ювента» імені Віктора 

Королевського (керівники: 

Васильєва О.В. та Дзівалтівський 

М.Ю.) на запрошення 

генерального Консульства 

республіки Польща. 

14.  Третій Всеукраїнський 

дистанційний конкурс 

образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва «Битва жанрів 

– ART III», м. Київ 

24.09-24.10. 

2021 

Три Диплома лауреата І ступеню 

за конкурсні роботи: «Ніжність», 

«Смак», «Побачення» у номінації 

«Образотворче мистецтво» віковій 

категорії «Молодь» – здобувач 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності «023 

Образотворче мистецтво» Жанна 



Манкаускайте (викл. Азаркіна 

М.А.). 

15.  Форум «Молодь 

говорить», м. Харків 

25.09.2021 Участь студентського активу 

факультету в молодіжному заході 

у ККЗ «Україна». 

16.  Концерт Всеукраїнського 

гастрольного турне хора 

ім. Г. Верьовки у м. 

Харкові. 

26.09.2021 Виступ в основному складі 

балетної групи славетного 

колективу здобувача першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти 4 року навчання 

спеціальності "Хореографія" 

Микити Бологова. 

17.  Святковий концертний 

захід у Комунальному 

закладі «Харківська 

спеціалізована школа з 

поглибленним вивченням 

окремих предметів №133 

«Ліцей мистецтв» 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

30.09.2021 Проведено здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти 4 року навчання за місцем 

проходження педагогічної 

практики. 

18.  Міжнародний День 

музики 

01.10.2021 Вітання у соціальних мережах до 

Дня Музики! 

19.  Творчий проєкт 

«Майстер-клас від 

випускників кафедри 

хореографії» 

02.10.2021 Розпочато цикл 

профорієнтаційних заходів за 

підтримки кафедри хореографії, 

факультету мистецтв, 

Харківського національного 

педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди. 

20.  ІІІ фінальний тур VI 

Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу 

народної хореографії 

імені Павла Вірського, м. 

Київ 

09-10.10. 

2021 

Диплом за участь у ІІІ турі 

фестивалю-конкурсу – народний 

ансамбль народного танцю 

«Зорицвіт» (керівники: О.В. 

Лиманська, К.В. Редько). 



21.  Міжнародний фестиваль-

конкурс «Grand Music 

Fest», м. Харків 

16.10.2021 Чотири Дипломи лауреатів І 

премії у номінації «Вокальне 

мистецтво» жанр «Естрадний 

вокал» V вікова категорія – 

здобувачі першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «014 Середня 

освіта (Музичне мистецтво)»: 

Кощій Олена, Герасименко 

Тетяна, дует Ковальова Валерія та 

Шломін Владислав (керівник А.В. 

Пащенко). 

22.  Фестиваль-концерт «Моя 

Україна» в Харківській 

обласній філармонії за 

підтримки Департаменту 

культури Харківської 

міської ради 

17.10.2021 Почесна грамота за активну 

участь у культурному житті міста 

Харкова, високу професійну 

майстерність, вагомий внесок у 

розвиток народної хореографії – 

народний ансамбль народного 

танцю «Зорицвіт» (керівники: 

Ольга Лиманська та Каріне 

Редько). 

23.  Благодійний концерт в 

підтримку активності 

Молодіжного руху 

Червоного хреста у 

Харківській області в 

напрямку «Допомога 

малозабезпеченим і 

непрацездатним» 

17.10.2021 Участь факультетського 

волонтерського загону «Індіго» у 

складі здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти: Шломін Владислав, 

Герасименко Тетяна, Кощій 

Олена, Ковальова Валерія у 

благодійному заході, що 

проведено в міському клубі «LF 

club». 

24.  Загальноуніверситетський 

online фестиваль-конкурс 

«Дебют» 

19-20.10. 

2021 

Лауреати: Баль Катерина, 

Хроменко Ольга, народний 

ансамбль бального танцю 

(керівники: Н.А. Бугаєць, О.І. 

Пінчук), народний ансамбль 

народного танцю «Зорицвіт» 

(керівники: О.В. Лиманська, К.В. 

Редько ), ансамбль сучасного 

танцю «StarLight» (керівник О.В. 

Єфімова) та почесні учасники: 

Буліга Микола та Гайдамака 

Катерина, Лозун Анна, Малиш 

Стелла, Сафонова Катерина, 

Хрипунова Вікторія. 

25.  Х Міжнародний 

багатожанровий 

фестиваль-конкурс 

мистецтв «Dance Song 

Fest», м.Харків 

23-24.10. 

2021 

Диплом лауреата І ступеня в 

номінації «Сучасна хореографія: 

Jazz» V категорія ансамбль 

естрадного та сучасного танцю 

«StarLight» (керівники: Єфімова 

О.В. та Лиманська О.В.). 



26.  Сьомомий сезон 

міжнародного 

дистанційного конкурсу 

образотворчого 

мистецтва «Алея зірок», 

м.Київ 

30.10.2021 Диплом 1 місце за роботи: «За 

мотивами Матісса» та 

«Натюрморт з соняшниками» у 

номінації «Натюрморт олійними 

фарбами» віковій категорії «18 

років» – здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «023 

Образотворче мистецтво» 

Манкаускайте Жанна (викл. 

Азаркіна М.А.). 

27.  Х Міжнародний 

багатожанровий 

фестиваль-конкурс 

мистецтв «Dance Song 

Fest», м. Харків 

31.10-06.11. 

2021 

Гран-Прі та Диплом лауреата І 

ступеня в номінації «Народна 

хореографія: Китайський танець» 

V категорія – здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти Ван Леіна, Диплом лауреата 

І ступеня в номінації «Народна 

хореографія: Танець країн світу» 

V категорія – здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти Зінов’єву Олену, Диплом 

лауреата І ступеня в номінації 

«Сучасна хореографія: 

Contemporary» V категорія – 

здобувач другого (магістерського) 

рівня вищої освіти Х у Сінді, 

народний ансамбль народного 

танцю «Зорицвіт» (керівники: 

Лиманська О.В. та Редько К.В., 

концертмейстери: Нікітенко А.М., 

Подкопай Є.Ю. та Шаршонь Д.В.). 

28.  І Відкритий 

багатожанровий конкурс 

мистецтв (малі форми) 

«Зорицвітова веселка» 

08.11.2021 Презентовано профорієнтаційний 

творчий захід. 

29.  Міжнародний 

багатожанровий онлайн 

конкурс-фестиваль 

«Talents of planet 2021», 

м. Братислава 

(Словаччина) 

08-10.11. 

2021 

Diploma laureate II. prix, vocal 

genre: academic, vecova categoria: V 

– здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальність 014 Середня 

освіта (Музичне мистецтво) 

Андрія Шерстюка (клас доцента 

Кузьмічової В.А., концертмейстер 

Богачова-Білоус Т.Ю.). 

30.  Перегляд балету Людвіга 

Мінкуса «Дон Кіхот» у 

великій залі Харківського 

національного 

академічного театру 

опери та балету імені 

М.В. Лисенка 

19.11.2021 Відвідано здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти 1-3 років навчання 

спеціальності «Хореографія» з 

доцентом кафедри хореографії 

Алтуховым В.А. та 

концертмейстером Подкопай Є.Ю. 



31.  Міжнародний фестиваль-

конкурс «Stella Futura» – 

аutunno 

20.11.2021 Кубок, медалі та Диплом лауреата 

за І місце у номінації «Народна 

хореографія (стилізація)» VI 

вікова категорія: 17 років 

народний ансамбль народного 

танцю «Зорицвіт» (керівники: 

Лиманська О.В. та Редько К.В., 

викладачі: Барабаш О.В. та 

Алтухов В.А., концертмейстер 

Нос О.Г.); учасники НАНТ 

«Зорицвіт»: У Іцзін – Диплом 

лауреата за І місце у номінації 

«Сучасна хореографія. Модерн-

танець»; Ху Сінді – Дипло 

лауреата за І місце у номінації 

«Сучасна хореографія». 

Сертифікати за якісну підготовку 

учасників фестивалю-конкурсу 

Лиманській О.В. і Редько К.В. та 

медалі кращих керівників 

хореографічного колективу від 

Stella Futura. 

32.  Онлайн майстер-клас з 

образотворчого мистецтва 

Ілюстрація до гри «Рlague 

tale». Digital Painting / 

procreate 

25.11.2021 Проведено доцентом кафедри 

образотворчого мистецтва Чаусом 

Дмитром Вікторовичем. 

33.  Перегляд балету Адольфа 

Адана «Жізель» у великій 

залі Харківського 

національного академічного 

театру опери та балету імені 

М.В. Лисенка 

28.11.2021 Відвідано здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 

«Хореографія» з доцентом 

кафедри хореографії Алтуховым 

В.А. та концертмейстером 

Подкопай Є.Ю. 

 

Студентський Парламент 

Студентський Парламент – це управлінська ланка у структурі 

Університету, яка сприяє розвитку демократичних засад, виявленню 

потенційних лідерів і формуванню майбутньої еліти нації.  

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, 

брати участь в управлінні ХНПУ та його структурними підрозділами.  

Студентське самоврядування Університету спільно з адміністрацією та 

профкомом бере участь у розподілі місць для поселення в гуртожитках. 

Представники органів студентського самоврядування є членами 

стипендіальних комісій та комісії з поселення до до гуртожитків. Діяльність 



органів студентського самоврядування спрямовується на вдосконалення 

освітнього процесу, сприяння науковій та творчій діяльності студентів.  

Студентський Парламент активно співпрацює з профспілковою 

організацією, адміністрацією Університету, Культурно-мистецьким центром і 

науковими відділами щодо правового й соціального захисту студентів, 

проведення розважально-виховних заходів тощо. Представники 

Студентського Парламенту є членами Вченої ради Університету та 

факультетів, збори якої завжди відвідують, членами стипендіальних комісій. 

Голова студентського самоврядування представляє інтереси студентства у 

Харківській обласній студентській раді. 

Студентське самоврядування утворило 3 сектори, кожен з яких організує 

роботу за основними напрямами діяльності, а саме:  

сектор №1 –  «Контроль за якістю освіти»; 

сектор №2 – «Організація та проведення студентського дозвілля»; 

сектор №3 – «Розвиток студентського самоврядування, зв’язок з іншими 

ОСС та навчальними закладами». 

СЕКТОР №1: 

- представники студентського самоврядування беруть участь у 

різних заходах міжнародного, всеукраїнського, міського рівнів, семінарах, 

круглих столах, конференціях щодо покращення якості освіти. У 2021 р. 

представники студентського самоврядування долучилися до всеукраїнського 

вебінару у Києві щодо студентського бачення покращення якості освіти у 

закладах вищої освіти. Студенти з різних куточків України ділилися своїми 

знаннями, практичними навичками, лайфхаками удосконалення якості освіти. 

Наші студенти постійно відвідують засідання обласної студентської ради та 

вносять пропозиції; 

- представники студентського самоврядування Університету є 

членами УАС, яка опікується питаннями забезпечення якості вищої освіти в 

Україні. Ми ділимося своїм досвідом та отримуємо зворотний зв’язок, 

втілюючи кращі практики в межах Університету; 

- студенти ХНПУ входять до складу експертних груп 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що також 

відбивається на якості освіти та імплементації кращих практик; здобувачі 

вищої освіти присутні на засіданнях рад факультетів та/або Ради Університету 

(Вченої ради), на яких вони можуть вносити пропозиції, бути ініціаторами 

нововведень, брати участь у розробці Стратегії розвитку Університету, 

залучатися до розробки положень, які регулюють якість освітнього процесу; 

- на факультетах постійно проводяться опитування щодо якості 

вищої освіти і щодо рівня задоволеності якістю освітніх послуг. Результати 



анкетувань обговорюються на радах факультетів, засіданнях проєктних груп 

за різними освітніми програмами. Пропозиції від студентського 

самоврядування на рівні факультету швидко знаходять місце в реалізації 

освітніх програм та їх покращенні; 

- опікуємось питаннями щодо присутності представників 

студентського самоврядування під час заліково-екзаменаційної сесії. 

 

СЕКТОР №2: 

(січень-червень) 

У січні студенти взяли участь у заходах з приводу «Тижня студентства», 

де здобувачі освіти першого та другого рівнів освіти виявили активність, 

підготувавши відеороботи про студентське життя; 

У березні: організовано та проведено свято до Міжнародного жіночого 

дня – краси, весни та жіночності, День лірики, присвячений пам’яті та 

творчості Т.Г. Шевченка, залучення здобувачів освіті до вітання з днем 

народження української письменниці Ліни Костенко та декламування її 

віршів, проведення online-лекції на тему: «Здоровий спосіб життя та вплив 

шкідливих звичок на організм людини». 

