
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ 

«8» липня 2022 р.                         м. Харків                                  № 76-од 

Про створення разових спеціалізованих вчених ради 

Відповідно до рішення вченої ради університету від 24.06.2022 р. протокол № 5.   

НАКАЗУЮ: 

1. Для захисту кандидатської дисертації з галузі знань 03 Гуманітарні науки за 

спеціальністю 035 Філологія Четверика Віктора Костянтиновича щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити та затвердити 

разову спеціалізовану вчену раду у такому складі:  

голова ради: Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, 

професор, декан українського мовно-літературного факультету імені 

Г.Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди; 

рецензент: Степанченко Iван Iванович, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов імені професора 

Михайла Гетманця Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди; 

рецензент: Радчук Ольга Вячеславівна, доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов імені професора 

Михайла Гетманця Харківськогонаціонального педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди; 

опонент: Палатовська Олена Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології Київського національного 

лінгвістичного університету; 



опонент: Голікова Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національноо 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут».  

2. Для захисту кандидатської дисертації з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Хань Чанляня щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити та затвердити 

разову спеціалізовану вчену раду у такому складі:  

голова ради: Довженко Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету початкового навчання Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 

рецензент: Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри початкової і професійної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 

рецензент: Коробейнік Віталій Анатолійович, кандидат педагогічних наук, 

доцент, декан факультету фізичного виховання і спорту Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 

опонент: Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки Київського національний університету імені 

Тараса Шевченка; 

опонент: Клопов Роман Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри фізичної культури і спорту Запорізького національного 

університет.  



3. Для захисту кандидатської дисертації з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)  У Яньліня щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити та затвердити 

разову спеціалізовану вчену раду у такому складі:  

голова ради: Ткачов Артем Сергийович, доктор педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри початкової і професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 

рецензент: Ушмарова Вікторія Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри початкової і професійної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 

рецензент: Довженко Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету початкового навчання Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 

опонент: Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки Київського національний університету імені 

Тараса Шевченка; 

опонент: Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та методик початкової освіти, заступник декана з 

наукової роботи педагогічного факультету Кам’янець-подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Ректор                                                                                             Юрій БОЙЧУК 
Вик. Тетяна Тищенко  



Проректор 
з наукової, інноваційної і міжнародної 
діяльності                                                                                  Світлана БЕРЕЖНА 

Начальник юридичного відділу                                              Олена ТАРАСЕНКО


