
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ 

 

НАКАЗ 

 

   «25» лютого 2021р.                        м. Харків                           № 47-од 

Про видачу дипломів докторів філософії 

Відповідно до рішення вченої ради університету від 22.02.2021 р. протокол 

№ 2 та наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 р.  

НАКАЗУЮ: 

1.1 Видати диплом доктора філософії Ду Цзінсюй за спеціальністю 

011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

1.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Ду Цзінсюй ДР  

№ 000910 згідно наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 р. 

 

1.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію 

про присудження ступеня доктора філософії Ду Цзінсюй за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка.  

 

1.4. Рішення вченої ради про присудження ступеня доктора філософії 

Ду Цзінсюй за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за 

галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка набирає чинності з дати набрання 

чинності даного наказу.  

2.1 Видати диплом доктора філософії Красіну Сергію Анатолійовичу 

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

2.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Красіна Сергія 

Анатолійовича ДР № 000911 згідно наказу МОН України № 157 від 

09.02.2021 р. 

 

2.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію 

про присудження ступеня доктора філософії Красіну Сергію 



Анатолійовичу за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за 

галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка.  

 

2.4. Рішення вченої ради про присудження ступеня доктора філософії 

Красіну Сергію Анатолійовичу за спеціальністю 011 «Освітні, 

педагогічні науки» за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка набирає 

чинності з дати набрання чинності даного наказу.  

3.1 Видати диплом доктора філософії Ван Юечжи за спеціальністю 

011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

3.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Ван Юечжи ДР 

№ 000912 згідно наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 р. 

  

3.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію 

про присудження ступеня доктора філософії Ван Юечжи за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка.  

 

3.4. Рішення вченої ради про присудження ступеня доктора філософії 

Ван Юечжи за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за 

галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка набирає чинності з дати набрання 

чинності даного наказу.  

4.1 Видати диплом доктора філософії Євтифієвій Ірині Ігорівні за 

спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

4.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Євтифієвої Ірини 

Ігорівни ДР № 000913 згідно наказу МОН України № 157 від 

09.02.2021 р. 

 

4.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію 

про присудження ступеня доктора філософії Євтифієвій Ірині Ігорівні 

за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка.  

 

4.4. Рішення вченої ради про присудження ступеня доктора філософії 

Євтифієвій Ірині Ігорівні за спеціальністю 017 «Фізична культура і 



спорт» за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка набирає чинності з дати 

набрання чинності даного наказу.  

5.1 Видати диплом доктора філософії Чжоу Юнь за спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка. 

5.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Чжоу Юнь ДР  

№ 000914 згідно наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 р. 

  

5.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію 

про присудження ступеня доктора філософії Чжоу Юнь за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка.  

 

5.4. Рішення вченої ради про присудження ступеня доктора філософії 

Чжоу Юнь за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за 

галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка набирає чинності з дати набрання 

чинності даного наказу.  

6.1 Видати диплом доктора філософії  Жукову Василю Павловичу за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

6.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Жукова Василя 

Павловича ДР № 000915 згідно наказу МОН України № 157 від 

09.02.2021 р. 

  

6.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію 

про присудження ступеня доктора філософії Жукову Василю 

Павловичу за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за 

галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка.  

 

6.4. Рішення вченої ради про присудження ступеня доктора філософії 

Жукову Василю Павловичу за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 

науки» за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка набирає чинності з дати 

набрання чинності даного наказу.  

7.1 Видати диплом доктора філософії  Небитовій Ірині Андріївні за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 



7.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Небитової Ірини 

Андріївни ДР № 000916 згідно наказу МОН України № 157 від 

09.02.2021 р. 

  

7.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію 

про присудження ступеня доктора філософії Небитовій Ірині 

Андріївні за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за 

галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка.  

 

7.4. Рішення вченої ради про присудження ступеня доктора філософії 

Небитовій Ірині Андріївні за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 

науки» за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка набирає чинності з дати 

набрання чинності даного наказу.  

8.1 Видати диплом доктора філософії  Галаті Оксані Станіславівні за 

спеціальністю 053 «Психологія» за галуззю знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки. 

8.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Галати Оксани 

Станіславівни ДР № 000983 згідно наказу МОН України № 157 від 

09.02.2021 р. 

  

8.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію 

про присудження ступеня доктора філософії Галаті Оксані 

Станіславівні за спеціальністю 053 «Психологія» за галуззю знань 05 

Соціальні та поведінкові науки. 

8.4. Рішення вченої ради про присудження ступеня доктора філософії 

Галаті Оксані Станіславівні за спеціальністю 053 «Психологія» за 

галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки набирає чинності з 

дати набрання чинності даного наказу.  

9.1 Видати диплом доктора філософії Комаромі Наталі Анатоліївні за 

спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю знань 09 Біологія. 

9.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Комаромі Наталі 

Анатоліївни ДР № 001111згідно наказу МОН України № 157 від 

09.02.2021 р. 

  

9.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію 

про присудження ступеня доктора філософії Комаромі Наталі 



Анатоліївні за спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю знань 09 

Біологія. 

9.4. Рішення вченої ради про присудження ступеня доктора філософії 

Комаромі Наталі Анатоліївні за спеціальністю 091 «Біологія» за 

галуззю знань 09 Біологія набирає чинності з дати набрання чинності 

даного наказу.  

10.1 Видати диплом доктора філософії Федяй Ірині Олександрівні за 

спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю знань 09 Біологія. 

10.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Федяй Ірини 

Олександрівни  ДР № 001112 згідно наказу МОН України № 157 від 

09.02.2021 р. 

  

10.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету 

інформацію про присудження ступеня доктора філософії Федяй Ірині 

Олександрівні за спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю знань 09 

Біологія. 

10.4. Рішення вченої ради про присудження ступеня доктора філософії 

Федяй Ірині Олександрівні за спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю 

знань 09 Біологія набирає чинності з дати набрання чинності даного 

наказу.  

11.1 Видати диплом доктора філософі Ніколенко Наталі Юріївні ї за 

спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю знань 09 Біологія. 

11.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Ніколенко 

Наталі Юріївни ДР № 001113 згідно наказу МОН України № 157 від 

09.02.2021 р. 

  

11.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету (Інститут 

інформації освіти) інформацію про присудження ступеня доктора 

філософії Ніколенко Наталі Юріївні за спеціальністю 091 «Біологія» 

за галуззю знань 09 Біологія. 

11.4. Рішення вченої ради про присудження ступеня доктора філософії 

Ніколенко Наталі Юріївні за спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю 

знань 09 Біологія набирає чинності з дати набрання чинності даного 

наказу ХНПУ імені Г.С. Сковороди про видачу диплома доктора 



філософії Ніколенко Наталі Юріївні за спеціальністю 091 «Біологія» 

за галуззю знань 09 Біологія. 

 

            12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Ректор                                                                               Юрій БОЙЧУК  

Вик. Тетяна Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з навчально-наукової роботи                                    В. А. Борисов 

 

Начальник юридичного відділу                                                   О. В. Тарасенко  