Також здобувачі вищої освіти 1 березня 2021 р. взяли участь у конкурсі 

«Хто кращий?», де змагалася команди дівчат та хлопців та 11 березня у стінах 

університету відвідали гру «Мафія», яку провів клуб Mafia Champions League.  

Команда Університету «Ботанічний сад» 26 березня виборола «Малий 

кубок» та зайняла призове місце фестивалю гумору «Кубок сміху».  

У квітні здобувачі мали змогу брати участь у конкурсі-огляду художньої 

самодіяльності «Студентська весна – 2021», провели онлайн-заходи, лекції, 

зустрічі до Дня сміху, Дня космонавтики, Дня пам’яті Чорнобильської 

трагедії, Міжнародного дня танцю.  

Студенти долучилися: до університетського дебатного турніру за 

науковою тематикою під назвою «Кубок Ректора», до здачі крові з нагоди 

Всесвітнього дня здоров’я.  

Травень пройшов у підготовці до літньої сесії. Також до Дня вишиванки 

було організовано флешмоб. 

 



 

Рис. 58. Флешмоб до Дня вишиванки 

 

(вересень-грудень): 

- посвята у першокурсники; 

- проведено знайомство першокурсників з ОСС, де голови комітетів 

розповіли про свою діяльність; 

- студентський актив узяв участь у форумі «Молодь говорить»; 

- допомога здобувачам у підготовці до «Дебюту першокурсника»; 

- допомога Харківському зоопарку; 

- екоакція World CleanUp Day 2021. Волонтери прибирали виділену 

територію у рамках екоакції; 

- студенти брали участь у заході «Ніч науки»; 

 

 
Рис. 59. Ніч науки 

 

- запровадження дистанційного навчання, перехід в онлайн-режим; 

- проведено заняття з академічної доброчесності, де студенти на 

прикладах дізналися про правила дотримання доброчесності, виконували 

завдання, під час яких виявляли найрозповсюдженіші порушення. 

Жовтень:  

- участь студентів у «Дебюті першокурсника»; 



- волонтерським комітетом організовано благодійні акції для зборів 

коштів для дітей-сиріт з будинку сімейного типу; 

- благодійний збір плазми у рамках акції «Допомога Аделінці»; 

- виїзд волонтерів до притулку для тварин; 

- виїзд волонтерів до Дитячого реабілітаційного центру; 

- долучилися до сучасного свята Гелловіна, яке проводилося 

впродовж трьох днів з 29.10.21 – 30.20.21. (конкурс поробок та флешмоб «Мій 

страхітливий образ»). Студенти активно взяли участь та продемонстрували 

різноманітні грими. Після завершення конкурсу завдяки голосуванню у Stories 

було визначено переможця, який отримав солодкі подарунки. 

Листопад: 

- залучення здобувачів вищої освіти до написання Всеукраїнського 

радіодиктанту національної єдності; 

- проведено Тиждень студентського самоврядування; 

- проведено онлайн-квести та онлайн-челендж в соціальних 

мережах. У рамках тижня самоврядування здобувачі вищої освіти виконували 

роль викладачів та проводили онлайн-заняття; 

- привітання студентства з міжнародним святом «День студента»; 

 

 
Рис. 60. Онлайн-челендж у соціальних мережах до Дня студента 

 

- волонтерами було створено акцію «Я роблю добру справу»; 

- з нагоди Міжнародного дня проти насилля щодо жінок був 

проведений онлайн-тренінг. 

Грудень: 

- обрання представників студентського самоврядування та їх 

присутність на іспитах здобувачів вищої освіти під час зимової сесії; 

- волонтерський комітет відвідав ДБСТ «Отрадне» з новорічним 

квестом для дітей. 

 



СЕКТОР №3 

У березні 2021 року було створено PR-комітет з метою встановлення та 

підтримання зовнішніх зв’язків із різними стейкголдерами задля забезпечення 

якості освіти, комунікації з громадськими організаціями та закладами вищої 

освіти для створення потужної освітянської, наукової та культурної бази нашої 

студентської спільноти.  

Протягом 2021 року були проведені такі заходи:  

• зустріч із представницею Міжнародної некомерційної організації 

AIESEC, що створена з метою розвитку соціальних навичок молоді України 

та заключено меморандум про спільну співпрацю;  

• налагоджено зв’язок із молодіжною організацією, що реалізує 

проєкт для абітурієнтів: платформа «DecidEd» (https://decided.org.ua/); 

• зареєстровано 26 ОП Університету завдяки понад 600 відгуків 

здобувачів вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

• включення до УАС (Українська асоціація студентів). Стали 

колективним членом Української асоціації студентів з питань якості вищої 

освіти; 

• комітет сприяв створенню контенту для представлення нашого 

університету на зустрічі усіх органів студентського самоврядування різних 

ЗВО міста Харкова; 

• долучення до обробки анкет учасників на GLOBAL TEACHER 

PRIZE UKRAINE в м. Харків (7 серпня 2021 р.); 

• участь у молодіжному форумі «Молодь говорить» (вересень 2021 

р.); 

• участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі-нараді 

«Національний технопарк з підвищення якості освіти: від моделі до втілення»; 

• участь у з’їзді правління Української асоціації студентів у м. 

Вінниця (19-21 жовтня 2021 р.);  

• представлення ОСС на Всеукраїнському форумі студентських 

самоврядувань України в м. Київ (5-7 листопада); 

• долучились до Всеукраїнського проєкту ЗНОвУ, мета якого – 

підготувати майбутніх абітурієнтів до ЗНО з різних предметів. 

Наразі комітет працює над реалізацією благодійної акції «Когорта 

добрих Сант» (збір подарунків для дітей з дитячого будинку). 

По-особливому помітна робота органу студентського самоврядування в 

позанавчальний час. В Університеті активно працюють Рада молодих учених 

та Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів. Обидві 

студентські організації допомагають при підготовці та реалізації заходів. 

https://decided.org.ua/


Студенти – представники РМУ та Профспілки часто є не тільки 

учасниками, але й організаторами різноманітних заходів.  

2021 рік пройшов під егідою співпраці з Харківською молодіжною 

радою. Познайомившись з представниками спільноти та почавши з ними 

співпрацю представники Студентського Парламенту відвідали безліч заходів, 

спрямованих на розвиток та підтримку діяльності органу студентського 

самоврядування як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях 

функціонування (підписання меморандумів про співпрацю, допомога в 

організації різних заходів шляхом надання приміщень, тренерів, медіа-

розголосу, реклами).  

У системі студентського самоврядування розвиваються насамперед 

лідерські якості, уміння спілкуватись з іншими людьми, здатність здійснювати 

керівну та організаційну діяльність. 

Студентський Парламент провів низку заходів протягом «Тижня 

самоврядування»: підбиття підсумків відеовізиток факультетів, конкурсів 

плакатів та есе на відповідну тематику, зустріч студентського активу у форматі 

круглого столу щодо стратегічного розвитку Університету. 

Протягом тижня студенти брали участь в університетському флешмобі 

«Я – сковородинівець», суть якого полягала у публікації фотографій, постів та 

улюблених цитат Г.С. Сковороди у соціальних мережах. Пізніше студентські 

куратори прослухали тренінги від голів студентського самоврядування 

минулих років. Здобувачі вищої освіти здобули багато нових знань та 

лайфхаків з продуктивного планування часу.  

Активісти Студентського Парламенту є читачами й дописувачами 

статей університетської газети «Учитель». Відзначення найактивніших 

студентів відбулося 28 січня під час святкування дня народження газети. 

 

 
Рис. 70. Активісти Студентського парламенту – читачі й дописувачі університетської газети 

«Учитель» 

 



Для ґрунтовного висвітлення сучасних проблем в освітньому процесі  

Вченою радою Університету було оновлено Положення про запобігання і 

протидію дискримінації та сексуальним домаганням у ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди, а також оновлено склад Комісії із запобігання і протидії 

дискримінації, сексуальним домаганням. Студентський Парламент брав 

активну участь у розробці цього та інших положень, представники активу 

ввійшли до складу комісій. 

У зв’язку із веденням загальнонаціонального карантину сфера 

студентського самоврядування не припинила своєї діяльності. На кожному 

факультеті було проведено низку акцій у дистанційному форматі: «Домашній 

університет», «Спорт упродовж життя» та «Тримай форму! Тренуйся вдома!», 

«Добрі справи», інтерактивна дошка «Хочу до університету». 

В Університеті працює дебатний клуб, який проводить турніри для 

школярів та абітурієнтів. 

Волонтерський комітет також не залишився осторонь та активно 

розвивався за звітній період. Волонтери Університету брали активну участь у 

«Екоярмарку та лабораторії ReUse»,  екоакціях «Чисті ріки» та «Чистий ліс», 

акціях «Усі на захист тварин» до всесвітнього дня захисту тварин та «Я на 

відстані, але з тобою», проєкті «Матуся мови – сестри казка»,  зборі коштів на 

подарунки до дня «Святого Миколая» для дітей з дитячих будинків, 

інтернатів, містечок переселенців, а також запустили челендж 

#Нагодуємопташокразом. 

У грудні відбувся онлайн-концерт до «Всесвітнього дня волонтера», в 

якому брали участь волонтери Університету.  

Представники самоврядування брали активну участь у забезпеченні 

профорієнтаційної роботи – виступи на Дні відкритих дверей Університету, 

інформування та спілкування з абітурієнтами в соціальних мережах, візити до 

закладів освіти. Модератором зустрічей був в.о. голови Студентського 

Парламенту, організацію заходу забезпечували представники Відділу зв’язків 

з громадськістю та засобами масової інформації. Саме його представники 

створили гарний фундамент для діяльності в умовах карантину, активно 

висвітлювали найважливіші події в житті Університету та країни. Спільно зі 

Студентським Парламентом відділ організував штаб консультації для 

абітурієнтів у формі чату в телеграмі. Завдяки його роботі потенційні 

абітурієнти мають змогу своєчасно отримати відповіді на питання, 

познайомитися з майбутніми колегами, поспілкуватися зі студентами 

факультету, на який планують вступити. 

Заходи Студентського Парламенту спрямовані на розвиток ролі 

студентського самоврядування в житті Університету. 



 
Рис. 71. Діяльність Студентського парламенту у соціальних мережах 

 

Культурно-мистецький центр 

Культурно-мистецький центр проводить постійну роботу, метою якої  є 

розвиток творчих здібностей студентської молоді, організація дозвілля, 

залучення студентів до активного суспільного та культурного життя 

Університету. 

Сьогодні в умовах пандемії культурно-мистецький центр опановує нові 

форми роботи – це дистанційна робота творчих колективів, індивідуальна 

робота з її учасниками онлайн, відео конференції та семінари співробітників 

центру. 

Можливість проводити традиційні університетські заходи в онлайн-

режимі дає змогу нашим студентам втілити свої творчі амбіції  у вокальних, 

танцювальних, інструментальних і театральних жанрах незалежно від місця 

знаходження в сучасних реаліях.  

Протягом звітного періоду за участі культурно-мистецького центру було 

проведено 50 свят та заходів. Творчі колективи і солісти Університету брали 

участь у: 

- 9 міжнародних; 

- 6 всеукраїнських; 

- 21 обласних та міських; 

- 14 загальноуніверситетських заходах. 

Серед яких: 

- традиційний університетський захід «Посвята у першокурсники»; 

- загальноуніверситетський фестиваль огляд художньої самодіяльності 

«Дебют першокурсника»; 

- загальноуніверситетський захід «Ніч науки»; 

- Міжнародний день студентського спорту; 

- «Чемпіонат ХНПУ з імпровізації» (кер. С. Жерьобкін та команда КВК 

«Перша столиця»);  



- конкурс поздоровлень до Міжнародного Дня студента 

- загальноуніверситетський захід «Сковородинівський Олімп» 

(вручення номінацій загальноуніверситетського конкурсу «Людина року»). 

Міські заходи, в яких брали участь здобувачі вищої освіти: 

- участь у святковій ході та посвяті у першокурсники на площі Свободи 

(народного ансамблю бального танцю, НАНТ «Зорицвіт» НАЕСТ «Бумеранг», 

парадного ансамблю барабанщиць «Вільна душа»); 

- виступ ансамблю барабанщиць «Вільна душа» (керівник Зибцев С.О.) 

на відкритті «Балу хризантем» в екопарку Фельдмана;  

- участь команди КВК «Перша столиця» (кер. С. Жерьобкін) у фестивалі 

Харківської відкритої міської ліги КВК; в 1/8 фіналу ХВМЛ КВК; 

- 10 танцювальних вистав студії розвитку хореографічних даних «Ethno 

contemporary ballet» (кер. В. Єсауленко); 

- участь команди КВК «Перша столиця» (кер. С. Жерьобкін) у фестивалі 

«Ліга сміху НТУ ХПІ»; участь в ¼ Харківської відкритої міської ліги КВК; 

- виступ ансамблю барабанщиць «Вільна душа» (кер. С. Зибцев) на 

святкуванні Дня міста Тростянець; 

- виступ на фестивалі «Зимовий кубок КВК» команди Університету 

«Ботанічний сад». 

Активну участь брали співробітники центру та творчі колективи у 

Всеукраїнському науково – практичному семінарі-нараді «Національний 

технопарк з підвищення якості освіти» та проведенні міжнародного круглого 

столу «Якість сучасної освіти в контексті постнекласичної парадигми: 

методологія, теорія, практика». 

Директор культурно-мистецького центру, Н. Грицаненко та його 

працівники – Ю. Доро, В. Єсауленко, А. Нікітенко – постійно запрошуються 

як члени журі на конкурс «Учень року», «Учитель року»; беруть участь у 

роботі комісій з присвоєння та підтвердження звань творчих колективів міста 

й області. 

Результатами роботи керівників гуртків культурно-мистецького центру 

з талановитою студентською молоддю стали численні виступи на кращих 

концертних майданчиках нашого міста.  

Народні колективи ХНПУ є учасниками як університетських заходів, так 

і значущих подій міста й області; постійно підвищують свій творчий рівень на 

всеукраїнських і міжнародних фестивалях і конкурсах: 

- концертний виступ НАЕСТ «Бумеранг» (кер. Н. Санжарова, 

Ю. Голенкова) на обласних зборах освітян Харківщини, присвячені початку 

нового навчального року; 



- участь НАЕП «Оксамит» у Міжнародному фестивалі-конкурсі 

«Вернісаж. Енергофест» у м. Нетішин;  

- участь НАЕСТ «Бумеранг» у міському проєкті-відкритті спортивних 

майданчиків; 

- участь у Міжнародному конкурсі «Stella Futura – Autunno» НАНТ 

«Зорицвіт» (кер. О. Лиманська, К. Редько) – І місце у номінації «Народна 

хореографія (стилізація)», І місце у номінації «Сучасна хореографія», І місце 

у номінації «Сучасна хореографія. Модерн-танець»; 

- участь народного камерного хору «Ювента» імені В. Королевського 

(кер. О. Васильєва, М. Дзівалтівський) у хоровій імпрезі пам’яті видатного 

хормейстера В’ячеслава Палкіна; 

 

 
Рис. 72. Участь народного камерного хору «Ювента» імені В. Королевського у хоровій імпрезі 

пам`яті видатного хормейстера В`ячеслава Палкіна 

 

- участь та 1 місце НАЕП «Оксамит» (кер. Ю. Доро) у дистанційному 

Міжнародному конкурсі «Калейдоскоп талантів» у Польщі;  

- участь НАНТ «Зорицвіт» у Х міжнародному багатожанровому 

фестивалі-конкурсі мистецтв «Dance Song Fest-2021» – Гран-прі та три І місця 

солістів колективу; 

- участь народного камерного хору «Ювента» імені В. Королевського в 

урочистому відкритті пам`ятного заходу «ХХШШ Крос пам’яті жертв 

тоталітаризму»;  

- участь та 2 місце НАЕП «Оксамит»у Всеукраїнському вокальному 

проєкті «Сонце за music time» у м. Київ;  

- участь та Гран-прі НАЕП «Оксамит» у Всеукраїнському фестивалі 

талантів «Харківська осінь» 24.10.2021;  

- участь НАНТ «Зорицвіт» у ІІІ фінальному турі VI Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі народної хореографії імені П.Вірського у м. Києві; 

 



 
Рис. 73. Участь НАНТ «Зорицвіт» у ІІІ фінальному турі VI Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

народної хореографії імені П.Вірського у м. Київ 

 

- участь та Гран-прі НАЕП «Оксамит» у Міжнародному конкурсі-

фестивалі «Stella Futura»; 

- участь та 1 місце у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі дитячої та 

юнацької творчості «Симфонія осені» жовтень 2021, 1 місце; 

- участь та одержання 1 премії у XIII Міжнародному  фестивалі – 

конкурсі  хореографічного мистецтва народного ансамблю народного танцю 

«Зорицвіт»; 

 

 



 
Рис. 74. Участь у Міжнародному конкурсі «Stella Futura – Autunno» НАНТ «Зорицвіт» 

 

Культурно-мистецький центр розкриває таланти студентів і знайомить 

їх із творчими колективами, учасниками яких вони можуть стати. Керівники 

цих колективів завжди допомагають розкрити творчу особистість, підібрати 

відповідний репертуар, зробити творчі виступи  неповторними і самобутніми. 

 

 
Рис. 75. Подяки Міжнародного фестивалю мистецтв «DanceSongFest 2021» 

 

Вокальні гуртки брали участь у Міжнародних конкурсах в онлайн-

режимі. Це участь та диплом 3 ступеня вокального гурту «Артеміда» 

(О. Бреславець) у ХХ Міжнародному конкурсі « Digi–talenty 2021» та диплом 

лауреата I ступеня у Міжнародному конкурсі мистецтв «Talents of Planet 

2021». 

Постійно і плідно працює звукооператорська група культурно-

мистецького центру: 1) надає технічну підтримку науково-педагогічним 

працівникам Університету та здобувачам вищої освіти для захисту 

бакалаврських і магістерських робіт; 2) здійснює звукове та музичне 

забезпечення засідань, лекцій, концертів, творчих зустрічей, презентацій, 

зборів колективу тощо; надає музично-технічну підтримку у проведенні 

профорієнтаційних заходів та виїзних концертів; 3) записує фонограми 



вокальних колективів і солістів, танцювальних постановок, інструментальних 

та хорових номерів. 

Відеоролики, виготовлені звукооператорами до університетських свят, 

демонструються на сторінках культурно-мистецького центру та Університету 

в соціальних мережах. 

 

Музей історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

З 1994 року в Університеті започатковано діяльність Музею історії 

Університету. Протягом 2021 р. в музеї було проведено різноманітні заходи: 

22 лютого студенти першого курсу факультетів Університету відвідали 

музей, де прослухали оглядову екскурсію. 

Першокурсникам було запропоновано перегляд фільму про Небесну 

Сотню. Усі присутні вшанували пам’ять героїв, які віддали своє життя за 

свободу і гідність кожного українця під час події Революції Гідності в 2014 

році. 

У музеї можна прослухати не тільки оглядові екскурсії, а й тематичні 

музейні заняття та лекції. 

03.03.21 р. було проведено практичне заняття з педагогіки, яке 

систематично проходить для студентів 2-4 курсів на базі музею. 

Протягом травня проходила виставка «Еволюція побутової та 

електричної техніки в Україні ХХ століття». 

20.05.21 р. гостями музею була корейська делегація на чолі з  головою 

Корейського освітнього центру в Україні, паном Кім Кйонг Таком. 

23 червня в Університеті відбулося урочисте засідання Вченої ради, 

присвячене врученню диплома Почесного доктора (HONORIS CAUSA) ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди професору, доктору, іноземному члену НАПН України, 

голови Наукового педагогічного товариства «Польща – Україна» Франтішеку 

Шльосеку. Учасники заходу: науковці, аспіранти, докторанти, викладачі і 

студенти закладів вищої освіти та інститутів післядипломної освіти – 

відвідали музей та ознайомилися з історією Університету. 

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», в якому взяла участь 

заступниця міністра освіти і науки Віра Рогова. У музеї для учасників цього 

заходу була проведена ознайомча екскурсія з історією Університету.  

Протягом липня-серпня були проведені екскурсії для учнів шкіл міста та 

області, абітурієнтів. 

01.09–20.09.21 р., підтримуючи багаторічну традицію ознайомлення з 

історією Університету, 472 студенти-першокурсники відвідали музей.  



14-21 вересня 2021 р. відбулася виставка творчих робіт друкованої 

графіки д-ра Фуата Акденізлі, професора Університету імені 9 вересня (тур. 

DokuzEylül Üniversitesi), (DEÜ) м. Ізмір, Туреччина.  

 

 

 
Рис. 76. Виставка творчих робіт друкованої графіки д-ра Фуата Акденізлі, професора 

Університету імені 9 вересня  м. Ізмір, Туреччина 

 

18.09.21 р. учасники заходу «Ніч науки – 2021» були ознайомлені з 

історією ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

20.09.21 р. в музеї відбулася екскурсія для учасників «Посвяти в 

аспіранти». 

28.09.21 р. музей відвідали учасники ІІІ Осінньої школи 

Сковородинівської академії молодих учених. 

12.10.21 р. в Університеті була відкрита постійно діюча експозиція 

«Історія нескорених: герої Харківщини у неоголошеній війні», де вшанували 

пам’ять героїв-сковородинівців та всіх тих, хто загинув за нашу свободу у зоні 

АТО/ООС. Учасники заходу відвідали Музей історії ХНПУ. 

08.11.21 р. музей відвідали учасники Міжнародного круглого столу 

«Якість сучасної освіти в контексті постнекласичної парадигми: методологія, 

теорія, практика».  



26 листопада музей історії ХНПУ відвідали учасники Всеукраїнського 

семінару-практикуму із впровадження модельної навчальної програми для 

вчителів фізичної культури пілотних шкіл реформи «Нова українська школа» 

на чолі з заступником Міністра освіти і науки України з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації А. Селецьким.  

 

Гендерний центр 

У січні 2021 р. йшла підготовка до Всеукраїнського конкурсу з 

гендерних досліджень. Було відправлено роботу студентки IV курсу, 41 групи 

історичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди Кремениці Крістіни 

Сергіївни «Преса як засіб розповсюдження комуністичної ідеології в Китаї у 

період культурної революції: гендерний аспект». 

Гендерний центр  продовжив участь у заходах Української асоціації 

дослідників жіночої історії (УАДЖІ є колективним членом Міжнародної 

федерації дослідників жіночої історії (International Federation for Researchin 

Women’s History) до 10-річчя діяльності УАДЖІ. Центр міської історії спільно 

з Українською асоціацією дослідниць жіночої історії, за підтримки Фонду ім. 

Гайнріха Бьолля, Бюро Київ-Україна розпочало серію онлайн-лекцій та 

дискусій «Гендерні виміри просторів модерності», присвячену розмаїтим 

гендерним досвідам ХХ ст. Проєкт є частиною конференції з жіночої історії 

«Жіночі виміри минулого: уявлення, досвіди, репрезентації». 

Прем’єри лекцій, а також обговорення відбулися онлайн на платформі 

«ZOOM». Трансляцію також мали змогу подивитися наживо у Youtube Центрі 

міської історії. Відеозаписи лекцій також доступні для перегляду на каналі 

(https://www.lvivcenter.org/discussions/gender-space-modernity/). 

26 січня Лада Москалець «Пасажі, кав’ярні та базари: жінки і простори 

споживання у Львові на початку ХХ ст.». 

Підготовка до святкування 11 лютого «Дня дівчат і жінок в науці»: 

участь у фотовиставці. У виставковому центрі «Радмір» було представлено 34 

ЗВО та наукові установи Харківщини, на 130-ти фотографіях можна було 

побачити найкращих науковиць регіону. Там же відбулась презентація Сергія 

Велиходського «Перший притулок: кризова постійна кімната» на просп. 

Ландау, 48 (де жінки, що страждають від гендерного насилля можуть 

перебувати від ночі до 10 днів). 

11 лютого взяли участь в обговоренні чергової онлайн-лекції «Гендерні 

виміри просторів модерності» Галини Боднар «Незавершена війна: 

біографічні наративи жінок у листах до влади міста Львова 1944‒1945 років», 

а 23 лютого – Василя Косіва «Чоловічі образи українців у плакаті УРСР 1945-

1989 рр.» 

https://www.lvivcenter.org/discussions/bodnar-gender-lecture/
https://www.lvivcenter.org/discussions/bodnar-gender-lecture/


10.03.21 відбулася зустріч директорки Гендерного центру з аспірантами 

Університету. 

11 березня взяли участь у черговій дискусії онлайн-лекції «Гендерні 

виміри просторів модерності», яку презентував Богдан Шумилович «Жіноче і 

чоловіче у візуальних подорожах між містом і селом у Радянській Україні» 

Одночасно відбувалась підготовка магістрантки Сюсюк Д.С. (тема: 

Шлях до гендерного паритету у виборчих установах на прикладі парламенту 

Каталонії) та Перепелиці В.О. (тема: Генріх Гіммлер – втілення нацистської 

депривації: історія маскулінності) до студентсько-учнівської науково-

практичної конференції «Актуальні питання історичного розвитку України і 

світу очима молоді» (23.03.2021 р.). 

Також Гендерний центр узяв участь у заході, що організували World 

federation of ukrainian women’s organizations at the UN (Світова федерація 

українських жіночих організацій при ООН) «Історичний екскурс 

феміністською історією України», присвячений 30-річчю Незалежності 

України. Історія України, яка створюється жінками».  

19 квітня взяли участь у черговій дискусії онлайн-лекції «Гендерні 

виміри просторів модерності», яку презентувала Олена Стяжкіна «Їсти по-

радянськи в кінотекстах 1960 – середини 1980 років». 

21 квітня взяли участь в інформаційному дні Програми «Горизонт 

Європа», який проводила Європейська Комісія, «Як підготувати успішну 

проєктну пропозицію у рамках програми «Горизонт Європа». 

28 квітня магістрантка Д.С. Сюсюк взяла участь у фіналі ХVI 

регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима 

української молоді: слобожанський вимір». Організатори конкурсу: ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова. Співорганізатором конкурсу виступила Харківська 

державна обласна адміністрація (Департамент сім’ї, молоді та спорту, 

Департамент освіти і науки – з 2014 року), а також Департамент у справах сім’ї 

та молоді Харківської міської ради. 

24 травня прийняли участь у черговій дискусії онлайн-лекції «Гендерні 

виміри просторів модерності», яку презентувала Ірина Старовойт «Крутий 

маршрут із зупинками у Львові: Даґні Юль, Дебора Фоґель, Євгенія Ґінзбурґ». 

1 червня участь у черговій дискусії онлайн-лекції «Гендерні виміри 

просторів модерності», яку презентувала Марта Гавришко «Жінки у 

антиєврейських погромах літа 1941 у Східній Галичині: жертви, призвідниці і 

рятівниці». 

8-11 червня відбулася Міжнародна конференція до 10-річчя діяльності 

УАДЖІ. Організатори: Українська асоціація дослідниць жіночої історії та 



Центр міської історії за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля і Гендерний 

центр університету брав активну участь у підготовці та секційних засіданнях. 

Наприкінці серпня доц. Вороніна М.С. та проф. Ніколаєнко О.О. 

узгоджували остаточний варіант навчальної програми Дисципліни вільного 

вибору «Гендерний дискурс в історії України та у всесвітній історії». 

 

Центр інклюзивної освіти 

У 2017 році в Університеті на базі кафедри спеціальної, інклюзивної і 

здоров’язбережувальної освіти (нині – кафедра здоров’я людини, 

реабіліталогії і спеціальної психології) створено загальноуніверситетський 

навчально-методичний інклюзивний центр, перейменований у 2021 році на 

Центр інклюзивної освіти. 

Мета центру – створення системи комплексного супроводу навчання та 

навчально-реабілітаційних умов, які спрямовані на забезпечення цілісного 

розвитку, творчої самореалізації студентів з особливими освітніми потребами.  

Фахівці центру забезпечують комплексний супровід для такого 

студента, його поетапну адаптацію до навчального процесу в Університеті.  

До завдань Центру інклюзивної освіти входять також консультації для 

деканів, завідувачів кафедр, кураторів, викладачів з питань кваліфікованого 

планування, організації та моніторингу навчально-реабілітаційної роботи зі 

студентами з особливими освітніми потребами. 

Категорії студентів з особливими освітніми потребами (ООП), які 

навчаються у ХНПУ імені Г.С.Сковороди, – це студенти з порушеннями слуху; 

з порушеннями зору; з порушеннями опорно-рухового апарату, а також із 

соматичними захворюваннями (гіпотеріоз, цукровий діабет тощо). 

 

Кількість студентів з ООП ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

у 2020-2021 та 2021-2022 н.р. 

Факультет 2020-2021 н.р. 
2021-2022 

н.р. 

Природничої, спеціальної та 

здоров’язбережувальної освіти 
13 8 

Мистецтв 8 6 

Іноземної філології 7 8 

Український мовно-літературний 

факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 
6 4 

Дошкільної освіти 5 5 



Початкового навчання 5 7 

Психології і соціології 4 3 

Фізико-математичний 1 5 

Історичний 1 1 

Юридичний 0 1 

Разом 42 49 

 

План заходів Центру інклюзивної освіти у 2021-2022 н.р. 

Заходи Термін 

Виявлення кількості здобувачів вищої освіти з 

особливими освітніми потребами у ХНПУ та їх нозологій у 

2020-2021 н.р. 

Вересень 2021 р. 

Планування діяльності  Центру у 2020-2021 н.р. Вересень 2021 р. 

Зустріч деканів та заступників деканів факультетів, на 

яких навчаються здобувачі вищої освіти з ООП, а також 

працівників Центру зі здобувачами вищої освіти з ООП 

Вересень 2021 р. 

 

Зустріч деканів та заступників деканів факультетів, на 

яких навчаються здобувачі вищої освіти з ООП, а також 

працівників Центру зі здобувачами вищої освіти та 

старостами академічних груп 

Вересень-

жовтень 2021 р. 

Зустрічі викладачів факультетів, а також працівників 

Центру зі здобувачами вищої освіти з ООП, іншими 

здобувачами вищої освіти та старостами академічних груп 

Жовтень 2021 р., 

грудень 2021 р., лютий 

2022 р., квітень 2022 р. 

З’ясування індивідуальних потреб здобувачів вищої 

освіти з ООП та визначення шляхів їх урахування та 

задоволення в освітньому процесі  

Упродовж 

навчального року 

Організація роботи психологічної служби зі 

здобувачами вищої освіти з ООП 

Упродовж 

навчального року 

Організація роботи медичної служби зі здобувачами 

вищої освіти з ООП 

Упродовж 

навчального року 

Педагогічний супровід студентів з інвалідністю в 

умовах навчання в інтегрованому освітньому середовищі 

Упродовж 

навчального року 

Ознайомлення професорсько-викладацького складу з 

адаптивними технічними засобами для супроводу навчання 

студентів з вадами слуху; зору; для забезпечення 

безбар’єрності освітнього середовища для студентів з вадами 

опорно-рухового апарату, які пересуваються на милицях чи 

візках, а також із технічними засобами медіатеки 

Січень 2022 р., 

березень  2022 р., 

травень 2022 р. 



Проведення тренінгів для студентів 1-2 курсів: 

тренінг розвитку життєвих цілей, тренінг впевненості у собі, 

тренінг комунікативності, тренінг розвитку самопізнання, 

самосвідомості, самоповаги та саморегуляції; тренінг 

розвитку інтелектуальних здібностей; тренінг подолання 

стресових ситуацій, тренінг особистісного зростання 

Упродовж 

навчального року 

Проведення зустрічі з професорсько-викладацьким 

складом факультетів дошкільного виховання та початкового 

навчання щодо особливостей роботи вихователя ЗДО та 

вчителя початкових класів з дітьми з ООП в умовах 

карантинних обмежень 

Жовтень-

листопад 2021 р. 

Проведення зустрічей з професорсько-викладацьким 

складом факультетів університету щодо особливостей 

навчання студентів з ООП в умовах дистанційного навчання, 

ознайомлення викладачів із технологіями дистанційного 

навчання осіб з ООП 

Упродовж 

навчального року 

Надання юридичної консультативної допомоги 

здобувачам з ООП 

Упродовж 

навчального року 

Проведення профорієнтаційної роботи зі здобувачами 

вищої освіти з ООП 

Жовтень 2021 р., 

січень 2022 р., березень 

2022 р., травень 2022 р. 

 

19 січня 2021 року відбулася онлайн-конференція з деканами та 

заступниками деканів факультетів ХНПУ. Керівник Центру інклюзивної 

освіти д.пед.н. Казачінер О.С. провела семінар за темою «Особливості 

навчання студентів з ООП». Зустріч відбулася у форматі діалогу, 

невимушеного обговорення проблем, із якими зустрічаються студенти з ООП 

під час здобуття вищої освіти. 

Було також окреслено низку цікавих тем, які декани та їх заступники 

бажають обговорити. Заплановано наступні зустрічі та їх тематику. 

Матеріали зустрічі (презентація, повідомлення) було надіслано на 

електронні скриньки деканатів для поширення серед викладачів факультетів із 

метою допомоги в організації якісного навчання студентів з ООП.  

 

 
Рис. 77. Онлайн семінар за темою «Особливості навчання студентів з ООП» 



 

26 травня 2021 року відбулася поїздка здобувачів освіти першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 1-5 курсів 

природничого факультету спеціальності 016 Спеціальна освіта до КЗ 

«Куп’янська спеціальна школа» Харківської обласної ради. У заході взяли 

участь здобувачі з інвалідністю, які навчаються на факультеті природничої, 

спеціальної і здоров’язбережувальної освіти. 

Програмою було передбачено екскурсію закладом освіти; представники 

адміністрації школи та вчителі показали майстерні, бібліотеку, спортивну 

залу, ігрові кімнати з корекційно-розвивальним обладнанням, тренажерну 

залу, музей, а також спеціалізоване обладнання: комп’ютерний клас, класи 

реабілітації з навчально-корекційним обладнанням, з розвитку мовлення, 

роботи практичного психолога, логоритміки, лікувальної фізкультури, 

кімнату з сенсорного розвантаження, образотворчого мистецтва, естетики. У 

школі працює фізіотерапевтичний кабінет, у якому учням надаються необхідні 

лікувально-профілактичні послуги. На території закладу розташовано ігрові 

майданчики для молодших школярів, футбольне поле зі штучним покриттям, 

майданчик з вуличними тренажерами.  

Здобувачі вищої освіти взяли участь у майстер-класах, які проводили 

педагоги закладу: «Визначення родючості ґрунтів своєї місцевості засобами 

STEM-технологій» (предмет «Трудове навчання (квітникарство)» (5 клас), 

«Декорування предметів побуту для кухні у стилі Прованс «Лавандовий 

настрій» (Образотворче мистецтво, 8 клас), «Складання ТАН-історій «Україна 

– моя Батьківщина» (Розвиток мовлення, 4 клас), «Розучування вірша «12 

місяців» (літературне читання, 1 клас) та ін. 

Здобувачі вищої освіти мали можливість оцінити рівень підготовки 

дітей з ООП, ставлення педагогів до проблем цих дітей, умови, що створені у 

закладі з метою навчання, виховання, розвитку та корекції психофізичного 

розвитку учнів різних нозологій і майбутньої інтеграції цих дітей у 

суспільство, набули практичних професійних знань, умінь та навичок роботи 

з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. 

 
Рис. 78. Семінар-тренінг на тему «Дистанційне навчання студентів з ООП» в онлайн форматі 



 

28 вересня 2021 року у межах діяльності Центру інклюзивної освіти 

Університету його керівник д.пед.н., доцент Казачінер О.С. спільно із 

адміністрацією та професорсько-викладацьким складом факультету 

дошкільної освіти провела семінар-тренінг на тему «Дистанційне навчання 

студентів з ООП» в онлайн-форматі.  

Захід проведено у зв’язку з нагальною необхідністю та актуальністю 

його тематики. Були обговорені особливості та можливості, переваги та 

проблеми навчання студентів з особливими освітніми потребами та 

інвалідністю в дистанційному режимі. Запропоновано шляхи розв’язання 

окремих проблем, пов’язаних із упровадженням дистанційної форми 

навчання. 

 

 
Рис. 79. Семінар-тренінг на тему «Дистанційне навчання студентів з ООП» в онлайн форматі 

 

6-7 жовтня 2021 року представники Студентського Парламенту 

факультету природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти 

Університету, а також здобувачі спеціальності 016 Спеціальна освіта разом із 

завідувачем кафедри спеціальної педагогіки професором Перетягою Л.Є. 

відвідали дводенний семінар «Основні аспекти супроводу незрячих студентів 

під час навчання», що був організований фахівцями Харківського міського 

центру зайнятості (ХМЦЗ) та директором Харківського Центру реабілітації 

молодих інвалідів та членів їх сімей «Право вибору» Бутенко В.А., за участі 

польських спеціалістів і проходив на базі Харківського міського центру 

зайнятості (ХМЦЗ). 

Ведучими семінару були українські та польські фахівці-тифлопедагоги, 

студенти, які поділилися своїм досвідом щодо організації супроводу осіб із 

порушеннями зору в освітньому середовищі.  

Для студентів ХНПУ була організована екскурсія, під час якої присутніх 

ознайомили зі специфікою роботи центру зайнятості, показали інклюзивний 



коворкінг «Доступна зайнятість», який обладнаний спеціальним 

устаткуванням для осіб з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату. 

 

 
Рис. 80. Робота художньо-мистецького ХАБу для студентів та викладачів з особливими 

потребами 

 

За підтримки Українського культурного фонду в Університеті було 

створено студентський АРТ-ХАБ для здобувачів та викладачів з особливими 

потребами.  

Окреме приміщення розділено на зони творчості, коворкінгу, 

психологічного розвантаження, Hand Made. Зони обладнані зручними місцями 

для творчої роботи осіб з обмеженими можливостями за різними напрямами 

мистецтва (гончарство, монотипія, музика, живопис, ручна праця, пісочна 

анімація). 

Інклюзивний хаб функціонує постійно, що сприяє соціалізації та творчій 

самореалізації студентів з різними видами нозології. 

 

 

 
Рис. 81. Робота художньо-мистецького ХАБу для студентів та викладачів з особливими 

потребами 



 

25 листопада 2021 року в онлайн-режимі відбулося свято, присвячене 

одразу кільком подіям: Дню логопеда, Дню дефектолога та Дню осіб з 

інвалідністю. Свято було організовано професорсько-викладацьким складом 

кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології і кафедри 

спеціальної педагогіки. 

У заході, ведучою якого була здобувач вищої освіти 43 групи Анастасія 

Копійко, узяли участь студенти (В. Прийма 23 гр., О. Сорока 43 гр., А. 

Колодько 62 гр.) різних курсів факультету природничої, спеціальної та 

здоров’язбережувальної освіти. 

Почесними гостями свята були З.П. Ленів, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», директор 

Міжнародного інституту інклюзії, почесна членкиня Української асоціації 

корекційних педагогів та В.М. Сіваченко, директор Центру соціальної 

реабілітації дітей з інвалідністю м. Миргород Полтавської області, лікар-

психотерапевт. 

Із вітальним словом також виступили завідувачі кафедри здоров’я 

людини, реабілітології і спеціальної психології і кафедри спеціальної 

педагогіки д.пед.н., професор Перетяга Л.Є. та к.б.н., доцент Галій А.І., а 

також к.псих.н., доцент, доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і 

спеціальної психології, докторант кафедри психокорекційної педагогіки і 

реабілітології Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова Коваленко В.Є., голова Благодійного інклюзивного фонду «Дім 

людини», член громадської ради при Харківській районній держадміністрації 

Бесєдін О. 

Свято було повним на вірші та розваги: викладачі (к.п.н., доцент 

Сінопальнікова Н.М., к.м.н., доцент Луценко О.В., старший викладач Козачек 

Н.О.) запропонували здобувачам участь у квесті, виконати пальчикову 

гімнастику, опанувати ази жестової мови. Переможці конкурсів отримали 

призи – пам’ятні дипломи майбутніх логопедів та майбутніх дефектологів. 

Здобувачі переглянули вражаючу відеороботу Євгена Мереніса, який 

займається в студії пісочної анімації «Міраж» (науковий керівник – Марина 

Пріхода). 

Із розповіддю-презентацією про студентський АРТ-ХАБ виступила 

д.п.н., доцент О.С. Казачінер – член проєкту за підтримки Українського 

культурного фонду. 

 



 
Рис. 82. Онлайн свято, присвячене: Дню логопеда, Дню дефектолога та Дню осіб з інвалідністю 

 

Фізичне виховання і спорт 

І. Загальні положення 

Фізичне виховання і спорт є міцним здоров’язбережувальним, 

рекреаційним та оздоровчим фактором у вихованні студентської молоді. Саме 

ці види діяльності людини сприяють підвищенню фізичної працездатності й 

активності у навчально-виховному процесі з підготовки до майбутньої 

професійної діяльності. 

Метою роботи з фізичного виховання в Університеті є формування у 

студентів фізичної культури особистості майбутнього педагога, як частини 

його професійної культури; забезпечення оптимального рівня фізичного стану 

та підтримка здоров’я.  

Мета спортивно-масової роботи – виховання морально-вольових 

якостей фізично-досконалої людини з високою творчою та громадською 

позицією, а також навичок здорового способу життя. 

ІІ. Віхи історії спорту в Університеті 

Університет має славні спортивні традиції. Тут навчались видатні 

спортсмени, чемпіони, призери та учасники Олімпійських і Паралімпійських 

ігор. Серед них Юрій Поярков, Юрій Венгеровський, Леонід Жаботинський, 

Марія Гороховська, Катерина Куришко, Михайло Тишко, Олександр Гвоздик 

і багато інших видатних спортсменів, чемпіонів та призерів світових й 

європейських змагань. 

Близько 40 років поспіль щорічно проводиться традиційний турнір з 

художньої гімнастики пам’яті Людмили Тайполе.  

З 1998 року на базі університету створений та працює волейбольний 

клуб «ХНПУ-Харків’янка», який на даний момент представлений у чемпіонаті 

України серед жіночих команд вищої ліги. За час свого існування дівчата були 

переможцями Студентської ліги України, призерами Універсіад України та 

призерами Чемпіонатів України вищої ліги. 



З 1996 року збірна команда ХНПУ імені Г.С. Сковороди з фехтування є 

незмінним переможцем обласних студентських змагань.  

З 2019 року діє Зала олімпійської слави Університету, де представлені 

фото, нагороди та особисті речі видатних спортсменів-випускників. Тут 

зберігається та примножується спортивна історія ХНПУ.  

ІІІ. Матеріально-технічна база 

Університет має сучасний навчально-спортивний комплекс імені 

Ю.М. Пояркова, лижну базу, спеціалізовані спортивні зали та спортивні 

майданчики, футбольне поле зі штучним покриттям, корти для занять 

пляжним волейболом та тенісом, відкритий майданчик, обладнаний 

сучасними тренажерами, спортивно-оздоровчу базу в селищі «Гайдари» 

Зміївського району Харківської області. 

ІV. Кадрове забезпечення сфери ФВіС 

Серед складу співробітників університету: два заслужених працівники 

фізичної культури і спорту України (Олійник М.О., Одокієнко І.І.), чотири 

заслужених тренери України (Одокієнко І.І., Ляшенко А.М., Дєлова І.О., 

Галашко М.І.), два заслужених майстри спорту України (Дєлова К.О., Рєпко 

О.О.), два міжнародних гросмейстери (Романова І.А., Єсіна Н.О.), два майстри 

спорту міжнародного класу (Ляшенко А.М., Марченко С.І.), одинадцять 

майстрів спорту (Іващенко О.В., Голенкова Ю.В., Санжарова Н.М., Кравчук 

Т.М., Галашко М.І., Ільницький С.В., Вострокнутов Л.Д., Несен О.О., Бондар 

Н.О., Одокієнко І.І., Шип Н.Є.).  

На спеціалізованих кафедрах факультету фізичного виховання і спорту 

працюють 4 доктори наук, 16 кандидатів наук, доцентів. Щорічно 

професорсько-викладацький склад проходить підвищення кваліфікації та бере 

участь у науково-практичних конференціях з питань фізичної культури і 

спорту. Викладачі, що опікуються проблемами фізичної культури і спорту 

населення мають високоцитовані наукові публікації у наукометричних базах. 

V. Організація фізкультурно-спортивної роботи в Університеті 

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в Університеті 

традиційно здійснюється спортивним клубом, кафедрами фізкультурного 

спрямування та спеціалізованим факультетом (фізичного виховання і спорту) 

і проводиться за такими напрямами: організація занять з фізичного виховання 

на непрофільних факультетах; організація навчально-тренувального процесу 

на факультеті фізичного виховання і спорту; щорічна Спартакіада 

Університету; участь в обласних щорічних змаганнях «Спорт протягом життя» 

серед ЗВО Харківської області; участь у студентських та інших змаганнях від 

обласного до міжнародних рівнів. 



У 2021 році 1613 здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 1 та 2 років навчання  відвідували заняття з фізичного виховання в 

очному, дистанційному та змішаному форматі в обсязі 2 години на тиждень. 

Для здобувачів освіти були затверджені та працювали відповідно до 

вимог карантинних зон 11 таких секцій спортивного та оздоровчого 

спрямування: 

- збірна команда з волейболу серед жінок (старший викладач 

Стрельникова Є.Я.); 

- збірна команда з волейболу серед чоловіків (тренер з волейболу 

спортивного клубу Пахомова С.В.); 

- збірна команда з фехтування (ЗТУ Одокієнко І.І.); 

- збірна команда з гімнастики художньої (доценти Голенкова Ю.В., 

Санжарова Н.М.); 

- збірна команда з чирлідингу (доценти Кравчук Т.М., 

Галашко М.І.); 

- секція з підводного спорту (ЗТУ Ляшенко А.М., ЗТУ Дєлова І.О.); 

- секція з шахів та шашок (старший викладач Козлов А.В.); 

- секція з бадмінтону (старший викладач Козлов А.В.); 

- секція з настільного тенісу (старший викладач Козєєв І.В.); 

- секція зі спортивного орієнтування (старший викладач Шип Н.Є.); 

- секція з фітнесу (старший викладач Спузяк В.Б.). 

Кафедрою одноборств, фехтування і силових видів спорту затверджено, 

як організаційний розділ  індивідуального плану викладачів (згідно з вимогами 

карантинних зон, без чіткого зазначення годин на рік) робота секцій з видів 

боротьби, тхеквондо, силової підготовки, тренер – старший викладач 

Огарь Г.О. Також існує усна домовленість з тренером ДЮСШ з боксу 

Клоковим І.М., який безоплатно працює з усіма здобувачами ХНПУ які 

бажають займатися боксом. У 2021 році у нього тренувалися 6 осіб. 

Доцент Сірий О.В. постійно опікується футболістами та футзалістами 

університету, які також складають збірну команду Університету. 

Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» у період карантину 

проводилася у форматі дистанційного навчання на університетській 

платформі «Moodle». Викладачами було розроблено та доопрацьовано 

дистанційні курси «Фізичне виховання» та «Фізичне виховання засобами 

фехтування». Були підготовані навчальні ролики та презентації щодо 

правильного виконання фізичних вправ, теорії та методики фізкультурної 

діяльності, розроблено теоретико-методичні та практичні тести. Студенти 

виконували вправи, мали можливість спілкуватися та радитися з викладачами, 

здавали ролики виконання вправ, продовжили університетський челендж 



«Фізкультуримо вдома 2021». Фізичні вправи в умовах обмеженого 

спілкування та переміщення стали запорукою набуття імунітету до 

захворювань. 

VІ. Фізкультурно-оздоровчі, спортивні та організаційно-методичні 

заходи, що відбулися у 2021 р. 

Спортивна робота в Університеті здійснюється у різноманітних формах, 

згідно з Календарним планом спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої 

роботи Університету, протягом усього навчального року. За звітний період 

було проведено більше 20 заходів, в яких взяли участь 

близько 1500 здобувачів, про що є відповідна інформація на сторінці 

Спортивного клубу ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

https://www.facebook.com/groups/1455758701174053. 

 

 
Рис. 83. Відкриття семінару-практикуму з підготовки вчителів з фізичної культури для роботи у 

НУШ 

 

• 10.02.2021 р. у день вшанування пам’яті дворазового 

олімпійського чемпіона Юрія Пояркова в Університеті відбулася церемонія 

покладання квітів до меморіальної таблички на корпусі по вул. Алчевських, 

29; 

• упродовж лютого 2021 р. студенти Університету долучилися до 

акції «Covid – Стоп! Спорту –Так!»; 

• упродовж квітня 2021р. здобувачі вищої освіти Університету 

взяли участь у загально-університетському валеологічному флешмобі 

«Здоров’я молоді – здоров’я нації!» до Всесвітнього дня здоров’я, готували 

агітаційні ролики з рухових активностей; 

• 2-13.04.2021 р. Університет долучився до акції «Спорт на благо 

розвитку та миру» #WhiteCard; 

https://www.facebook.com/groups/1455758701174053
https://www.facebook.com/hashtag/whitecard?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUbq6KhPXFfMn8zKghUdcQxsk027aeeyWqj29uq-i87nOdZe4AGbiAaaOx_2bs_tVO4umu7nxMfsYOlXlN5ZEGoZ8jINGUhWzX3cL6-PbhrLq20fZ-I-9IVoMniWAZuPtwyCTxYjAiyWvuW5ArO3kKfIedZCIWV7ynT8g3cuypxTXTAsyTXu_Q90ykeT6Miiy2zpKbP3B8NsLCFZpa3Djch&__tn__=*NK-y-R


• 28.05.2021 р. на території Молодіжного парку відбулися змагання 

Чемпіонату зі спортивного тимбілдингу серед студентів і молодіжних 

організацій; 

• 11.06.2021 р. спільно з ХОВ НОК України Університет узяли 

участь в організації та проведенні Олімпійського дня на базі КЗ КДЮСШ 

«ХТЗ» для учнів спортивних відділень; 

• 21.06.2021 р. напередодні відкриття ХХХІІ літніх Олімпійських 

ігор у Токіо та святкування міжнародного олімпійського Дня в ХНПУ 

відбулася урочиста церемонія підйому прапорів; 

• 23.06.2021 р. студенти Університету взяли участь у підготовці та 

проведенні обласного заходу «Заряджайся спортом – шлях до Токіо 2020 

#roadtotokyo» на базі Центру олімпійської підготовки «Локомотив» з нагоди 

святкування Міжнародного олімпійського дня; 

• 23.07.2021р. на території Університету було проведено урочистий 

підйом прапорів України та олімпійського, чим долучилися до естафети 

«Олімпійський прапор – спорт об’єднує» з нагоди відкриття Ігор ХХХІІ 

Олімпіади в Токіо; 

• 23.08.2021 р. сковородинівці взяли участь у челенджі від КФВС 

МОН України #здороваукраїна30 та у флешмобі від ХОВ НОК України «Зірки 

спорту Харківщини! Ми разом зростаємо!» до 30-річчя Незалежності України; 

• 03.09.2021 р. зустріч на факультеті фізичного виховання і спорту 

з випускницями, призерками Олімпіади – 2020 у Токіо з артистичного 

плавання А. Савчук та К. Резнік; 

• 18.09.2021 р. здобувачі освіти факультету ФВіС взяли участь у 

Всеукраїнському патріотичному забігу з легкої атлетики в пам’ять про 

загиблих воїнів «Шаную воїнів. Біжу за Героїв України»; 

• 18.09.2021 р. здобувачі вищої освіти першого року навчання 

факультетів іноземної філології, історичного, юридичного взяли участь у 

навчально-методичному занятті з організації туристичного походу вихідного 

дня. Навчалися: планувати маршрут, організовувати та проводити конкурси, 

фізичні вправи та забави на природі, полосу перешкод, готувати куліш, 

виконувати номери художньої самодіяльності тощо; 

• 20.09.2021 р. відбулося урочисте відкриття Спартакіади ХНПУ 

2021/2022 н.р., проведено Олімпійську зарядку (ст. викл. Спузяк В.Б.); 

• 20.09.2021 р. проведені змагання Спартакіади ХНПУ з 

легкоатлетичної естафети 4х100м серед усіх факультетів, окрім факультету 

ФВіС; 

https://www.facebook.com/hashtag/roadtotokyo?__eep__=6&__gid__=1455758701174053&__cft__%5b0%5d=AZWN4zgbVE98xdAZhWlrEvf_k4a2_xUgtMkXFFLo5c0rBA7sNvPUQH2WxdsQDYT5C3n_B5Pm1-m3prfZZtXKQBxatggTzP8N_kJ7AbbJeFLHKJ5NRjLbBPqHGg4JFio6IUHPjNYAoxTBX0coMI_bxNqPR4WmKgNsiY5m8fya1rH52gGmieskwJ12TTl9ib6-0SQ&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/nY6sh49tIJ8?fbclid=IwAR0uS8BpHBqLKrib2STgOglLdmnQQnpfeQ7lAWKviZ8uRTV5h0ugZwbzWj0
https://youtu.be/nY6sh49tIJ8?fbclid=IwAR0uS8BpHBqLKrib2STgOglLdmnQQnpfeQ7lAWKviZ8uRTV5h0ugZwbzWj0
https://youtu.be/nY6sh49tIJ8?fbclid=IwAR0uS8BpHBqLKrib2STgOglLdmnQQnpfeQ7lAWKviZ8uRTV5h0ugZwbzWj0
https://youtu.be/nY6sh49tIJ8?fbclid=IwAR0uS8BpHBqLKrib2STgOglLdmnQQnpfeQ7lAWKviZ8uRTV5h0ugZwbzWj0
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B030?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtgRh4VQVnqKN2fA9tP68kOq7SFh6gE9bDtk4XJLe6MyzaH96KkSQV1BIh_ogLRD2L6xk8_zlQwdxFcLfJJK2qpyRcvNR6olWxYdoYNdrRcHvZqE5wXLJiHMybR0I5pXSK_zk3mOFHOWeotVpysOeJ8nskwfxvZX8-lAlu1cHZ2r02ukQEn_yACkFcvUq0DG8hzzaUJrgga5KUtKye3LlN&__tn__=*NK-y-R


• 16-21.09.2021 р. викладачі кафедри одноборств, фехтування і 

силових видів спорту на факультеті іноземної філології провели фізкультурно-

виховну естафету, присвячену Міжнародному дню студентського спорту; 

• 21.09.2021 р. відбувся захід «Олімпійське свято в ХНПУ» із 

залученням призерів та учасників Олімпійських і Паралімпійських ігор у 

Токіо-2020 та представників обласних спортивних організацій; 

• 22.09.2021р. відбулася зустріч ректорату з гравчинями 

ВК «ХНПУ-Харків’янка»; 

• 23-30.09.2021р. узяли онлайн-участь в обласних заходах до 

Європейського тижня спорту під гаслом «Beactive»; 

• у жовтні Університет узяв участь у 1-му Всеукраїнському 

фізкультурно-оздоровчому заході серед студентів «CoolRace». Зосім 

Джигалов виборов 3 місце; 

 

 
Рис. 84. Зосім Джигалов виборов 3 місце у 1-му Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому заході 

серед студентів «CoolRace» 

 

• 11.10.2021 р. спільно з ХОВ НОК України взяли участь у 

святкуванні 100 років з дня народження М. Гороховської, видатної гімнастки, 

абсолютної олімпійської чемпіонки; 

• 18-20.11.2021 р. взяли участь у щорічних обласних змаганнях 

«Спорт протягом життя» серед студентів ЗВО Харківської області 2021-2022 

н.р. з бадмінтону. Посіли 5 місце з 9 команд; 

• 26-28.11.2021 р. на базі Університету за організацією КФВС 

МОН України відбувся семінар-практикум з підготовки вчителів з фізичної 

культури для роботи у НУШ; 

• 5.12.2021р. взяли участь у Всеукраїнському фестивалі 

студентських команд з чирлідингу (м. Київ). Здобули Кубки у таких 

категоріях: pomp dance; cheer dance double; urban cheer double; cheer dance solo; 



• 7.12.2021р. відбулася онлайн-нарада з питань реалізації програм 

Президента України «Здорова Україна» в галузі фізична культура за участі 

завідувачів кафедр факультету фізичного виховання і спорту. 

VІІ. Співпраця з громадськими спортивними організаціями 

Університет плідно співпрацює з обласним відділенням НОК України, 

громадськими спортивними об’єднаннями, спортивними школами і бере 

активну участь в організації та проведенні олімпійських уроків, зустрічах з 

видатними спортсменами, тренерами, науковцями.  

Участь у суддівстві змагань: 

- упродовж року традиційно здобувачі факультету фізичного виховання 

і спорту, які спеціалізуються на легкій атлетиці, як волонтери беруть участь у 

суддівстві обласних та всеукраїнських змагань, що проходять у м. Харкові. У 

цьому році Університет (ст. викл. Ільницький С.В.) отримав Подяку від 

ФЛАХО за внесок в організацію та проведення легкоатлетичних змагань; 

- здобувачі факультету ФВіС систематично беруть участь у суддівстві 

всеукраїнських та міжнародних змагань з плавання в ластах та підводного 

плавання, що проходять в Україні. 

VІІІ. Виступи на змаганнях усіх рівнів 

Здобувачі вищої освіти Університету в 2021 р., як і в минулі роки, гідно 

виступали на змаганнях України, Європи та світу. 

З 16 стартів вдало виступали на міжнародній арені (чемпіонати світу та 

Європи): Олена Нікітінська (боротьба вільна, сумо); Матвій Ражба, 

Семен Орлов (бокс); Руслан Абдієв (греко-римська боротьба); Євгеній 

Горбачук, Андрій Деркач, Роман Самойлов, Дар’я Гонцова (фехтування); 

Юліана Путніна (веслування на каное); Красніков Кіріл (бойове самбо, 

універсальний бой) та інші.  

У чемпіонатах та Кубках України були призерами 50 разів. Серед 

студентів-спортсменів такі: Дмитро Самойлов, Роман Самойлов, Ян Сич, 

Євгеній Горбачук, Андрій Деркач, Дар’я Гонцова (фехтування); 

Олена Нікітінська (боротьба вільна, сумо); Руслан Абдієв (греко-римська 

боротьба); Кирило Огарь (боротьба); Матвій Ражба, Роман Васютін, 

Іван Агапов, Семен Орлов (бокс); Анна Плішань, Еріка Брігіда, 

Сабіна Муслюмова (тхеквондо ВТФ); Ісаєнко Даніїл (самбо), Долгов Давид, 

Красніков Кіріл (бойове самбо); Михайло Шевченко, Скиба Ілля (підводне 

плавання в ластах); Анастасія Равікович, Юлія Срипнік (чирлідинг) та інші. 

Волейбольна команда «ХНПУ-Харків’янка» представляла Університет 

у Чемпіонаті та Суперкубку Харківської області, де посіла 2 місце, а також у 

вищий лізі Чемпіонату України.  

ІХ. Виконання спортивних нормативів 



У 2021 році 10 здобувачів вищої освіти ХНПУ вперше виконали 

нормативи: майстра спорту України міжнародного класу з боротьби сумо 

Олена Нікітінська; майстрів спорту України Брігіда Еріка, Плішань Анна 

(тхеквондо), Красніков Кіріл (універсальний бій), Васютін Роман (бокс), 

Нікітінська Олена (вільна боротьба), Абдієв Руслан (греко-римська боротьба), 

Скиба Ілля, Шевченко Михайло (плавання в ластах), Довгопол Вадим (стрибки 

на акробатичній доріжці). 

Х. Тестування фізичної підготовленості здобувачів освіти 

Улітку 2021 року щорічне тестування з фізичної підготовленості 

здобувачів вищої освіти не відбулося за об’єктивних умов і було перенесено 

на наступний навчальний рік. 

 

Асоціація випускників ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

За звітний період роботи асоціації: 

- ведеться наповнення офіційної сторінки Асоціації на сайті 

університету та в соціальній мережі «Facebook»; створено телеграм-канал 

«Шлях Сковородинівця»; 

- ведеться збір і обробка інформації про випускників та наповнення бази 

випускників минулих років та випускників, що працюють в Університеті; 

- ведеться збір інформації для підготовки «Вісника випускника ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди» за такими рубриками: перша річниця Асоціації, спогади 

викладачів, історії успіху випускників, світ захоплень випускників; 

- ведеться збір інформації для запуску проєкту – Шлях успіху «Від 

Сковородинівця до…»; 

- проводиться залучення випускників Університету до волонтерської та 

громадської діяльності, до проведення майстер-класів, круглих столів, 

зустрічей тощо (Жадан Сергій, Кварта Олександр, Денисенко Анжела, Кін 

Олена та ін.). 

 

Зокрема випускниками Університету були проведено такі заходи:  

- 16 квітня 2021 року практикум-майстер-клас «Виступай! Переконуй! 

Впливай!» (експерт з успішного проведення публічних виступів, 

сертифікований бізнес-коуч, фахівець у галузі ведення переговорів Дмитро 

Ляховецький); 

- тренінг-практикум від Дмитра Ляховецького «Управлінські поєдинки» 

(19.05.2021); 

- 12 травня на українському мовно-літературному факультеті імені 

Г.Ф. Квітки-Основ’яненка відбулася зустріч із випускницею 2014 року 



Людмилою Литвин (Базюк), яка розповіла про вибір професії та особливості 

журналістського ремесла, про свої студентські роки та викладацьку діяльність; 

- зустріч з випускницями факультету фізичного виховання і спорту, 

учасницями ХХХІІ літніх Олімпійських ігор в Токіо, ЗМСУ з артистичного 

плавання, бронзовими призерками Олімпіади – 2020 Анастасією Савчук і 

Катериною Резнік (18 вересня 2021 р.); 

- участь Асоціації випускників у традиційних факультетських зустрічах 

випускників (березень). Проведення флешмобу «Старі фотографії на стіл 

розклади, студентські історії розкажи…» (#СтудентськіІсторіїХНПУ) на 

сторінці Асоціації випускників у Facebook; 

- участь у зустрічах з гарантами освітніх програм різних спеціальностей. 

Асоціація випускників долучилася до роботи «Студентського ART-

HUBy» для здобувачів з особливими освітніми потребами. Зокрема 

випускниці художньо-графічного факультету (к.п.н., викладач образотворчого 

навчання Литовченко Г.В. та Комкова В.М.) провели, відзняли та змонтували 

методичні відеоролики з основ пісочної анімації. 

Протягом року було проведено зустрічі з експертами НАЗЯВО під час 

акредитації освітніх програм різних рівнів вищої освіти. 

 

Відділ кар’єрного зростання 

В Університеті працює відділ кар’єрного зростання, робота якого 

відповідає трьом основним напрямам: 

• консультативний: адаптування слухачів до форм і методів 

навчання, які використовуються в Університеті, до вимог, що висуваються до 

студентів ХНПУ, допомога в досягненні достатнього для вступу до закладів 

вищої освіти рівня знань; 

• профорієнтаційний: надання інформаційних послуг щодо вступу 

до Університету з урахуванням індивідуальних потреб абітурієнтів, 

здійснення безпосереднього контролю і нагляду за консультуванням, 

використання різних форм роботи для створення позитивного іміджу 

університету, підвищення його репутації та престижності як серед 

абітурієнтів, так і серед фахівців та роботодавців; 

• кар’єрний: інформаційно-консультаційна підтримка випускників 

Університету з метою сприяння працевлаштуванню, оперативного пошуку 

вакансій у закладах освіти відповідно до здобутого кваліфікаційного рівня. 

 

Консультативна робота 

Із січня по 30 квітня 2021 р. у відділі кар’єрного зростання продовжувала 

діяти програма з удосконалення знань, умінь і навичок для потенційних 



вступників (ця програми з підготовки почала діяти у жовтні 2020 р.), тож 

щосуботи проводились заняття з таких предметів: історія України, українська 

мова та література, англійська мова. 

Кількість відвідувачів курсів була така: 

• з історії України група – 19 осіб; 

• з української мови і літератури – 21 особа; 

• з англійської мови – 19 осіб. 

Після 01.01.2021 р. за несплату за навчання з курсів історії України була 

відрахована 1 особа; з курсів української мови та літератури – 2 особи, з курсів 

англійської мови – 3 особи. 

Активну роботу з популяризації роботи відділу кар’єрного зростання 

проводить Ю.С. Стасевський. Протягом вересня-грудня 2021 року 

співробітники Відділу кар’єрного зростання провели зустрічі з 

адміністрацією, учителями та учнями таких навчальних закладів Харкова: 

№ 17, № 55, № 107, № 122, №141, № 142, № 143, № 144, № 156, № 152, № 111 

та приватної школи «Початок мудрості».  

Відповідно до звіту за фінансовий рік, консультаційний центр 

забезпечив надходження за надання платних освітніх послуг більше 64000 грн. 

З жовтня 2021 р. підготовчі курси відвідують нові групи абітурієнтів, 

орієнтовані на вступну кампанію-2022, а працівники центру продовжують 

рекламну кампанію із залучення нових слухачів. 

 

Профорієнтаційна робота 

Пандемічні реалії обмежують можливості проведення деяких 

профорієнтаційних заходів в офлайн-форматі, тому були відтерміновані 

загальноміські й регіональні ярмарки професій, однак відділ переорієнтовує 

свою діяльність таким чином, щоб не втрачати зв’язків із школами міста й 

області, відвідуючи навчальні заклади з метою співбесід із адміністраціями й 

доправленням рекламної інформації про освітні послуги, які надає 

Університет. 

Працівники відділу використовують освітні платформи, відвідують 

фахові семінари для вчителів, культурно-мистецькі й просвітницькі акції, на 

яких продовжують рекламну кампанію щодо вступу до Університету. 

11 вересня у смт. Бабаї відбувся захід «Сковородинівська криниця», 

участь у якому брали творчі колективи ХНПУ та представник відділу 

Савченко О.М., яка провела творчий майстер-клас для гостей заходу, а також 

розповсюджувала інформацію про умови вступу до Університету й освітні 

програми, за якими здійснює підготовку Університет. 



Відділ кар’єрного зростання був також активним учасником заходу 

освітнього «Ніч науки», який відбувся в Університеті 18 вересня 2021 р. Саме 

в день проведення заходу відділ відвідала значна кількість школярів та їхніх 

батьків. Усі відвідувачі отримали рекламну продукцію факультетів, 

записались на курси підготовки до ЗНО. 

У цей день для гостей-старшокласників була проведена екскурсія 

навчальними аудиторіями, ознайомлення з Центром української культури, 

іншими культурно-освітніми центрами, запропонована детальна розповідь про 

історію, сьогодення й майбутнє Університету, долі й кар’єри викладачів та 

випускників, освітні програми, навчальні дисципліни, громадські ініціативи, 

волонтерські проєкти, дозвілля, міжнародні контакти, перспективи 

працевлаштування за обраною спеціальністю – усе те, без чого неможливе 

професійне становлення фахівців та життя сучасної студентської молоді.  

Усі факультети оновили рекламну продукцію, підготували буклети, 

банери, впроваджують рекламні акції на інтернет-платформах. 

22 вересня працівники відділу разом з творчими колективами 

Університету (факультет мистецтв) здійснили профорієнтаційне відрядження 

з метою відвідання випускників закладів освіти Лозівського району. 

 

Робота з працевлаштування 

Взаємодію Університету із стейкхолдерами відображає перелік 

актуальних вакансій в закладах освіти Харкова та Харківської області, який 

розміщений на сайті Університету (відповідальна особа – Савченко О.М.). 

Інформація про наявні вакансії також адресно відсилається на відповідні 

факультети.  

Аналіз запитів керівників закладів освіти свідчить про особливий 

дефіцит учителів фізики, математики та інформатики. 

Відділом кар’єрного зростання (О.М. Савченко) забезпечується 

підготовка супровідної документації для виплати одноразової матеріальної 

допомоги випускникам Університету з числа дітей-сиріт. 

Важливим напрямком взаємодії з роботодавцями є профорієнтаційна 

робота у співпраці з Харківським обласним центром зайнятості 

(профорієнтаційні виставки та майстер-класи, конференції та вебінари), на 

яких здійснюються консультації для абітурієнтів з числа випускників закладів 

середньої освіти та надаються роз’яснення щодо подальшої освітньої стратегії 

для осіб, які вже мають вищу освіту (дипломи бакалавра або магістра) і 

бажають набути нову спеціальність або продовжити навчання за вже обраною. 

Профорієнтаційний напрям та взаємодія з працедавцями реалізується також на 

діджитал-платформах територіальних громад Харківської області (наприклад, 



серія zoom-конференцій з районними відділом освіти та центром зайнятості 

Вовчанської територіальної громади). 

 

Діалог «університет-школа» 

Окремий напрям роботи відділу пов’язаний з налагодженням контактів 

з освітянською спільнотою Харкова й Харківської області, формування 

діалогічної горизонталі «університет-школа» (викладач-учитель) через 

упровадження в дію змісту угод про творчу та науково-методичну співпрацю 

з школами/гімназіями/ліцеями міста й регіону. 

До ННПК входить (на підставі відповідного договору) 

близько 50 навчальних заклади, на базі яких діє понад 110 кафедр, робота яких 

полягає у проведенні спільних методичних семінарів, у розвитку професійних 

компетентностей студентів під час проходження педагогічної практики, в 

рецензуванні авторських навчальних програм учителів, у координації наукової 

роботи та наданні консультаційної допомоги учням з числа науково 

обдарованої молоді. Так, наприклад, у Харківському педагогічному ліцеї № 4 

працює 4 університетські кафедри (напрями «Психологія», «Інформатика», 

«Соціальна педагогіка», «Філологія»). Філологічна кафедра Харківської 

загальноосвітньої школи № 42 (договір укладений у 2020 р., модерація 

кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда 

Ушкалова) забезпечила підготовку учасниці конкурсу-захисту наукових робіт 

(МАН), яка на секції «Українська література» здобула перше місце в 

обласному етапі (завідувач університетської кафедри в школі к.ф.н., доцент 

Олена Варенікова). 

Протягом 2020/2021 навчального року ННПК ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди оновив значну кількість договорів про співпрацю та залучив 

нових партнерів (серед яких Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  8, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18, Харківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36, Харківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 42, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 75, 

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 100 імені А.С. Макаренка, 

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 131, Комунальний заклад 

«Сковородинівський ліцей імені Г.С. Сковороди» Золочівської селищної ради 

Харківської області та інші). 

Протягом 2020-2021 навчального й 2021 календарного року факультети 

активно використовували інет-платформи та інструменти для проведення 

профорієнтаційних та методичних заходів (особливо варто відзначити досвід 

фізико-математичного факультету), а також можливості презентації творчого 

потенціалу студентів (факультет мистецтв). 



Робота кафедр у школах з метою вивчення якості програм, змісту 

навчальних дисциплін, інтересів школярів та подальшого прогнозу запитів на 

освітні послуги реалізована у ряді профорієнтаційних, науково-методичних і 

науково-дослідних заходів та напрямів, серед яких такі: 

• діагностування та психолого-педагогічні консультації 

(психологічна служба закладу освіти) учнів 11 класів з питань професійного 

самовизначення; 

• проведення спільних науково-методичних заходів у контексті 

програми «Нова українська школа» (кафедра початкової і професійної освіти); 

• кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних 

дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті спрямувала свої 

зусилля на формування у студентів практичних навичок з впровадження НУШ 

у закладах початкової освіти; 

• тестування модельних програм з дисциплін (факультет фізичного 

виховання і спорту; 

• участь в експертизі освітніх програм, гендерний компонент змісту 

навчальних підручників і посібників, моніторинг якості підручників тощо. 

З метою з’ясування думки керівників закладів освіти та інших 

стейкголдерів щодо якості освіти й професійних компетентностей 

випускників ХНПУ дослідницька група відділу менеджменту і моніторингу 

діяльності університету протягом навчального року здійснює анкетування з 

подальшим узагальненням результатів та обговоренням на засіданнях 

Виконавчої ради (Ради з якості). 

 

Газета «Учитель» 

Робота у 2021 році проводилась згідно з планом редакції газети 

«Учитель». За рік було підготовлено й видано 9 номерів (5 – у ІІ семестрі 2020-

2021 н.р. та 4 в 1 семестрі 2021-2022 н.р.) 5 газет надруковано, з них один 

номер – кольоровим друком): 25 лютого вийшов рекламний номер за поданням 

приймальної комісії; а також номери 4 березня, 1 травня, 11 травня, 22 червня, 

1 вересня, 1 жовтня, 16 листопада, 21 грудня.  

З особливою відповідальністю редакція поставилась до підготовки 

номера 22 червня до Всеукраїнської стратегічної сесії «Освіта України — 30. 

Національний технопарк з підвищення якості освіти» в м. Харків, на якому 

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет презентував модель 

Національного технопарку з підвищення якості освіти та відбувся 

підсумковий етап Всеукраїнської науково-практичної конференції за 

міжнародної участі «Освіта України – 30». У цьому випуску презентовані 

актуальні інтерв’ю ректора Університету Ю.Д. Бойчука і проректорів 



С.В. Бережної, В.А. Борисова, Н.О. Борисенко, статті зав. каф. філософії 

М.Д. Култаєвої «Суспільне покликання педагогічних університетів», доц. каф. 

філософії Г.В. Корж «Правова культура майбутнього вчителя» та багато інших 

матеріалів. 

 

 
Рис. 85. Видання газети «Учитель» 

 

У газеті як завжди подаються важливі події з життя нашого ун-ту: про 

урочисте засідання Вченої ради Університету 23 червня, присвячене врученню 

диплома Почесного доктора (Honoris Causa) ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

відомому польському вченому Франтішеку Шльосеку; про олімпійське свято, 

яке відбулося в рамках Тижня європейського спорту; про прийом вступників 

до університету у 2021 році; про посвяту в аспіранти та докторанти; про участь 

18 вересня сковородинівців в урочистому старті «XXІІ Кросу пам’яті жертв 

тоталітаризму»; про міський науково-популярний проєкт «Ніч науки 2021» 

18 вересня. 

До традиційної рубрики газети «Міжнародні зв’язки» у цьому році 

додались матеріали про численні регіональні проєкти керівництва 

Університету. Серед них такі: про підписання Меморандуму про 

співробітництво між ХНПУ та соціально-гуманітарним мультикомплексом 

«Фельдман Екопарк»; про підписання 8 вересня ректором Університету 

Ю.Д. Бойчуком та директором Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти О.Л. Сидоренком угоди про співпрацю і створення 

додаткових пунктів проведення ЗНО-2022. 1 грудня ректор ХНПУ 

Ю.Д. Бойчук та директорка Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України В.С. Батиргареєва 

підписали Меморандум про співробітництво. 

Багато уваги редакція приділяє інформації про наукову й міжнародну 

діяльність Університету: конференції, кругли столи, семінари, відкриті лекції 

іноземних науковців. У газеті висвітлено цікаві акції: VIII 



Загальноукраїнський диктант з польської мови; відкриття та робота ART-

HUBу; 100 науково-методичних днів кафедри освітології та інноваційної 

педагогіки; виставка в холі головного корпусу Університету творчих робіт 

молодих митців ХНПУ «Тільки разом». 

Завжди в полі зору редакції  події життя факультетів та кафедр: 

Наприклад, великі матеріали присвячені таким навчальним заходам, як 

мультимедійні лекції на факультеті природничої, спеціальної і 

здоровя’збережувальної освіти, соціологічні опитування, різні форми практик, 

труднощі при дистанційному вивченні іноземних мов. Завжди цікаві матеріали 

про відкриття нових музеїв: музею історії науки на фізико-математичному 

факультеті, музею етнодизайну на факультеті мистецтв.  

У 2021 році редакція приділяла увагу ювілеям та пам’ятним датам із 

життя наших видатних науковців: 100 річчю професора Я.Р. Синельникова, 

85-річчю академіка І.Ф. Прокопенка, поезії професора А.Т. Гулака, 100-річчю 

нашої випускниці олімпійської чемпіонки Марії Гороховської, нашим 

випускникам-призерам Олімпійських ігор – 2020 у Токіо Анастасії Савчук , 

Катерині Різник, Євгенії Бреус, Марини Піддубної та Марини Литовченко. 

Знайшли висвітлення в газеті такі знакові виховні події в житті 

студентів, як випуск бакалаврів та магістрів, Тиждень студентського 

самоврядування, студентські інтерв’ю на різноманітні теми. 

 

 
Рис. 86. Видання газети «Учитель» 

 

Редакція газети взяла участь у роботі журі студентського конкурсу «У 

світі все починається з мами» та висвітлила роботи переможців на шпальтах 



газети. Багато уваги приділяє редакція публікації заходів про виховну роботу 

в Університеті й на факультетах: підготовці й проведенню Тижня 

самоврядування, свята «Дебют першокурсників», посвяти в першокурсники, 

участі в міських конкурсах художньої самодіяльності, волонтерській роботі 

студентів, екскурсій.  

У газеті є такі рубрики, як «Із перших вуст», «Університетська наука», 

«Новітні методики та технології», «Спорт», «Ювілеї» «Дистанційна освіта», 

«Академічна мобільність», «Науковий пошук» «Презентація книги», Історія 

університету», «Конкурси», «Конференції», «Профорієнтація», «Студентська 

думка», «Вісті з факультетів», «Фотовітрина». 

У цьому році була започаткована рубрика «Глосарій освітньої 

термінології», «Відомі педагоги». Крім того, у 2021 р. з’явились такі нові 

рубрики: «Інклюзивна освіта», «Студент ХХІ століття», «Путівник 

першокурсника», «Онлайн-зустрічі», 

«Гостьова лекція», «Захисти наукових 

робіт», «Парадигма життя 

першокурсників»; «Вакцинація» та інші. 

Щорічно у січні редакція підбиває 

підсумки. За результатами публікацій 2021 

року було відзначено кращих 

кореспондентів серед факультетів, кафедр, 

викладачів та студентів у номінаціях 

«Найактивніший кореспондент», 

«Журналістський дебют», «Найактивніша 

кафедра», «Найактивніший факультет». 

Було також подовжено публікацію робіт 

переможців конкурсу студентських есе 

«Сьогодення та перспективи друкованих ЗМІ». Головна подія 

університетського життя – це натхненне молоде поповнення великої 

сковородинівської родини, тому на шпальтах нашої газети зазвичай надається 

слово першокурсникам. 

Упродовж року редакція здійснювала велику клопітку роботу з 

громадськими, особливо зі студентськими, кореспондентами під час 

карантину, яких налічується понад 100 осіб. Редакція підготувала багато 

цікавих матеріалів та інтерв’ю, присвячених офлайн і онлайн-роботі 

викладачів та студентів.  

Тісні контакти існують з редакціями газет Харківського центру закладів 

вищої освіти, що дає змогу обмінюватися досвідом роботи, проводити онлайн-

зустрічі, обмін газетами з Національним юридичним університетом імені 



Ярослава Мудрого, Національним технічним університетом «ХПІ», 

Харківським медичним університетом, ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

Редакція активно співпрацює з Відділом зв’язків з громадськістю та ЗМІ 

університету, Радою молодих учених, Студентським Парламентом. Завдяки 

загальним зусиллям газета «Учитель» залишається цікавою, сучасною, 

демократичною та улюбленою. 

 

IV. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Фінансова діяльність 

Під час формування бюджету Університету у 2021 році значна увага 

приділялася  збільшенню надходжень до спеціального фонду, враховуючи той 

факт, що бюджетні асигнування загального фонду не покривають у повному 

обсязі видатки Університету. Слід зазначити, що у 2021 році відбулося 

зростання надходжень до загального фонду бюджету Університету згідно зі 

змінами Міністерства освіти і науки України до розпису бюджетних 

призначень: по-перше, на виплату заробітної плати у зв’язку зі збільшенням 

посадових окладів науково-педагогічного та іншого персоналу, на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв; по-друге, через отримання додаткових 

коштів на виконання п. 32 Формули розподілу видатків  Державного бюджету 

на вищу освіту між закладами вищої освіти, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1146 «Про розподіл 

видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі 

показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності». Відповідно до 

затвердженої Формули розподілу фінансування Університет отримав 

додатково 2,415 млн грн (частину бюджетних асигнувань було спрямовано на 

преміювання працівників Університету, частину – на оплату комунальних 

послуг,частину – на придбання товарів, а саме засобів протипожежної безпеки 

на 157 тис грн і засоби цивільного захисту на 38 тис грн). 

Щодо поповнення спеціального фонду, воно складається з надходження за 

навчання , за гуртожиток, за платні освітні послуги, за оренду приміщень, залів, 

спортивних споруд. 

Витрати на на заробітну плату з обов’язковими нарахуваннями податків 

та оплату комунальних послуг складають 96 відсотків кошторису за 

спеціальним фондом.  

Значно виросли надходження за оренду приміщень, залів та споруд. 

У 2021 році було проведено необхідні ремонтно – будівельні роботи у 

гуртожитках та корпусах Університету.  



Загальна сума виплачених премій у 2021 році 1128475 грн, сума 

матеріальної допомоги – 27000 грн. 

У вигляді спонсорської допомого на баланс університету надійшло 

3 мультимедійних аудиторії . 

Грант Українського культурного фонду на інклюзивний арт хаб додав до 

нашого фінансування 561 тис 683 грн та дав змогу придбати усе необхідне для 

здійснення проєкту.  

Частково введено в експлуатацію систему електроного документообігу 

щодо контролю оплати навчання та проживання у гуртожитках. 

Згідно наказу ректора університету про сплату за проживання в 

гуртожитках студентами пільгових категорій, всі мешканці гуртожитків, які 

мають право на пільги та написали заяву отримують знижку на проживання у 

гуртожитку у розмірі від 50 до 100 відсотків. Студенти, які не мають права на 

пільги, за підтримки адміністрації університету та консультаційної допомоги 

профкому та бухгалтерії, оформили необхідні документи для отримання 

субсидій. 

Важливо підкреслити, що всі фінансові витрати здійснюються 

відповідно до кошторису, плану закупівель, під контролем бюджетної комісії 

Університету, з неухильним дотриманням тендерних та інших процедур. 

На кінець 2021 року заборгованості з виплати заробітної плати, 

стипендії, комунальних послуг Університет не має.  

Під час планування кошторисів враховувалися вимоги законодавства та 

першочергові витрати Університету відповідно до режиму економії і 

цільового спрямування видатків. 

 

Стан будівель і споруд, проведення планово-попереджувальних і 

аварійних робіт 

Ступінь зносу всіх університетських будівель, споруд та інженерних 

мереж з кожним роком зростає, потреба в проведенні ремонтних робіт по 

об’єктах збільшується. Аналізуючи фінансові можливості Університету і 

здібності наших фахівців, з усього обсягу ми обираємо невідкладні, аварійні 

ділянки. 

Силами співробітників і студентів-волонтерів Університету приведено 

до ладу такі об’єкти: хол гуртожитку № 3, вхід до гуртожитку №4, хол 

гуртожитку № 4, благоустрій території табору «Гайдари». 

За участі природничого факультету і з залученням плиточника за 

трудовим договором проведені ремонтні роботи аудиторій №№ 222, 409, 411, 

505 навчального корпусу «Б». 



Частково виконані і продовжуються роботи з відновлення гідроізоляції 

й обробки плиткою підлог приміщень душових і роздягалень гуртожитку № 4. 

Власними силами із залученням фахівців виконано заміну частини 

зовнішньої каналізації гуртожитку № 4. Заплановано підписання договору 

підряду для виконання робіт із заміни частини зовнішнього водопроводу. 

Проведено комплекс робіт з осушення підвалу: заміна частини системи 

опалення та зливового водовідведення гуртожитку № 4. 

Виконано заміну лічильника холодної води та ремонт водомірного вузла 

гарячого водопостачання гуртожитку № 5. 

Проведено частковий ремонт покрівлі гуртожитку № 3. 

Виконано заміну труб холодного та гарячого водопостачання стояка та 

частковий ремонт зливового водовідведення гуртожитку № 3. 

Проведено ремонт зовнішньої каналізації. 

Замінено 12 газових та 10 електричних плит по гуртожитках. 

У всіх гуртожитках балкони переходять в аварійний стан. У результаті 

обстеження виявлено 26 аварійних балкони. Матеріали для ремонту частково 

закуплені. Частково виконані і продовжуються роботи з ремонту аварійних 

балконів у гуртожитках №№ 3, 4, 5. 

Проведено роботи з улаштування гідроізоляції металевої покрівлі та 

ремонту водовідведення навчальних корпусів по вул. Алчевських, 29 та по 

вул. Чернишевська, 60 із залученням фахівців. 

Виконано ремонт системи опалення навчального корпусу по 

вул. Алчевських, 29 з частковою заміною труб та обладнання власними 

силами. 

Проведено ремонт 6-х приміщень навчального корпусу по 

вул. Алчевських, 29 із заміною вікон. 

Проведено ремонт 4-х приміщень навчального корпусу по 

вул. Чернишевська, 60. 

Власними силами виконано ремонт системи опалення ауд. 102 корпусу 

«Б» навчального комплексу по вул. Валентинівській, 2 із заміною труб та 

обладнання. 

Проведено власними силами ремонт теплотраси корпусу «В» 

навчального комплексу по вул. Валентинівській, 2 та ремонт зовнішнього 

водопроводу. 

Проведено роботи з відновлення скління спортивного залу корпусу «Г» 

навчального комплексу по вул. Валентинівській, 2. 

Проведено ремонт покрівлі навчального корпусу Лижної бази власними 

силами. 



Організовано постачання будівельних матеріалів для проведення 

поточних ремонтів власними силами по всіх об’єктах Університету. 

Проведено частковий ремонт покрівлі корпусів «А» і «Б» навчального 

комплексу по вул. Валентинівській, 2. 

Роботи з усунення дефектів і аварійних ситуацій тривають протягом 

року в міру появи фінансових можливостей. 

 

 

 


